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BAGHJUL TIL BRIXTOFTE
Jack Welch klædt af i retten
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FODBOLD RAMT AF DOPING
Brite er kun toppen af isbjerget

Sundhed | Torben K. Andersen

LÆGER TIL EKSAMEN

DOBBELT BENBRUD MED PIL OPAD
Nyt karaktersystem skal hjælpe dig hen til de bedste hospitaler. Hver tiende patient fejlbehandles. Tallet skal ned
Stæhr har været gen- tøede op, og projektet lykkedes. Be- internationale standarder. Karak- Sundhedsstyrelsen, Hovedstadens sammenligne sig med hinanden.
Der er store perspektiver i det nye
1 Karen
nem nogle turbulente og lønningen kom tidligere på året, da terbogen skal offentliggøres. Der- Sygehusfællesskab og Amtsråds“Om tre år skal alle sygehuse væ- initiativ. Det skal blandt andet højhårde år. Hun fik sit livs ud- samtlige seks sygehuse bestod ek- med vil planen medføre et stort pres foreningen.
re i gang med at implementere den ne kvaliteten af behandlingerne.
fordring, da hun som tillidsrepræsentant for de over 20.000 ansatte
på Rigshospitalet og de øvrige sygehuse i hovedstaden skulle overbevise dem om, at det ville være en
god idé at blive kigget over skulderen af et amerikansk team af sundhedseksperter for at højne kvaliteten.
De ansatte var skeptiske. Men de

samen. De lever alle op til en lang
række internationale standarder.
Nu er turen kommet til samtlige
sygehuse i Danmark. De skal i løbet af de næste år op til eksamen
og have karakterer. Ikke en normal
karakterbog, hvor 03 er lig med
dumpet og 13 er superpræstation.
Men en slags karakterbog, der vil
vise, om de hver især lever op til

på sygehusene for at få bugt med
de fejl, som hvert år rammer hver tiende patient og som er et af de mest
undervurderede problemer inden
for sygehusvæsenet i dag.
Det nye initiativ er sat i gang på baggrund af en nærmest historisk enighed mellem de centrale aktører på
området: Sundhedsministeriet,

Thomas Schiøler begyndte i går
i sit nye job som projektleder for
den enorme opgave.
Han skal sammen med blandt andre medicinaldirektør Jens Kristian
Gøtrik og en lille gruppe af topspidserne inden for sundhedsvæsenet skrue en masterplan sammen
for. Hvordan de danske sygehuse
skal måles på kvaliteten og kunne

danske model,” siger Thomas Schiøler, der indtil i går var projektleder i Institut for Sundhedsvæsen,
DSI.
Den store opgave bliver lagt i udbud
til næste år, så der kan findes en
international organisation med erfaring i at måle kvaliteten på sygehusene.

En undersøgelse, som Thomas
Schiøler selv har været med til at
lave sidste år, blev udlagt i stort set
alle medier som, at der hvert år dør
op imod 5.000 patienter på landets
sygehuse på grund af disse utilsigtede hændelser. Det er en klar overfortolkning. Men problemet er
under alle
Fortsætter | A6

Alle danske hospitaler skal have karakterbøger for at få antallet af behandlingsfejl til at falde. Det har personalet allerede prøvet på Rigshospitalet. Her stod kritikerne i kø, da amerikanske sundhedsekperter skulle kigge de ansatte på Rigshospitalet over skulderne. Men i dag kan tillidsmand Karen Stæhr slappe af. Sygehuset har bestået eksamen.
Foto | Klaus Holsting

