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Nya rönen är tydliga: ät mindre kött och ät minst ett halvt 
kilo frukt och grönt om dagen. 

– Det är hur enkelt som helst, om du bara vet vad som är i 
säsong, säger Monika Ahlberg, matkreatör. 

Det är vetenskapstidskriften The 
Lancet som i dag presenterar en 
ny rapport som visar exempel 
på hur vi ska äta hälsosam kost, 
som också innebär ett hållbart 
jordbruk för vår planet.

I rapporten står det att nästan 
hälften av den mat vi äter ska 
vara frukt och grönt, samt att vi 
måste mer än halvera vårt intag 
av rött kött. 

”Välj svenska råvaror”
– Om du vet vad som finns till-

gängligt nu i Sverige så är det 
så enkelt att få tag i nyttig och 
klimatsmart mat i dag, säger 
Monika Ahlberg som är mat-
kreatör och som driver kaféet på 
Thielska galleriet i Stockholm.

Exempel på mat som finns i 
säsong är palsternacka, moröt-
ter, rödbeta och selleri.

– Men även blomkål, herregud, 

alla kålsorter är så goda att äta. 
Det är spetskål, svartkål och vit- 
och rödkål. Det är bara att steka 
i lite smör och blir hur gott som 
helst.

Och får du i dig 500 gram 
frukt eller grönt per dag, så är 
du i hamn enligt rapporten. 

Vad ska man göra med alla 
grönsaker, tycker du?
– Man kan alltid göra en gra-

täng, det är enkelt och gott.
Monika Ahlberg förstår om 

folk inte är jättesugna på sikta 
in sig på linser, men vill ändå slå 
ett slag för råvaran. 

– Det är lite dumt att folk bara 
slänger ner linser och kokar med 
lite salt. Det går ju att göra så 
mycket mer, säger Monika Ahl-
berg som vill uppmuntra folk att 
hitta spännande recept.

Men det finns en råvara som 
hon verkligen älskar och mer än 

gärna äter med gott samvete. 
– Jag älskar ägg! Bara kokt ägg 

med kaviar, eller äggröra eller 
stekt ägg. Det är snabbt, närings-
rikt och mättar. Särskilt om det 
är bra ägg, från en bra höna.

Enligt rapporten från The Lan-
cet kan man äta 84 gram ägg per 
dag. Ett vanligt ägg väger cirka 
60 gram. 

Tackar inte nej
En stor del av att äta är det 

sociala umgänget, att man är till-
sammans och att det ser fint ut, 
vill Monika Ahlberg poängtera. 

Skulle du säga ner till en mid
dag eller måltid som du inte 
står för på ett etiskt plan?
– Nej, det kan jag nog säga gäl-

ler för 99 procent av alla oss som 
jobbar med mat att vi blir så 
glada så fort vi blir bortbjudna på 
mat att vi nöjer oss med en varm 
korv. Men nej, jag skulle aldrig 
vägra att äta något för att det inte 
är hållbar mat om jag blir bjuden.

Helena Jönsson
helena.jonsson@expressen.se

EFTER DE NYA 
RØNEN: S˚ F˚R 
DU I DIG DEN NYA 
H˚LLBARA MATEN
Matkreatören Monika Ahlberg tipsar

FØRORDAR KLIMATSMART. Matkreatören Monika Ahlberg vill slå ett slag för kål och ägg för att 
äta mer klimatsmart, enligt den nya rapporten från The Lancet. Foto: TV4 

En gratäng är ett enkelt sätt att tillaga klimat
smarta svenska rotfrukter på. Foto: OVE LINDFORS 

m Har du ett nyhetstips om 
 klimathotet? Hör av dig via

expressen.se/tipsa

Hemlösa människor har också husdjur – men kanske 
inte pengar till kloklippning och försäkring. 

På lördag erbjuder veterinärkliniken Evidensia i Väs
terås gratis vård åt de mest behövande husdjuren. 

– Att hjälpa utsatta människor och djur engagerar oss 
alla, säger klinikchefen Eva Lund till Västerås tidning. 

På lördag slår veterinärklini-
ken Evidensia i Västerås upp 
portarna för hemlösa männis-
kors husdjur, rapporterar Väs-
terås tidning. 

Veterinärbokningarna 
sköts av Stadsmissionen och 
Svenska kyrkan – och vården 
som erbjuds gäller allt från klo-
klippning till mindre operatio-
ner. 

Husdjuren ska få kärlek
Klinikchefen Eva Lund lovar 

att hennes personal kommer ta 
emot de utsatta och deras hus-
djur med kärlek. 

– Alla våra medarbetare 
som har möjlighet kommer att 
medverka ideellt, medan före-
taget bidrar med lokaler och 
det material som kan behövas, 
säger hon till Västerås tidning.  

Eva Lund är legitimerad 
djursjukskötare.  

– Nu på lördag vi ser fram 
mot en bra dag för både djur 
och människor, säger hon till 
Expressen. 

Det borde inte finnas någon 
brist på personer som tackar 

ja till erbjudandet och bokar en 
veterinärtid. 

Siffror från Socialstyrelsen 
från hösten 2017 visar att det 
då fanns 681 personer som sak-
nade ett hem i staden. I Väst-
manlands län var siffran 1 157 
personer. 

Enligt Socialstyrelsens stora 
kartläggning hade Sverige 
totalt 33 250 hemlösa personer 
2017 – vilket motsvarar drygt 
hela befolkningen i Lands-
krona. 

Företag hjälper behövande
Bakom idén att erbjuda gra-

tis veterinärvård ligger fören-
ingen Företagsvolontärerna, 
som är icke vinstutdelande och 
jobbar med att öka företagens 
engagemang i Västerås. 

– Aktiviteten hos Evidensia 
som gäller gratis vård under 
denna dag, är initierad av oss 
och ett av många sätt för före-
tag att hjälpa behövande, säger 
Amanda Gahm på Företagsvo-
lontärerna till Västerås tidning. 

Johan Ronge
johan.ronge@expressen.se

Veterinärkliniken bjuder 
djuren på vård för en dag

GRATIS V˚RD TILL FYRFOTA VÆNNER. På lördag erbjuder 
veterinärkliniken Evidensia i Västerås gratis vård åt de mest 
behövande husdjuren.  Foto: THERESIA KÖHLIN

Hemlösas 
husdjur får 
gratis vård 

˚tta döda efter explosion i Colombia
En stor explosion inträffade i går vid en polisskola i colom
bianska huvudstaden Bogotá, skriver AFP.

Minst åtta personer har dött – och polisen misstänker att 
det rör sig om en bilbomb. De utesluter inte terrormotiv. 

Explosionen ska ha inträffat i 
södra delen av den colombianska 
huvudstaden Bogotá, vid polis-

skolan General Santander. 
Minst åtta personer dog, upp-

ger colombianska myndigheter 

enligt nyhetsbyrån AFP. 
Bogotás borgmästare har 

bekräftat att flera personer dött.  
Enligt spanska CNN, som hän-

visar till hälsovårdsministeriet, 
har ytterligare 41 personer ska-
dats, varav flera bedöms vara all-
varligt skadade. 

Polisen misstänker att det rör 
sig om en bilbomb – och uteslu-
ter inte terrormotiv. 

Från platsen kommer bilder 
på ett brinnande fordon och flera 
krossade rutor. 

