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30 år för folkmord
i Rwanda
DAR ES-SALAAM: Förre inrikesministern
Callixte Kalimanzira har dömts till 30
års fängelse för delaktighet i folkmordet i Rwanda. Domen föll i FN:s domstol ICTR i Tanzania. Kalimanzira ska
ha lurat tusentals tutsier att det fanns
gömställen och mat i bergen bara för
att sedan se på när de dödades. Kalimanziras dom är den 38:e som ICTR
fastställer för folkmord. 800 000 dödades i massakern 1994. (TT-Reuters)

Knäckt Clinton inte
till Europa
WASHINGTON: Hillary Clintons brutna
armbåge gör att hon skippar veckans Europaresa med G7/G8- och
OSSE-möten. USA:s utrikesminister
trillade och slog sönder armbågen i
Washington i förra veckan. Efter en
operation i fredags återhämtar hon
sig, men hennes deltagande i möten i
Italien och Grekland är inställt. (TTReuters)

Sopor hopas
i strejkens Köpenhamn
KÖPENHAMN: Soporna samlas på
Köpenhamns gator sedan tusentals
hushåll blivit utan sophämtning på
grund av strejk. Anställda i fyra återvinningsföretag i 17 kommuner gick
i går ut i strejk i sympati med kollegor i bolaget HCS, som strejkar sedan
tidigare. Förbränningsanläggningar
blockeras på flera orter, vilket fått till
följd att även sophämtningen stoppats. (TT-Ritzau)

Uppmaning till
omprövning av celibat
SANTIAGO: Paraguays president Fernando Lugo, som medgett att han
blev far till ett barn när han fortfarande var biskop, uppmanar katolska
kyrkan att ompröva celibatet. I april
trädde tre kvinnor fram och hävdade
att de fött hans barn. (TT-AFP)

USA ska bomba mindre
i Afghanistan
WASHINGTON: USA:s nye befälhavare i
Afghanistan, Stanley McChrystal, tänker drastiskt dra ned på antalet flygräder för att minska antalet civila dödsfall. Enligt New York Times ska flygattacker under pågående markstrider
i Afghanistan bara genomföras om
marktrupperna är på väg att besegras.
Särskilt återhållsam ska militären vara
i tätbefolkade områden. (TT-AFP)

PROTESTERAR. Anhängare till den besegrade presidentkandidaten Mousavi kastar sten på kravallpolis i Teheran.

Irans väktarråd

9ZbdchigVi^dcZgcVWa^g[~ggZbZYVcg~YhaVc[g
Väktarrådet medgav i går att det förekommit felaktigheter under presidentvalet den 12 juni. Demonstrationerna
minskar i omfattning men rädslan för
en upptrappning av våldet är stor.

MORDPLATS. Polis undersöker sin dödade kollegas bil.

Extremistgrupp tar på
sig mord
ATEN: Grekiska extremistgruppen

Revolutionära fraktionen har tagit
på sig skulden för mordet på en antiterroristpolis i Aten i förra veckan.
Polismannen Nektarios Savas sköts i
sin bil förra onsdagen av tre personer
på motorcykel. Hans uppdrag var att
vakta ett vittne i rättegången mot
fyra medlemmar i grekiska vänstergerillan Revolutionär folklig kamp,
ELA. (TT-AFP)

Enligt Väktarrådet, Irans högsta valmyndighet, har 50 distrikt av totalt 366 registrerat
fler röster än antalet röstberättigade. Rådet
menar dock att felen som begåtts är färre än
vad som påtalats av Mir-Hussein Mousavi
och de andra besegrade kandidaterna, som
hävdar att röstdeltagandet var över hundra
procent i upp till 170 valdistrikt. De har anmält 646 olika oegentligheter till rådet och
kräver att valet ska göras
om.
Irans utrikesdepartement
anklagade i går västerländska regeringar för att ha
Läs mer!
backat upp våldsamma proom Iran på
tester som underminerat
sidan 58
stabiliteten i Iran. Det menar
del 3



att medierna ”sprider anarki och vandalism”
genom sin rapportering. Kritiken var främst
riktad mot brittiska BBC och Voice of America.
– All kontakt med dessa kanaler, oavsett
orsak eller form, innebär kontakt med fienden till den iranska nationen, sa talesmannen
Hassan Qashqavi.
BBC:s korrespondent i Teheran blev i söndags utvisad ur landet.
Informationsflödet stryps

Både iranska och utländska journalister
har svårt att få veta vad som egentligen pågår.
Informationsflödet stryps av iranska myndigheter, och många obekräftade uppgifter
sprids på olika sätt via internet.
Bland annat visar otaliga videoklipp våldsamheter från demonstrationerna. Det är ibland svårt att säkerställa vilka som går att
lita på, men människorättsorganisationer
har bedömt flera uppmärksammade filmer
som autentiska. Bland annat den som visar
hur en ung skottskadad kvinna förblöder

på en gata i Teheran.
När journalisternas möjligheter blivit så
hämmade utgör privatpersoners direkta
vittnesmål en viktig informationskälla för
omvärlden.
– Poliser åker på motorcyklar två och två
och slår ner människor. I många delar av
Teheran är det lugnt, men på torgen står
poliser i rader, beväpnade och svartklädda
med masker för ansiktet. Folk är rädda, berättar en iransk kvinna för GP via svenska
släktingar.
Vid sammandrabbningarna i helgen greps
457 personer. Siffrorna över hur många som
miste livet under den demonstrationen varierar kraftigt, alltifrån statens officiella uppgifter om tio döda till obekräftade påståenden om
att dödstalet kan vara femton gånger större.
Uppgifter som kommit till GP tyder på att
polisen också kan ha använt kokande vatten mot demonstranter i Teheran, förutom
tårgas och vattenkanoner som det tidigare
rapporterats om. Dessa uppgifter har dock
inte gått att bekräfta.
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Kritik mot
”historiskt”
Sarkozytal
PARIS: Oppositionen visade sin
ilska när Nicolas Sarkozy på historiskt laddade slottet Versailles
talade till landets parlament som
förste franske president på över
130 år.