Rusland | Jørgen Staun, Moskva

TERRORTRUSLER

Oprørsleder tager ansvaret for gidseltagningen i Moskva
De russiske myndigheder intensiverer klapjagten på formodede terrorister i Rusland og Tjetjenien
Det er yderst tvivlsomt, om de russiske myndigheder vil tro på en af
landets argeste fjender. Men ifølge den tjetjenske oprørsleder Shamil Basajev er de russiske myndigheder helt på vildspor, når de forbinder terroraktionen i Moskva med
den tjetjenske eksilpræsident Aslan
Mashkadov og dermed også præsi-

dentens betroede udsending, den i
Danmark varetægtsfænslede tjetjener Akhmed Sakajev.
Shamil Basajev lod i går meddele, at det er ham og ingen anden,
der bærer det fulde ansvar for organiseringen af gidseltagningen i
teatret i Moskva. Meddelelsen kom
via den tjetjenske oprørs-hjemme-

side kavkaz.org, hvorfra den blev
bragt videre af digitale russiske medier.
Præsident Aslan Maskhadov har
ikke noget med operationen at gøre, lød det utvetydigt i den angiveligt personlige meddelelse fra den
berygtede oprørsleder. Shamil Basajev oplyste videre, at hans gruppe

fremover vil koncentrere angrebene
om at “påføre fjenden størst mulig
skade” i stedet for at søge at tiltrække mediernes opmærksomhed.
Ydermere skal Basajev have erklæret, at han trækker sig fra posten som kommandør i den tjetjenske oprørshær, men at han fortsat
vil forblive medlem af Martyrernes

enhed, som udførte gidseltagningen i Moskva.
Den tjetjenske hjemmeside kavkaz.org, hvor oplysningerne stammer fra, er nu igen lukket ned. Årsagen var ukendt, men siden gidseltagningen har hjemmesiden været
udsat for gentagne russiske forsøg på
at lukke den.
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Jeg har overhovedet
ikke dannet skole

30 sekunder senere banker det
på døren. Den unge mand smider
telefonen fra sig og lukker op.
Udenfor står Claus med et
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Meddelelsen om Basajevs ansvar
for gidseltagningen kommer givetvis ikke som nogen overraskelse for
myndighederne i Moskva. Allerede
kort efter afslutningen på gidsel-affæren i Moskva begyndte de russiske tropper i Tjetjenien at omringe
flygtningelandsbyer langs grænsen
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ØKONOMI
Banker | Michael Bilde

ISLAM

Islamiske banker
vil ud af terrorens skygge
1

Terrorpenge, hvidvaskning
og sporløse transaktioner.
De islamiske banker er trætte af at blive nævnt i samme sætning som Osama bin Laden. Nu går
de i offensiven.
Kuala Lumpur med de imponerende Petronas Twin Towers er rammen, når Malaysias leder, Mahathir Mohamad, i morgen klipper silkesnoren over til en ny sammenslutning af islamiske centralbanker.
Islamic Financial Services Board
(IFSB) bliver en slags pendant til
Bank for International Settlements
(BIS) – centralbankernes bank – og
skal levere retningslinier om god
skik for bankdrift i overensstemmelse med den islamiske lov, sharia.
IFSB har været næsten tre år
undervejs. Men styrkelsen af den
islamiske banksektor er blevet endnu mere aktuel i kølvandet på terrorangrebene i USA sidste år. En
række banker er blevet beskyldt for
at hjælpe Osama bin Laden og andre formodede terrorister med at
formidle penge til deres aktiviteter.
Det afviser de islamiske banker. Selvom der finder sådan en pengestrøm
sted, er de vestlige banker ikke et
hak bedre, mener en ekspert.
“Du kan komme mod beskyldninger mod alle slags banker. Der
er ingen særlig grund til at tro, at
folk har udnyttet islamiske banker
til den slags formål,” siger professor Rodney Wilson fra Institute for
Middle Eastern and Islamic Studies
ved Durham University i Storbritannien.
Muazzam Ali er formand for Institute of Islamic Banking & Insurance (IIBI) i London. Han mener,
at de islamiske banker gør en stor
indsats for netop at undgå beskyldningerne.
“Når det gælder terrorpenge, så
kommer de amerikanske bankers
indsats mod hvidvaskning og svindel ikke i nærheden af de islamiske
bankers,” siger han.