Carl-Fredrik Eriksson
carl-fredrik.eriksson@expressen.se

Polisen misstänker att det rör sig 
om en bilbomb.  Foto: TT 
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Nyheter Världen
Svenska Dagbladet måndag 18 juni 2018

Colombia gick 
till valurnorna
På söndagen inföll den andra 
och avgörande omgången 
i det colombianska president-
valet. Kandidaterna Ivan 
 Duque och Gustavo Petro 
står för radikalt olika politiska 
program och valet anses av 
många som polariserande 
med flera brännande frågor, 
som fredsavtalet mellan Farc-
gerillan. Flera av de kandida-
ter som ställde upp i första 
omgången har uppmanat sina 
sympatisörer att rösta blankt 
för att visa sitt missnöje med 
både Duque och Petro. TT

Dna kastar nytt 
ljus över Loch 
Ness-odjuret
Nu ska en nyzeeländsk veten-
skapsman, Neil Gemmell, ta dna-
prover från den berömda sjön 
i Skottland för att kunna bringa 
klarhet i den gamla sägnen om 
Loch Ness- odjuret.

Senast i mars påstod två ame-
rikanska turister att de hade sett 
det mytomspunna sjöodjuret.

Brittiska BBC låg 2003 bakom 
en omfattande undersökning 
där man scannade av hela vatten-
området med hjälp av avancerad 
teknisk utrustning. Trots höga 
förhoppningar påträffades dock 
ingen gigantisk sjöbest.  TT

En död och 
16 skjutna på 
festival i USA
En person dödades och 
20 skadades i samband med 
att skottlossning bröt ut på en 
konstfestival i Trenton, New 
Jersey, natten till söndag.

Personen som dödades är 
en 33-årig man som själv 
misstänks ha avlossat skott, 
enligt polisen. 16 av de 20 ska-
dade har skottskador – och en 
av dem är en 13-årig pojke 
som uppges ha ”extremt” kri-
tiska skador.

Polisen grep en misstänkt 
men kunde inte svara på hur 
många som misstänks. TT

35  dödade i 
 turkisk lufträd
35 personer har dödats i en 
 attack av turkiska militärflyg-
plan i norra Irak, enligt den tur-
kiska militären. Attacken uppges 
ha riktats mot medlemmar av 
den kurdiska gerillan PKK, som 
är förbjuden i Turkiet och terror-
stämplad av Nato och EU. Turki-
ets president Recep Tayyip Erdo-
gan sade på lördagen att turkiska 
flygplan hade attackerat ett PKK-
möte i irakiska Qandil och enligt 
honom närvarade flera personer 
i ledande ställning.

Ankara har tidigare varnat för 
att man kan komma att trappa 
upp sin offensiv i norra Irak. 

 TT-Reuters

Grekiska demonstranter nära byn Pisoderi protesterar mot 
 Makedoniens planerade namnbyte. Foto: Giannis Papanikos/AP

Många har försökt bevisa Loch 
Ness-odjurets existens. Men ännu 
har ingen lyckats. Foto: AP

Kravaller i Grekland efter 
 besked om namnbyte
Samtidigt som Greklands och 
Makedoniens utrikesministrar 
skrev under överenskommelsen 
mellan länderna om att Makedo-
nien ska byta namn till Nord-
makedonien rasade grekisk kra-
vallpolis och demonstranter sam-
man någon kilometer från områ-
det där ceremonin hölls. Polisen 
sköt tårgas och slog demonstran-
ter, rapporter nyhetsbyrån AFP.

Kravallerna inträffade nära 
 Pisoderi, några kilometer från 
fiskebyn Prespa, där överens-
kommelsen undertecknades.

Eftersom avtalet måste god-
kännas av både ländernas parla-
ment, samt en folkomröstning 
i Makedonien, kan namnbytet 
fortfarande komma att stoppas.

Namnkonflikten mellan de två 
grannländerna har blockerat 
 vägen för Makedoniens ansökan 
om medlemskap i Nato och i EU. 
Grekland har tidigare hela tiden 
hotat med att lägga in sitt veto.

När Makedonien upptogs som 
medlem i FN 1993 var det som 
Före detta jugoslaviska republi-
ken Makedonien ( Fyrom). TT

21
människor har fått lämna 
ett kritiserat australiskt 
flyktingläger i önationen 
Nauru och flugits till USA, 
uppger en aktivistgrupp för 
en australisk nyhetsbyrå. 
USA har nu tagit emot 186 
flyktingar som en del av en 
uppgörelse mellan tidigare 
president Obama och 
premiär minister Malcolm 
Turnbull, som Trump har 
dömt ut som ”korkad” 
men accepterat. TT

56
personer omhändertogs 
på söndagen av ukrainsk 
 polis efter att de hade för-
sökt störa   pridemarschen 
i Kiev.
    De gripna personerna 
 tillhör olika nationalistiska 
grupperingar. Totalt hade 
omkring 150 högerextrema 
demonstranter samlats för 
att blockera vägen för pride-
tåget, som går genom 
 centrala Kiev.

    TT-Reuters

"
Är det rimligt att 

oroas över att 
konst för tiotusen-
tals dollar ramlar 

över ens barn?
Mamman till en femårig pojke 
som vält ner en skulptur i del-
staten Kansas i USAoch som 

 sedan fick hem en räkning på 
motsvarande över en miljon 

kronor i skadstånd. TT

Efter åtta dagar på öppet hav 
har 629 migranter nu anlänt 
till spanska Valencia. Fartyget 
Aquarius hamnade i limbo 
efter att både Italien och 
 Malta vägrat ta emot de nöd-
satta. Ett cyniskt politiskt spel 
som kan leda till fler dödsfall 
på haven, säger Martin Ratco-
vich, doktorand i folkrätt.

Mia Holmberg Karlsson
mia.holmbergkarlsson@svd.se

Ombord det omtvistade fartyget 
som anlände till Valencia på 
söndagen fanns flera barn och 
gravida kvinnor som tillbringat 
över en vecka till havs. Flera 
av dem var i behov av vård vid 
ankomsten. 

Italiens och Maltas vägran att 
ta emot Aquarius har mötts av 
skarp kritik från bland annat 
FN, UNHCR och EU.

– Vi talar om människor. Det 
borde vara prioriterat för både 
italienska och maltesiska myn-
digheter att se till att dessa männ-
iskor får den vård de behöver, har 
EU-kommissionens talesperson 
Margaritis Schinas sagt.

Martin Ratcovich, doktorand 
i  folkrätt som skriver en av-
handling vid Stockholms uni-
versitet om folkrättens regler 
om skydd och räddning av flyk-
tingar till sjöss, säger att Italiens 
agerande utgör ett hot mot folk-
rätten och visar på en oroväck-
ande utveckling.

– Det finns en väletablerad 
och stark skyldighet enligt folk-
rätt och tradition på haven att 
man ska rädda människor när 
de befinner sig i sjönöd, oavsett 
situation eller ursprung. Den 
traditionen riskerar nu att 
 undermineras på grund av den 
cyniska politik som Italien visar 
exempel på.

Italiens inrikesminister Mat-
teo Salvini, ledare för det höger-
populistiska partiet Lega Nord, 
bannlyste i veckan två fartyg till 
från att ta sig i land i Italien.