Bild: AFP

erkänner valfel
ZcjeeigVeec^c\VkkaYZi~ghidg
Ovissheten kring vad som kommer att valda presidenten Ahmadinejad redan innan
hända framöver är mycket stor. Ett avance- rösterna var färdigräknade. Han hotade under
rat politiskt maktspel pågår troligtvis i det fredagsbönen med aktioner om inte demondolda och familjemedlemmar till kända strationerna tar slut. Ardavan Khoshnood,
regimkritiker har gripits och släppts i om- som är ordförande i den svenska organisatiogångar.
nen Föreningen för demokrati i Iran, säger att
Mousavi varnar för splittring mellan det har spätt på osäkerheten i landet.
folket och regimens styrkor
– Senast Khamenei sa så var
om inte polisen slutar med Irans utrikesunder studentdemonstratiogripandena. Han har under
nerna 1999. Då drog polisen
departement
veckan bland annat fått stöd
sig undan och olika former
av den förre presidenten, menar att
av Hizbollahmiliser gick till
Mohammad Khatami, som
attack mot folket. Händer det
menar att det får svåra kon- medierna
igen får vi bevittna ett blodsekvenser om människor ”sprider anarki
bad på gatorna, säger han till
GP.
hindras från att uttrycka sina
och vandalism”
åsikter.
I går samlades ett tusental
iranier återigen på ett torg i
I Iran har de religiösa le- genom sin
darna stor politisk makt och
Teheran, och Revolutionsgarflera moderata mullor har rapportering
det meddelade att styrkan inte
också gett sitt stöd till Moutvekar att ta itu med ”olagliga”
savi.
demonstrationer. Ardavan Khoshnood tror
Landets högsta ledare, ayatolla Ali Khame- att många demonstranter kommer att skrämnei, har kritiserats för att stödja den nu om- mas till tystnad men hoppas att protesterna

Historiskt, anser parlamentets majoritet om talet. Men oppositionen protesterar mot presidentstyre.
Versailles,
solkungen
Ludvig
XIV:s eget slott och själva sinnebilden
för den franska monarkin – symboliken undgick ingen när Sarkozy i går
samlade senat och nationalförsamling
till gemensam sittning i palatset utanför Paris.
För att skydda de folkvalda från
alltför vältaliga presidenter och dra
en tydlig linje mellan utövande och
lagstiftande makt har det i över 130
år varit förbjudet för en president att
sammankalla och hålla tal inför parlamentariker och senatorer.
Förra året lät president Sarkozy dock
genomföra en lagändring som gjorde
detta möjligt på nytt. Stärkt av sitt
partis framgångar i valet till EU-parlamentet beslutade han häromveckan att
göra slag i saken och under högtidliga
former dra upp sina riktlinjer för att
föra Frankrike ur finanskrisen.
– Utslagningen är troligen den allvarligaste följden av krisen, sade Sarkozy i ett tal med starka sociala förtecken, där Europafrågorna dämpats
till förmån för nationella frågor.
Störst applåder rev presidenten ner
när han tog ställning i de senaste dagarnas franska diskussion om bruket
av burka. Nästan 60 parlamentariker
har tagit initiativ, över partigränserna,
till att låta en parlamentarisk utredning granska hur burkan sprids och
föreslå motåtgärder.
– Burkan är inte en religiös symbol,
den är symbol för förnedring, sade presidenten och konstaterade att burkan
inte är ”välkommen” i Frankrike.
Sarkozys avsikter med Versaillestalet har dock vållat våldsam debatt.
Medan högermajoriteten talar om en
”historisk” händelse och ett tecken
på Sarkozys respekt för parlamentet,
ser vänsteroppositionen talet som ett
tydligt tecken på det presidentstyre
som de anser att Sarkozy håller på
att införa, inte minst genom att låta
sin premiärminister föra en verklig
skuggtillvaro.
TORUN BÖRTZ-TT
FRANKRIKE

fortsätter och att västländer sätter press på
regimen i Iran genom att bryta de politiska
relationerna.
– Alla demonstranter är inte för Mousavi,
men alla vill störta regimen. Mousavi är själv
en del av det islamiska systemet och vill inte
byta ut konstitutionen. Iran behöver hjälp
för att människorna själva ska få välja om de
vill ha monarki eller republik.
Risk för upptrappning

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckte
i går tillsammans med den norske statsministern Jens Stoltenberg sin oro över risken
för en våldsupptrappning i Iran.
– Det vi ser är ett brett mänskligt uttryck
för frihetslängtan och en vilja till reformer.
Vi är alltid oroliga när regimer med våld går
emot sådana uttryck, sade Reinfeldt.
När Sverige tar emot ordförandeskapet i
EU i juli väntas Iran bli en av de viktigaste
frågorna att hantera.
JOHANNA LAGERFORS
031-62 40 00 johanna.lagerfors@gp.se
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OVANLIG ÅTGÄRD. President Sarkozy
anländer till Versailles för att hålla sitt
”historiska” tal.