Når det gælder terrorpenge,
så kommer de amerikanske
bankers indsats mod
hvidvaskning og svindel
ikke i nærheden af de
islamiske bankers

Instituttet arbejder for at øge forståelsen for de islamiske banker,
som arbejder ud fra principper helt
tilbage til det syvende århundrede.
Helt centralt i islamisk bankvirksomhed er forbuddet mod renter riba. Samtidig er moralsk eller socialt “skadelig” økonomisk aktivitet ulovlig. Det er ikke i sig selv en
forbrydelse at have en større formue, men ifølge shariaen skal pengene ikke bare ligge på bunden af
bankboksen. De skal ud at arbejde
til gavn for hele samfundet. IIBI anslår, at mindst 200 milliarder dollar (1.500 milliarder kroner) står på
konti i islamiske banker. Så de er i
dag en magtfaktor. Men respekten
skal være tilsvarende stor, og her
kommer IFSB ind i billedet.
“Jeg håber, at IFSB vil give vægt
til branchen. Ligesom almindelige
banker har islamiske banker ikke
blot brug for at være veldrevne, men
også at blive anset for at være veldrevne,” siger administrerende direktør Warren Edwardes fra firmaet Delphi Risk Management, der

Design | Sune Aagaard

blandt andet beskæftiger sig med
risici i den islamiske banksektor.
Han peger på, at mange islamiske banker er kontrolleret af ganske
få aktionærer og derfor er meget
lidt gennemsigtige. Det kan IFSB
måske være med til at ændre. Men
at Vesten skal passe på med at prædike finansiel ansvarlighed, fremgår ifølge Edwardes af skandaler i
banker som Equitable Life, Barings
Bank og Allied Irish Bank.
Flere af hans klienter er netop
muslimske bankfolk, og derfor er
det ifølge ham et “følsomt” område. Men Warren Edwardes lægger
ikke skjul på, at også han føler, at
Vesten misforstår de islamiske banker. Og dobbeltmoralen florerer.
“Alle er enige om, at finansieringen af terror skal udryddes. Men
i Mellemøsten og Asien undrer
mange sig over, hvorfor dette ikke
også gælder donationer til IRA-konti i New York,” siger han.
Desuden er det udbredte såkaldte hawala-system (hawala betyder
“tillid”), hvor penge skifter ejermand
uden en fysisk overførsel, blevet sat
i bås med islam, selvom det stammer fra Indien.
Ifølge Muazzam Ali fra Institute
of Islamic Banking & Insurance går
det dog i den rigtige retning, når
det gælder forståelsen fra Vestens
side.
“Selv Den Internationale Valutafond har lovprist mange af de islamiske bankers forretningsmetoder,” siger han.
IMF har da også været med til at
hjælpe Islamic Financial Services
Board på vej. Den nye organisation
får hovedsæde i Kuala Lumpur. Netop det moderate islamiske Malaysia kører et system med både ‘almindelige’ kommercielle banker og
banker, der bliver drevet efter shariaen. Blandt de øvrige grundlæggere af IFSB er Saudi-Arabien, Bahrain, Pakistan, Iran og den islamiske udviklingsbank IDB.

KOMMENTAR

Dansk Design
Center er
gammelt nok til at
stå på egne ben

Dansk Design Center ser ud til at miste et
offentligt tilskud på fem millioner kroner
om året
Foto | Scanpix