”De här människorna ska 
veta att Italien inte längre vill 
vara en del av den illegala immi-
grationen och att de får leta 
 efter andra hamnar”, skrev Sal-
vini i ett Facebookinlägg i lör-
dags.

– Det är uppenbarligen en ny 
italiensk regeringspolitik vi ser. 
Jag tror att den italienska reger-
ingen försöker statuera exem-
pel för att tvinga fram en poli-
tisk diskussion kring de här frå-
gorna, säger Martin Ratcovich.

Samtidigt visar situationen på 
en lucka i regelverket, menar 
han. Efter den så kallade 
”Tampa incidenten” 2001, där ett 
norskt fartyg som hade räddat 
migranter till havs nära Austra-
lien nekades att gå i hamn med 
de nödsatta, utformades ett 
nytt  regelverk för att undvika 
liknande konflikter i framtiden. 

Haven är indelade i olika sjö-
räddningsregioner, och den 
stat  som ansvarar för vattnet 
där ett nödsatt fartyg befinner 
sig har automatiskt huvud-
ansvaret för att se till att alla 
som räddats till sjöss ska sättas 
i land på en ”säker plats” – vilket 
skulle kunna sägas vara vad 
 Italien har gjort när de lät 
 Aquarius fortsätta till Spanien. 

Vad som utgör en ”säker 
plats” är däremot mer oklart, 
men det finns vissa riktlinjer 
som bland annat säger att det 
måste finnas möjlighet till akut-
sjukvård.

Med andra ord är det inte 
självklart att Italien hade en 
 juridisk skyldighet att låta 
de  nödställda på Aquarius gå 
i  land i Italien, säger Martin 
Ratcovich.

– Men att ett fartyg med nöd-
ställda får navigera runt i över 
en vecka till sjöss är naturligtvis 
helt ohållbart – det inser alla. 
Det visar på att dagens regel-
verk när det gäller interna-
tionella sjöräddningsinsatser 
uppenbarligen har brister. ª

Migrationsexpert: 
Italiens agerande 
ett ”cyniskt spel”

Aquarius anlände till Valencia på söndagen. Foto: Alberto Saiz/AP
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På söndagen inföll den andra och avgörande
omgången i det colombianska presidentvalet.

Kandidaterna Ivan Duque och Gustavo Petro står för
radikalt olika politiska program och valet anses av
många som polariserande med flera brännande frågor,
som fredsavtalet mellan Farcgerillan. Flera av de
kandidater som ställde upp i första omgången har
uppmanat sina sympatisörer att rösta blankt för att
visa sitt missnöje med både Duque och Petro.

Många har försökt bevisa Loch Ness-odjurets existens.
Men ännu har ingen lyckats.
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

10 Aftonbladet
Måndag 28 maj 2018

Läget för torsken i Öster
sjön är akut.

Nu uppmanas vi avstå 
från den helt.

– Om inget görs riskerar 
hela ekosystemet i vårt 
innanhav kollapsa, säger 
fiskeexperten Inger Näs
lund på Världsnaturfon
den.

De senaste åren har larm
rapporterna om fisket i 
Öster sjön avlöst varandra. 
Särskilt hårt drabbat är 
torskbeståndet i Ålands hav. 

Under de fyra första må
naderna förra året minska
de fångsterna med hela  
75 procent jämfört med 
samma period 2016. 

Antalet stora torskar har 
minskat kraftigt och minimi

måttet har därför sänkts 
från 38 till 35 centimeter.

– Det är naturligtvis inte 
bara fisket som ligger bak
om den här situationen. Det 
är ett ekosystem i stor oba
lans på grund av övergöd
ning, miljögifter andra akti
viteter som stör miljön, 
 säger Inger Näslund, fiske
expert på WWF.

Hårt slag för fisket
– Men om man fortsätter 

att plocka ut mer än vad det 
redan obalanserade eko
systemet tål så riskerar man 
att komma till en situation 
där beståndet kollapsar – 
 eller till att hela ekosyste
met kollapsar.

Rekommendationen 

kommer att kännas för de få 
kvarvarande och redan hårt 
prövade svenska yrkes
fiskarna utmed den svenska 
östkusten.

Sverige står numera en
dast för en mindre del av 
den fisk som dras upp i 
Öster sjön. Danska och pols

ka fiskare står för de största 
fångsterna. 

– Situationen i Östersjön 
är en fråga som måste tas på 
allra högsta allvar. Och det 
tycker inte jag att besluts
fattarna gör i dag, säger Peter 
Ronelöv Olsson, ordförande 
i Sveriges fiskares produ
centorganisation, SFPO.

– Men det här är verk
ningslöst och helt missriktat.

10 arter får rött ljus
I genomsnitt äter vi elva 

kilo sjömat per person och 
år i Sverige. Endast en min
dre del är fångad i svenska 
vatten. Hela 80 procent är 
importerad.

Utöver torsken får även 
lax, gädda och piggvar från 

Östersjön rött ljus och är 
därmed arter man ska und
vika att köpa. Sammantaget 
får bara tre av 13 Östersjö
arter grönt ljus i årets upp
laga av WWF:s fiskguide.

Viss torsk okej 
Men det går fortfarande att 

äta både lax och torsk med 
gott samvete, enligt WWF:s 
fiskguide. 
Men då gäl
ler det att se 
till att den är 
fångad i an
dra vatten, 
som torsk 
från Barents 
hav och krav
certifierad 
lax.

AKUT KRIS Torskbeståndet i Östersjön är hotat, inte minst i Ålands hav där fångsterna på bara ett år minskat med 75 procent. Nu ger Världsnaturfonden, WWF, den rött ljus i 2018 års fiske
guide. Det betyder att vi nu helt bör avstå från att köpa Östersjötorsken. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Torsk i Östersjön 
hotas av kollaps

n Minskade fångster med 75 procent n WWF ger rött ljus

Inger Näslund, fiskeexpert 
på WWF. Foto: MARIE VON ZEIPEL

Fredrik 
Rundkvist
fredrik.rundkvist 
@aftonbladet.se

n Grönt ljus: Torsk fiskad 
med lina eller garn i Barents 
hav, Arktiska havet, Norska 
 havet och vid Svalbard kan 
man gärna äta. Detsamma om 
den är MSC-certifierad  eller 
Kravmärkt. 
Gult ljus: Var försiktig med 
garnfångad torsk från Skager-
rak och Kattegatt, samt trålad 
torsk från Barents hav och 
Norska havet.
Rött ljus: Låt bli torsk från 
Östersjön, kusttorsk från 
 Norge samt torsk från nord-
västra och nordöstra Atlanten.
 Källa: WWF:s fiskeguide 2018

Torskguiden

Unik chans för vänstern: Gerillamedlem kan bli president i Colombia
Aldrig tidigare har vänster
krafter styrt Colombia. 

Det hoppas forne gerilla
medlemmen Gustavo 
 Petro, som samlat stort 
stöd, ändra på i dagens 
presidentval.

Men rädsla för grann

landets exempel placerar 
högerkandidaten Iván 
 Duque i täten.

”Rösta för att Colombia 
inte ska bli ett andra Vene
zuela.”

Budskapet har blivit en 
central del i Duques 

 kampanj. Den djupa krisen 
i grannlandet är påtaglig 
även i Colombia, dit över 
en halv miljon venezuela
ner flytt.

Vänsterkandidaten 
 Gustavo Petros motstånda
re anklagar honom ofta för 

”castrochavismo”, en 
 modell inspirerad av Kubas 
och Venezuelas döda 
 socialistledare Fidel Castro 
och Hugo Chávez.

Petro – som i sin ungdom 
var medlem i gerillan  
M19 och senare i livet 

borg mästare i Bogotá  
– samlar trots allt runt 30 
procents stöd enligt mät
ningarna.

Duque leder dock i mät
ningarna på runt 40 pro
cent. 

 (TTAftonbladet)Vänstern kan vinna valet.
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Unik chans för vänstern: Gerillamedlem kan bli president i
Colombia 
 Aftonbladet. 2018-05-28. Sida: 10 
(TT-Aftonbladet) 
Aldrig tidigare har vänsterkrafter styrt Colombia. Det
hoppas forne gerillamedlemmen Gustavo Petro, som
samlat stort stöd, ändra på i dagens presidentval.

Men rädsla för grannlandets exempel placerar
högerkandidaten Iván Duque i täten.
"Rösta för att Colombia inte ska bli ett andra
Venezuela."
Budskapet har blivit en central del i Duques kampanj.
Den djupa krisen i grannlandet är påtaglig även i
Colombia, dit över en halv miljon venezuelaner flytt.
Vänsterkandidaten Gustavo Petros motståndare
anklagar honom ofta för "castrochavismo", en modell
inspirerad av Kubas och Venezuelas döda
socialistledare Fidel Castro och Hugo Chávez.
Petro - som i sin ungdom var medlem i gerillan M-19
och senare i livet borgmästare i Bogotá - samlar trots
allt runt 30 procents stöd enligt mätningarna.
Duque leder dock i mätningarna på runt 40 procent.

Vänstern kan vinna valet.

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén.
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I korthet.

Efter en regeländring av justitie-
ministern i USA har gränspolisen 
aktivt börjat separera pappers-
lösa barn från deras föräldrar. 
Sedan regeln infördes i början 
av maj ska hundratals barn, vissa 
bara ett år gamla, mot villigt 
ha tagits från sina föräldrar. 
Människorätts grupper varnar 
nu för en humanitär katastrof.

○○–○Det här är det värsta jag sett på 
25 år som invandringsjurist, säger 
Lee Gelernt på människorättsorga-
nisationen ACLU, i en tv-intervju.

Gränspolisen och myndigheten 
som sköter deporteringar av pap-
perslösa i USA, Immigration and 
Customs Enforcement (ICE), har 
under det senaste året aktivt börjat 
separera föräldrar från sina barn. 
I början av maj infördes en officiell 
regel för att åtskilja vuxna från de-
ras barn när de korsar gränsen till 
USA olagligt. Justitieministern Jeff 
Sessions och Thomas Homan, di-
rektör för ICE, enades då om att 
införa vad de kallar nolltolerans 
gentemot papperslösa invandrare, 
oavsett om de är barn eller vuxna.

Enligt människorättsgrupper i 
Arizona och Texas, två delstater 
vid den mexikanska gränsen, har 
hundratals barn motvilligt slitits 
från sina föräldrar. De yngsta bar-
nen har bara varit ett år gamla. The 
Florence Project, en organisation 
som arbetar för invandrares rättig-
heter, har sett 200 fall bara i del-
staten Arizona. Ett av barnen som 
togs från sin mamma var 53 veckor 
gammalt.

Enligt Donald Trumps  admi-
nistration är målsättningen med 
en mer hårdför hantering av pap-
perslösa familjer att avskräcka nya 
flyktingar från att korsa gränsen till 
USA.

–○Om du smugglar hit ett barn 
så kommer vi att åtala dig och ditt 
barn kommer att separeras från 
dig, sade justitieministern Jeff Ses-
sions vid en presskonferens.

Ensamkommande flyktingbarn 
som anländer till USA har sedan 
länge placerats i fosterhem. Men 
det rör sig då om barn som själva 
flyr över gränsen och generellt är 
tonåringar. Med den nya lagen tas 
däremot även spädbarn och små 
barn i två- och treårsåldern från 
sina föräldrar vid gränsen. De klas-
sificeras sedan juridiskt som en-
samkommande flyktingbarn och 
skickas till fosterhem, medan för-
äldrarna sätts i fängelser vid grän-
sen.

–○Det finns gott om medicinska 
bevis för att sådan behandling kan 
traumatisera barnen för alltid, sä-
ger Lee Gelernt på ACLU.

Dagstidningarna  Houston Chro-
nicle och Arizona Republic har i 
veckan avslöjat detaljer kring dessa 
fall. I ett exempel kom Esteban Pas-
tor från Guatemala tillsammans 
med sin ett år gamla son, i hopp om 
att få ett jobb i USA som kunde be-
tala för hans sons sjukvård när de 
återvände. Pappan och sonen till-
fångatogs av gränspolisen i Texas, 
som skiljde barnet från pappan. Till 
slut utvisades Pastor utan att ha fått 
träffa sin son.

Fostersystemet som tar hand om 
ensamkommande barn har också 
präglats av skandaler under året. 
I april avslöjade New York Times 
att myndigheten som ansvarar för 
dessa barn har ”slarvat bort” om-
kring 1○500 barn, som nu befaras 
spårlöst försvunna i USA. Männis-
korättsgrupper beskriver det som 
en humanitär katastrof och varnar 

USA.

Gränspolisen separerar 
spädbarn från föräldrar

för att många av barnen nu kan ha 
blivit offer för trafficking eller slav-
arbete.

Donald Trumps administration  har 
under våren höjt tonläget i retori-
ken om olaglig invandring. Nyligen 
kallade Trump latinamerikanska 
invandrare som söker sig till krimi-
nella gäng för “djur”.

Trump kritiserades för ordvalet, 
men försvarade kommentarerna i 
flera uppföljande uttalanden.

–○Jag kallade dem djur härom-
dagen och möttes av kritik. De sade 
att ”det här är människor”. Det här 
är inte människor, det är djur och 
vi måste vara väldigt, väldigt tuffa, 
sade Trump.

Även Donald Trumps utbild-
ningsminister Betsy Devos har 
krävt hårdare tag mot papperslösa 
i USA. Nyligen krävde hon att skolor 
ska börja anmäla papperslösa barn 
som är elever i deras klasser, vilket 
skulle vara ett klart brott mot USA:s 
grundlag, enligt juridiska exper-
ter. Människorättsorganisationen 
ACLU har nu sagt att de kommer att 
stämma Trumps administration för 
den nya regeln där barn skiljs från 
föräldrar.

Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com

NEW YORK

Martin Gelin
DN:s korrespondent
martin.gelin@gmail.com

Gränspolis i bland annat Arizona kritiseras för att ha splittrat 
familjer. Bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Ross D Franklin/AP

_
Det här är det 
värsta jag sett 
på 25 år som 
invandrings-
jurist.
Lee Gelernt, ACLU

Kim och Moon 
i nytt möte

Koreahalvön. Sydko-
reas president Moon 
Jae-In har  träffat 
Nordkoreas ledare 
Kim Jong-Un vid 
den gränsen mellan 
de två länderna, 
uppger medier. De 
diskuterade bland 
annat det inställda 
mötet mellan Kim 
och USA:s president, 
enligt Reuters. ○ TT  

Colombia blir 
Nato-partner

Colombia. Colom-
bia kommer att bli 
försvars alliansen 
Natos första 
latin amerikanska 
” globala partner”, 
uppger Colombias 
president Juan Ma-
nuel Santos i ett utta-
lande i colombiansk 
tv. Överenskommel-
sen slöts redan i maj 
2017.  TT-AFP  

Pandaunge charmar Kuala Lumpur

Malaysia. En fyra månader gammal panda 
har för första gången visats upp för allmän-
heten på djurparken i Malaysias huvudstad 
Kuala Lumpur. Pandan, som är en hona, är 
resultatet av en ovanligt lyckad kärlekshisto-
ria mellan två kinesiska pandor som lånats 
ut från Kina. TT-AFP  
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Rio de Janeiro. En miljard kycklingar hotas 
att dö på grund av den omfattande lastbils-
strejken i Brasilien. Presidenten kallar nu in 
militären för att häva de över 500 vägblocka-
der som paralyserat landet.

Anledningen till strejken är att Michel 
Temers regering fördubblat det statliga die-
selpriset på ett år. Den kraftiga höjningen har 
drabbat framför allt de enskilda åkarna som 
inte kan höja sina fraktpriser lika mycket 
som de etablerade speditionsfirmorna. Även 
flygplanstrafiken drabbas – tolv flygplatser 
har stängts. Men värst är det för landets 
livsmedelsindustri.

Brasilien är världens största uppfödare av 
kyckling och upp mot en miljard kycklingar 
hotas att dö i förtid om inga transporter med 
föda kan nå fram. Även landets grisindustri 
hotas. Henrik Brandão Jönsson

Lastbilsstrejken 
slår hårt

ANSLUTNINGSBUSSAR
Från Cityterminalen till båtavgång kl. 10.00
dagligen kl. 07.30, åter på Cityterminalen kl. 16.45.

Från Cityterminalen till båtavgång kl. 15.00 
dagligen kl. 12.30, åter på Cityterminalen kl. 21.30.

Bussen kör via bl.a. Danderyd och andra orter.
Bussen med start från Cityterminalen kan bokas 
fram till 4 timmar före båtavgång!

Från Hässelby via flera orter.
måndag, onsdag kl. 06.50, åter kl. 16.50.
tisdag, torsdag, lördag kl. 11.50, åter 21.55. 
Från Jakobsberg via flera orter. 
tisdag, torsdag, lördag kl. 07.10, åter kl. 17.00. 
onsdag, fredag kl. 12.10, åter 22.00.

Denna buss kan förhandsbokas fram till kl. 09.00 
på avresedagen till båtavgång kl. 15.00. 

Till båtavgång kl. 10.00 ska bussen förhandsbokas 
senast kl. 20.00 dagen före avresa.  

Mer info på eckerolinjen.se/busslinjerwww.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Webbrabatt!
BUSS + BÅT T/R 

+ UNDERHÅLLNING 60:–
Ordinarie pris 90:–

Ålandssemester med sving!
GOLFPAKET 2 DAGAR  
PÅ ÅLANDS GOLFKLUBB 
prisexempel 1468:– 

I paketet ingår person- och bilbiljett t/r med Eckerö  Linjen, del i dubbelrum 
1 natt inkl. frukost, 2 greenfee med bokade starttider. Bokningskod 5GÅ2

Sommar
I SIKTE

Låt smaklökarna njuta av vårt stora  skärgårdsbord, och i taxfree-
butiken  hittar du fler godsaker för både doft- och smaksinnet.  

Våra duktiga kryssningsvärdar underhåller med musik och glada  
upptåg. Helgerna bjuder på barpianister, trubadurer och liveband.

Boka sommarens semester hos oss! 

Golfa, cykla, paddla, fiska, bada – vi har ett stort utbud av 
boende och resepaket för alla smaker. Läs mer på webben!

PRISEXEMPEL STUGVECKA
för 4 personer 3010:–
Prisexemplet gäller Häggbloms Stugor  
v. 24 + 26 + 27 + 33

 
Colombia blir Nato-partner 
 Dagens Nyheter. 2018-05-27. Sida: 24 
TT-AFP

©Bonnier
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COLOMBIA

HAR DU NYHETS- 
TIPS ELLER BILDER?��
� EXPRESSEN.SE/TIPSA

Nyhetstips, bilder eller video: 
Mejla 71717@expressen.se

Hitta oss på www.facebook.
com/expressen Välj ”med-
delande” och skriv ditt tips.

Vårt mobilnummer på 
WhatsApp: 0736339623.
Ladda ner WhatsApp från 
Appstore och Google Play.

Expressens mobilnummer 
på Signal: 0736339623.
Ladda ner Signal från 
Appstore och Google Play.

Skicka ditt tips, din bild eller 
video genom att gå in på 
Expressens profil och skicka 
ett direktmeddelande.

Tipslinje: 020-22 22 20
Växel: 08-738 30 00
GT: 031-725 90 01
KVP: 040-18 90 90

Märk kuvertet med ”Nyhets-
red”. Skicka till Expressen, 
105 16 Stockholm

Skicka nyhetstips till 
Expressen. SMS:a till 71717

Har du tagit en bra bild eller 
video? MMS:a till 71717

En svensk man i 50-årsåldern har rånmördats i Colom-
bia.

Mannen var ute och åkte motorcykel med sin flickvän 
när de stoppades av ett gäng rånare och mannen sköts i 
bröstet.

– Jag kan bekräfta att en svensk man i 50-årsåldern 
har dött i Colombia, säger Lina Eidmark vid UD:s press-
jour.

Lokala myndigheter har utfäst en belöning för tips om 
gärningsmännen.

På lördagen var mannen ute 
och åkte motorcykel med sin 
flickvän i staden Santa Marta 
i norra Colombia. Paret stop-
pades då av ett antal gär-
ningsmän som prejade dem 

av vägen. Under vapenhot för-
sökte rånarna sedan tvinga till 
sig en guldkedja och när svens-
ken gjorde motstånd sköts han 
i bröstet.

– Han kunde lite spanska och 

förstod inte var rånaren sa, 
säger en släkting till mannens 
flickvän till en lokal tidning.

Utfäst en belöning
Svensken fördes med ambu-

lans till ett sjukhus i närheten. 
Där dog han av sina skador.

– Jag kan bekräfta att en 
svensk man i 50-årsåldern har 
dött i Colombia, säger Lina Eid-
mark vid utrikesdepartemen-
tets pressjour.

Lina Eidmark meddelar att 
mannens anhöriga underrät-
tats om dödsfallet.

Svensken ska ha kommit 

till Colombia för två månader 
sedan för att besöka sin flick-
vän, uppger den lokala polisen 
enligt colombianska medier.

Mordet uppges ha hög prio-
ritet. Med hjälp övervaknings-
film från brottsplatsen hop-
pas man kunna identifiera och 
gripa gärningsmännen.

Enligt lokalpressen har de 
styrande i Santa Marta ihop 
med polismyndigheten utfäst 
en belöning på drygt 60 000 
kronor för tips som leder till att 
gärningsmännen grips.

Anna�Mattsson
anna.mattsson@expressen.se

Var ute och åkte motorcykel med flickvännen

EXTRA

Svensk man
rånmördad 
i Colombia

Hela 
veckans 
TV för 
nästan 
halva
priset.