Dansk Design Centers offentlige tilskud skal beskæres med fem millioner kroner om året frem til 2006,
hvorefter der ikke længere bevilliges penge til centeret.
Det offentlige tilskud, lidt over 20
millioner i 2001, beløber sig lige nu
til 57 procent af centerets indtægter.
Resten stammer fra centerets kommercielle aktiviteter. Regeringens
ønske om besparelser udmønter sig
altså nu konkret i mindre bevillinger til Dansk Design Center, og det afstedkommer en mental kortslutning,
dels i det politiske landskab og dels
i medierne. For eksempel konkluderer Jyllands-Posten fredag på ovenstående, at planerne betyder et endeligt for Dansk Design Center. Altså medmindre Socialdemokraterne
får held til at forhindre regeringens
planer. De har nemlig meddelt, at
de vil kæmpe for Dansk Design Center i folketingssalen.
Det vil de, selvom erhvervsminister Bendt Bendtsen, i et samråd i torsdags stod fast på besparelserne. Bendt
Bendtsen skulle i går have holdt åbningstalen i anledning af uddelingen af Den Danske Designpris 2002.
Han blev væk på grund af finanslovsforhandlingerne, og fra talerstolen hed det kækt, at hans fravær
var helt i orden, hvis det betød, at
de bebudede besparelser blev aflyst.
Jyllands-Postens konklusion er ikke snublende nærliggende. Det gode argument for at beholde centeret
er jo netop, at dets virke er til gavn
for danske virksomheder. De får råd
og vejledning om design - og dermed
bedre muligheder for succes på eksportmarkederne, til gavn for os alle. Hvis det faktisk er tilfældet, skal
de private virksomheder i stedet løfte hovedet fra den sovepude, som
Dansk Design Centers offentlige bevilling i øjeblikket udgør. Ligesom
centeret selv skal i gang med at overbevise virksomhederne om, hvor meget gavn centeret gør.
For den eneste logiske udvikling
for Dansk Design Center er naturligvis, at private virksomheder som
Lego og B&O, med tunge forskningsog udviklingsafdelinger, overtager
finansieringen, bistået af fonde med

relevante formålsparagraffer. Her vil
vi gerne henlede opmærksomheden
på Fonden RealDania, tidligere Foreningen RealDanmark, der har en
pengetank på 21 milliarder, og som
skal uddele i størrelsesordenen 200
millioner kroner om året. Fonden er
stærkt engageret i arkitektur, og her
burde det være muligt at hente nogle penge.
Samspillet mellem offentlige og private penge, og de heraf afledte gevinster, står i disse år højt på dagsordenen, når det handler om konkurrencedygtighed. Erfaringer, blandt
andet fra den succesfulde finske økonomi, viser, at offentlige bevillinger
til forskning, produktudvikling og
design kan fungere som katalysator
for private investeringer. Bane vejen og lægge projekterne til rette for
de, antages det, mindre risikovillige
og mere bundliniefikserede private
investorer.
Hvis man anerkender logikken i
en sådan betragtning, er det blot at
lægge vejen forbi H.C. Andersens
Boulevard i København for at konstatere, at det offentlige Danmark
har leveret varen. Fire etager i glas og
stål, tegnet af Henning Larsen, på en
af byens dyreste og mest prominente adresser. Et omfattende program
med en perlerække af aktiviteter, der
gør det muligt for centret at realisere den del af formålsparagraffen, der
hedder at “styrke dialogen mellem
designere og erhvervsliv”. Hvis det
skal siges pænt, har de offentlige
penge sørget for, at Dansk Design
Center er kommet flot fra start. Det
var i 1978, så der har været tid nok
til at opbygge et netværk af private
investorer, der forstår, hvor stor gevinsten ved centret er.
Hylet om skattelettelser fra Dansk
Industri på Rådhuspladsen kan givetvis høres i det flotte hus på H.C.
Andersens Boulevard. Skattelettelser
fordrer besparelser, og nu bliver der
sparet. Hvis Dansk Design Center virkelig er en gevinst, må Dansk Industris medlemmer til lommerne,
Socialdemokraterne må aflive vanetænkningen, og centeret selv må
lære at sælge varen.