EXPRESSENS TV-BILAGA 
endast 7:- vid köp av 
Expressen, GT eller 

Kvällsposten.

77
Kvällsposten.Kvällsposten.Kvällsposten.

K
lipp ut och ta m

ed till butiken.

RABATTKUPONG

7
När du köper Expressen, GT eller 
Kvällsposten får du köpa EXPRESSENS 
TV-BILAGA för endast 7 kronor.

Kupongen går att lösa in i kedjorna; 
Ica, Coop, Willys, Hemköp, City Gross, 
Pressbyrån, 7-Eleven, ÖoB och de flesta 
Direkten och Time butiker. 
Gäller t o m 31/12 2018. Ordinarie pris 13 kronor.

Kundsignatur _________________________________
Till butik: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

 
EXTRA Svensk man rånmördad i Colombia 
 Expressen. 2018-04-02. Sida: 22 
Anna Mattsson 
En svensk man i 50-årsåldern har rånmördats i
Colombia. Mannen var ute och åkte ...

©Bonnier
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Gå in på
dn.se/erbjudanden redan idag!

En bris från Belgrad
Belgrad är storstaden som är på uppgång att bli ett av Europas 
trendigaste resmål. Inte är det ett mysterium då den serbiska 
huvudstaden vittnar om en lång och rik historia, ligger idylliskt 
beläget intill de böljande floderna Donau och Sava, och väl-
komnar in till ett restaurang- och uteliv som inte lämnar någon 
besviken. Bland lummiga kvarter och livfulla torg upplever vi 
Belgrads alla nyanser under skenet från stadens glittrande ljus.

DITT PRIS:  8 495 kr per person. DATUM: 28 april och 12 maj 
2018 (5 dagar). LÄS MER: dn.se/erbjudanden

Colombia, Anderna och Panama

Vi reser från Anderna till Karibiska kusten i Colombia och 
avslutar med några dagar i Panama. Colombia har på kort tid 
blivit den nya stjärnan på den latinamerikanska resehimlen. 
Kulmen på en lång rad sociala förbättringar kom när President 
Santos belönades med Nobels fredspris 2016 efter att ha 
skapat fred med gerillan. Vår resa tar avstamp i Bogotá där 
vi tar del av landets rika kulturutbud. Vi färdas norrut genom 
vacker natur längs Andernas östra utlöpare. Resan avrundas 
i Panama. Här ser vi Panama Citys imponerande skyline av 
skyskrapor, strosar i den charmiga gamla staden och besöker 
naturligtvis den världsberömda kanalen. 

DITT PRIS: 41 900 kr/person. DATUM AVRESA: 10 nov 2018 (18 
dagar). LÄS MER: dn.se/erbjudanden

Föredrag och 
bildvisning
20 mars hos

Världens Resor

Vandra i Kitzbühel
Med sina 2500 km markerade vandringsleder är Kitzbüheler 
Alpen det största vandringsområdet i Österrikiska Tyrolen och 
i mångas tycke det vackraste. Här finns allt från de lättaste tu-
rerna till avancerade turer. Med kabinbanor tar man sig enkelt 
upp på några närliggande toppar och får då uppleva en fantas-
tisk utsikt över alplandskapet. Vi vandrar förbi klarblåa alpsjöar 
och vackra ängar och påminns om miljöerna från filmen “Sound 
of Music”. Oftast stannar vi på någon bergshütte för lunch.

DITT PRIS:  fr. 13 650 kr (ord pris fr. 14 650 kr). DATUM: 3, 10, 
24 jul, 4, 11 sep 2018 (8 dagar). LÄS MER: dn.se/erbjudanden

Rundresa till Kappadokien
Få en enastående upplevelse. Följ med Detur på en rundresa 
till Kappadokien. Här får du uppleva Turkiets fantastiska kul-
tur, natur, genuina folkliv och Kappadokien med dess mystiska 
grottbyar och underjordiska städer – och få ett minne för livet.

DITT PRIS: från 2 499 kr (ord pris fr 5 999 kr)
DATUM: avresor under perioden 24 mar–26 maj 2018 (7 dagar).
I PRISET: flyg t o r, transfer, luftkonditionerad transport, boende, 
frukost , tillgång till akut sjukvård 24 h om dygnet, skandinavisk 
eller engelsktalande guide.
LÄS MER: dn.se/erbjudanden

Bergshotellet i Järvsö                              
-– boende och skidåkning

Vecka 10, 11 och 12 har vi ett extra bra erbjudande för två per-
soner på Bergshotellet, boka dubbelrum för 1 550 kronor så
ingår skipass i Järvsöbacken (ordinarie pris 2 450 kronor). Om 
du vill vila från skidåkningen någon dag, kan du ta en tur i
längdspåret mitt i byn, en skridskorunda på Ljusnan, eller en 
vandring i Nordens främsta vildmarkspark Järvzoo. Reser ni
med barn eller är fler personer så hör av er till hotellet för fler 
priser och erbjudanden.

DITT PRIS: dubbelrum 1 550 kr (ord pris 2 450 kr), skipass i 
Järvsöbacken ingår i priset.
DATUM: gäller vecka 10, 11 och 12 (4 mar- 25 mar 2018).
PLATS: Bergshotellet, Vallmovägen 62, Järvsö.
LÄS MER: dn.se/erbjudanden

Australien, Fiji och Hong Kong

På denna äventyrliga gruppresa får ni uppleva två av Austra-
liens mest spännande delstater, South Australia och New
South Wales, med fokus på det fantastiska djurlivet och den
vackra naturen. Ni får även lära känna Adelaide och Sydney,
som är huvudstäder i de två delstaterna.
Ett besök i söderhavsparadiset Fiji ingår och här är höjdpunk-
ten en 3-nätters kryssning. Resan avslutas med två dagar
i Hong Kong. Detta är en resa full av oförglömliga upplevelser.

DITT PRIS: 85 900 kr/person när två reser tillsammans. Tillägg 
för enkelrum: 17 500 kr. DATUM AVRESA: 22 okt 2018 (21 dagar).
LÄS MER: dn.se/erbjudanden

 
Colombia, Anderna och Panama 
 Dagens Nyheter. 2018-03-03. Sida: 3 
Vi reser från Anderna till Karibiska kusten i Colombia
och avslutar med några da...

©Bonnier
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Inaria inredning Walk-in-closet

Ge oss inte dina aktier.
Ge oss bara !

(Du kan få mer än du tror tillbaka.)

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. 
Det gör de i Aktiegåvan.

Du skänker utdelningen på dina privata 
aktier till en eller flera av 36 utvalda, noga 
genomlysta ideella organisationer. Du kan 
också skänka utdelning från fåmansbolag.
En tusenlapp som skulle gett dig 700 
kronor efter skatt, blir 1.000 starka kronor 
för organisationen – som är skattebefriad. 

Din egen vinst kan bli mångfalt större. 
Du styr nämligen pengarna till den ideella 
verksamhet eller forskning som du vill 
stärka. Vem vet, du kanske själv får glädje 
av din insats i framtiden? 

Gå in på aktiegåvan.se idag, läs mer 
och hjälp oss hjälpa! 

Välkommen att låta din utdelning arbeta 
smartare!

Fredrikslund ligger 
längs väg 255, 10 km 
s. Uppsala

Tel: 018-383 055
Ons-Fre: 12-18

Lör: 10-15

stort sortiment från

VÅRNYHETER

Fredrikslunds Gård
www.fredrikslund.se

Fr

Östermalms Saluhall 08-662 45 79. Söderhallarna 08-644 40 40. Täby Centrum 08-638 05 38. Vaxholm 08-541 334 66. Nacka Forum 08-718 56 00. Hötorgshallen 08-10 24 72. Butik & Brasserie 08-300 300. melanders.se

Färska räkor 18:-/hg
Blåmusslor 55:-/nät

Hårda strider i Libyen
Kriget i Libyen rasade i går 
 vidare på två fronter. Rege-
ringsstyrkorna gjorde ett nytt 
försök att inta staden Misrata 
i västra landsdelen. Samtidigt 
fortsatte striderna att vara hår-
da i Ajdabiya i östra Libyen där 
oppositionen vägrar kapitulera.

Regeringsstyrkorna har sedan 
fl era dagar omringat Misrata, 200 
km öster om Tripoli och landets 
tredje största stad med 300 000 

invånare. Men Gaddafi s män har 
haft svårt att göra effektiva in-
brytningar i staden, som fort-
farande hålls av rebellerna.

I onsdags uppgavs att rege-
ringsstyrkorna tagit kontroll över 
Ajdabiya och att vägen låg öppen 
mot oppositionens huvudfäste 
i Benghazi. I går kom dock rap-
porter om fortsatta strider och 
det fanns ingen tillförlitlig infor-
mation om vilka som hade kon-
trollen. Flygplan inledde också 

beskjutning av Benghazis fl yg-
plats, minst ett regeringsplan ska 
ha skjutits ned.

Sent igår kväll inleddes den 
första debatten i FN:s säkerhets-
råd där ett förslag om fl ygför-
bundszon diskuterades. USA är 
nu positivt till detta, medan Kina, 
Ryssland och Tyskland har ut-
tryckt tveksamhet.

JAN BLOMGREN
08-13 52 60, jan.blomgren@svd.se

Iran skickade upp 
raket i atmosfären
Iran uppges ha fyrat av en ny  raket 
till en höjd av 12 mil i atmosfären, 
med en kapsel som kan hysa en 
apa. Omvärlden anar  militära 
 motiv bakom Irans rymd- och 
kärnkraftsprogram, men Iran 
 säger sig ha fredlig avsikt.

Enligt den statliga nyhets-
byrån Irna avfyrades Kavosh-
gar-4 (”Utforskaren”) i tisdags 
och uppnådde sin avsedda höjd, 
varifrån den kunde skicka 
 information till forskarna.

Omvärlden är föga förtjust 
i kombinationen av Irans    -
rymd- och kärnkraftsprogram, 
som man tror kan möjliggöra 
uppskjutandet av långdistans-
raketer med kärnvapen. 

TT-AFP-REUTERS 

Renare luft 
i Köpenhamn

Det har blivit hälsosam-
mare att andas in den 
danska huvudstads-

luften i Köpenhamn. 
Mellan 2002 och 2010 har 

 föroreningarna av små partiklar 
i luften minskat med runt 
50 procent, visar preliminära 
 resultat från mätningar som 
gjorts vid HC Andersens 
 boulevard – en av Danmarks 
mest trafi kerade gator med 
60 000 bilar varje dag.

De små partiklarna misstänks 
vara särskilt hälsofarliga och 
öka risken för hjärt-och 
 kärlsjukdomar, kronisk bronkit 
och lungcancer. TT-RITZAU 

Tel 018-38 30 55
Väg 255, 10 km  
söder om Uppsala

Öppettider: 
Ons-fre 12-18
Lördag 11-16

REA
På Fredrikslund

REA
50%

STUREGALLERIAN
MÅN–FRE 10–19, LÖR 10–17, SÖN 12–17

TELEFON 08 678 81 60
MARUSCHKADEMARGO.COM

START IMORGON KL11

REA
Nybrogatan 26
Tel: 08-678 07 31
www.gabucci.se

REA
Nybrogatan 14
Tel: 08-678 07 30
www.gabucci.se

Minst 15 döda 
i USA-skred
Minst 15 personer omkom i söd-
ra Kalifornien i tisdags efter att 
en storm hade utlöst ett kraftigt 
jordskred somförstörde flera 
hem. Dödssiffran väntades på 
onsdagen stiga. 

De döda hittades i lera och 
bråte under räddningsarbetet 
i samhället Montecito nordväst 
om Los Angeles, enligt Santa 
Barbaras räddningstjänst. 
25 människor rapporteras ha 
skadats i skredet.

Mer än fem mil av motorvägen 
101 som går igenom samhället 
blev oframkomlig på grund av 
jordskredet.

En 14-årig flicka räddades efter 
att ha blivit begravd under bråte 
från ett av de förstörda husen.

 TT-AFP-Reuters

Norsk politiker 
skickade porr
Ulf Leirstein, ledamot i det 
norska parlamentet stortinget 
för populistiska Fremskritts-
partiet, kliver åt sidan efter att 
han skickat pornografiskt 
 material till unga pojkar 
i  partiets ungdomsförbund.

– Det var inte meningen att 
kränka någon. Jag var inne i en 
tuff period och gjorde saker jag 
inte är stolt över. Både som pri-
vatperson och folkvald är det 
oacceptabelt av mig, säger Leir-
stein till etermediebolaget NRK.

Flera pojkar i ungdomsförbun-
det har fått mejl från Leirstein. 
NRK har kopior på meddelan-
den, varav ett innehåller 44 por-
nografiska bilder och ett med 
elva bilder. Leirstein säger att 
han tar ett uppehåll från arbetet 
i stortinget.  TT-NTB

Britter stoppar 
mikroplaster
Ett förbud mot mikroplaster har 
trätt i kraft i Storbritannien. Men 
mycket mer krävs mot förore-
ningarna, menar parlaments-
ledamöter i London. Stoppet gäl-
ler så kallat exfolierande ämnen 
– mikroskopiska plastkulor 
– i bland annat tandkrämer och 
tvålar. Kulorna är så små att de 
i många fall läcker ut i naturen 
via avlopp. Sedan äts de av fiskar 
och andra djur, och kan hamna 
i människoföda.  TT-Reuters

Fredssamtal i Colombia avbryts
Colombias president Juan 
 Manuel Santos avbryter för-
handlingarna om fortsatt vapen-
vila med den marxistiska geril-
lan Nationella befrielsearmén 
(ELN). Enligt Santos är orsaken 
gerillaattacker som genomförts 
tidigare på onsdagen.

– Jag har talat med ledaren för 
regeringsdelegationen i Quito 
och sagt till honom att återvända 
omedelbart för att utvärdera 
framtiden för processen, sa pre-

sidenten i ett tv-sänt tal på ons-
dagen.