I Kuala Lumpur, hvor verdens største tvillingetårne, Petrons Twin Towers ligger, skal det nye Islamic Financial Servieces Board, der en
sammenslutning af islamiske centralbanker, oprettes. IFSB er en pendant til Bank for International Settlements (BIS) – centralbankernes
bank – og skal levere retningslinier om god skik for bankdrift i overensstemmelse med den islamiske lov, sharia.
Foto | Scanpix

Skilsmisse | Rachel Emma Silverman, Wall Street Journal

General
Electrics
Jack Welch
får nyt image

Tidligere administrerende direktør for
General Electric har i retten været tvunget til at fremlægge sit personlige forbrug.
Foto | Scanpix

Hvad spenderer verdens berømteste erhvervsleder en almindelig
måned på mad og drikke, herunder
vin? Svar: 66.915 kroner Tøj: 81.172
kroner, Gaver: 390.758 kroner
Disse og lignende småting fra tidligere bestyrelsesformand og forhenværende administrerende direktør for General Electric Jack F.
Welch Juniors private husholdning
lækkede i denne uge som den foreløbigt sidste episode i Welchs skilsmissesag. I en otte sider lang edsvoren redegørelse gav Welch i onsdags i Connecticut i USA et indblik
ind i en top-erhvervsleders livsform.
Welch, der stod i spidsen for General Electric 20 år inden sin pensionering, har hidtil undgået et
prangende image i offentligheden
og fastholdt, at han ikke levede i
sus og dus. Hans personlige formue
løber op i 3,4 milliarder kroner, og
han afslørede, at hans nuværende
månedsindkomst som pensionist er
10,4 millioner kroner – efter skat.
Hans månedlige leveomkostninger
andrager 2,7 millioner kroner ud
fra hans faktiske udgifter sidste år.
Omend i løse tal giver beløbene et
livagtigt billede af tilværelsen på
det amerikanske samfunds tinde.
Welch bruger 41.000 kroner om måned på sit klubmedlemsskab, de
samlede personlige udgifter løber
op i 99.000 kroner om måneden, det
indbefatter tøj, mad og drikke samt
3.000 kroner om måneden på
‘personlig pleje’ og 11.000 kroner
på ferie og leje af bil.
Den samlede husleje for to huse
i Connecticut, to i Florida og et i
Nantuckett, Massachusetts er
414.000 kroner.
Den anslåede ejendomsværdi foruden en sjette ejendom i Lenox,
Massachusetts: 229 millioner kroner.
Welchs og hans nu fraskilte hustru Jane Beasley Welchs ødsle livsstil
fik offentligheden allerede færten af
i september, da hun i retten fremlagde sin edsvorne statusrapport.
Heri siger hun, at de 260.000 kroner fra sin eksmand “vitterligt var
utilstrækkeligt” til at opretholde de-

LIVSSTIL

Det værste er at skulle
fremlægge alt det her i
retten. Nu må vi se at få det
overstået og komme videre

res ægteskabelige levestandard.
I en ny redegørelse, der tilgik retten i onsdags, siger hun, at hendes
samlede månedlige indkomst efter
skat er 85.000 kroner.
Dokumenterne afslører, at han
indbetaler 4.500 kroner til velgørenhed og politiske formål, mens
en fodnote angiver, at hans fond
indbetaler 150.000 kroner om måneden til velgørenhed.
De fleste af hans aktiver er bundet til værdipapirer, herunder hans
General Electric-aktier, der er værdsat til 1.85 milliarder kroner.
Welch har med sin første kone,
Carolyn, aftalt at give halvdelen af
deres respektive aktiers værdi til deres 4 børn. En tredages høring er
fastsat til næste uge ved en højere
retsinstans, som skal afgøre, hvor
meget Jack Welch skal betale til den
afgående hustru.
I et formøde mødte de to sammen op før første gang under retssagen. Jack Welch var i nålestribet
jakkesæt med diamantbesat slips,
mens hustruen var i sort dragt.
Jack Welch udtalte, at “det værste er at skulle fremlægge alt det
her i retten. Nu må vi se at få det
overstået og komme videre i livet”.
Oversættelse | Søren Lund