Samtalen skulle hållas i grann-
landet Ecuadors huvudstad 
 Quito på onsdagen efter att en 
101 dygn lång vapenvila löpte ut 
natten till onsdagen. ELN har 
fört en väpnad kamp i Colombia 
i över 50 år. Härom året slöts 
fred med vänstergerillan Farc, 
som har avväpnats och inlett en 
process för att omvandlas till ett 
politiskt parti.  TT-AFP

"
Han förtjänar ett 

stort erkännande.
Moon Jae-In, Sydkoreas presi-

dent, sa i en tv-sänd press-
konferens på onsdagen att 

USA:s president Donald 
Trumps insatser har haft stor 

betydelse för att Nord- och Syd-
korea har kunnat hålla formel-
la samtal för första gången på 

två år.  TT-Reuters-AFP

Sarah Egner vid Marinelab i Key 
Largo i Florida tar ett vattenprov 
för att mäta plasthalter i havet. 
Foto: Wilfredo Lee/AP

 
Fredssamtal i Colombia avbryts 
 Svenska Dagbladet. 2018-01-11. Sida: 15 
TT-AFP 
Colombias president Juan Manuel Santos avbryter
förhandlingarna om fortsatt vapenvila med den
marxistiska gerillan Nationella befrielsearmén (ELN).

Enligt Santos är orsaken gerillaattacker som
genomförts tidigare på onsdagen.
- Jag har talat med ledaren för regeringsdelegationen i
Quito och sagt till honom att återvända omedelbart för
att utvärdera framtiden för processen, sa presidenten i
ett tv-sänt tal på onsdagen.
Samtalen skulle hållas i grannlandet Ecuadors
huvudstad Quito på onsdagen efter att en 101 dygn
lång vapenvila löpte ut natten till onsdagen. ELN har
fört en väpnad kamp i Colombia i över 50 år. Härom
året slöts fred med vänstergerillan Farc, som har
avväpnats och inlett en process för att omvandlas till
ett politiskt parti.
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Berlin: Lina Lund
lina.lund@dn.se
EU: Annika Ström Melin
annika.strom.melin@dn.se
Europa: Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se

Helsingfors: Philip Teir
philip.teir@gmail.com
Istanbul: Terese Cristiansson 
terese.cristiansson@dn.se
Jerusalem: Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Johannesburg:  
Erik  Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
Mellanöstern: Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se
Moskva: Anna-Lena Laurén

anna-lena.lauren@dn.se
New York: Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
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Washington:
Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se
Utrikeskommentator:
Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se

Dagens Nyheters
medarbetare 
i världen

Ordkrig mellan grannländer.

Polen i storgräl med 
Tyskland och Ukraina
På bara en vecka har Polen ham-
nat i ordkrig på två fronter, med 
sina två viktigaste grannländer. 
Vänskapliga och nära relationer 
med Tyskland och Ukraina som 
byggts upp under årtionden 
riskerar nu att raseras.

Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se 

○○Polens hårtslående utrikesminis
ter Witold Waszczykowski har varit 
i internationell hetluft den senaste 
veckan.

Först förklarade han att ukrai
nare med ”extrema antipolska at
tityder” kommer att stoppas från 
inresa i Polen, trots att ukrainska 
medborgare sedan i somras har rätt 
att resa in i EU utan visum.

Bakgrunden var att polska ex
perter fått nej på en begäran att 
undersöka kvarlevor av polacker 
som dödats i Ukraina under andra 
världskriget. Waszczykowski re
kommenderade samtidigt ett stopp 
för officiella politikerbesök i grann
landet.

Sedan, i söndags, attackerade 
han Tysklands regering för att öp
pet stödja den polska oppositio
nen och krävde att tyska försvars
ministern Ursula von der Leyen, 
som svarat på frågor om den polska 
demokratin i ett tvprogram, skulle 
ta tillbaka sina ”oacceptabla” utta
landen.

–○Vi är chockerade över att tyska 
politiker som i åratal har avstått 
från att blanda sig i Polens inre af
färer, att de för första gången har er
känt att de har som politik att stärka 
oppositionen i Polen, sa ministern 
på måndagen.

Det var en reaktion på von der 
Leyens tal om att ”stödja det demo
kratiska motståndet hos den unga 
generationen polacker” apropå att 
hennes egna barn hade studerat i 
Polen som del av EUprogrammet 
Erasmus.

Polens relationer med grannfol
ken präglades under det blodiga 
1900talet av våld. Under andra 
världskriget ödelade de nazityska 
ockupanterna Warszawa, dödade 
20 procent av Polens befolkning 
och förstörde i stort sett hela den 
polska industrin.

Samtidigt, i det som i dag är väs
tra Ukraina, mördades upp emot 
100○000 etniska polacker av ukrain
ska nationalistgerillan UPA.

Sett mot denna tragiska  bakgrund 
är det verkligt anmärkningsvärda 
hur goda relationer det postkom
munistiska Polen har skapat med 
sina grannar. Berlin var Warszawas 
främsta advokat under de år po
lackerna kämpade för medlemskap 
i Nato och EU. I dag är Tyskland Po
lens överlägset största exportmark
nad och största investerare i den 
polska ekonomin.

Så sent som 2012 arrangerade Po
len och Ukraina fotbollsEM tillsam
mans. Ett drygt år senare, vintern 
2013–2014, var Warszawa orubbligt 
i sitt stöd för Majdanrevolutionen i 
Kiev. Samtidigt har Polen välkom
nat mer än en miljon ukrainska in
vandrare.

Nu hotas alltså dessa landvin
ningar av förflugna ord i tre huvud
städer. Polens nationalkonservativa 
regering bär en stor del av skulden 
med sina taggar utåt och sitt stän
diga behov av att finna yttre fiender 
som vill ”lägga sig i” landets affärer.

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski är på god väg att rasera de goda förbindelsena med Ukrainas president Petro Porosjenko 
och Tysklands försvars minister Ursula von der Leyen. Foto: Tibor Illyes/AP, Bernd von Jutrczenka/IBL

Men också Berlin och Kiev har 
betett sig okänsligt.

När det har stormat som mest 
kring den polska regeringen har 
tyska politiker ibland uttryckt sig 
på ett sätt som uppfattas som mäs
trande i grannlandet. Att polacker 
värjer sig mot att styras av tyskar är 
kanske inte oväntat om man ser till 
historien.

För två år sedan  antog Ukrainas 
parlament en lag som gör det för
bjudet att tala illa om Stepan Ban
dera, den ukrainske nationalistle
daren som många i omvärlden – 
inte minst i Polen – anser som en av 
1900talets värsta krigsförbrytare. 
Och samma dag som president Pe
tro Porosjenko besökte Warszawa 
döptes en gata i Kiev om till Bande
raavenyn.

Men bilden är inte entydig:  Poro
sjenko har bett om ursäkt för mas
sakrerna i Volynien och knäböjt 
vid ett monument över de polska 
offren.

Att utrikesminister Waszczy
kowski nu reagerar så starkt på att 
ukrainska byråkrater tillfälligt har 
stoppat polska utgrävningar är 
ingen slump. Det visar att reger
ingen i Warszawa är beredd att an
vända historien som ett slagträ i sin 
utrikes politik. Precis som utspelet 
i somras från Jaroslaw Kaczynski, 
landets egentlige ledare, om att 
kräva tusentals miljarder kronor i 
krigsskadestånd av Berlin.

Det är ett farligt spel.  Hårda ord 
kan låta bra i hemmapublikens 
öron, samtidigt som man riskerar 
ett upptrappat ordkrig – och att 
mödosamt återuppbyggda relatio
ner raseras i onödan.

I korthet. 

Det är ett 
farligt spel. 
Hårda ord 
kan låta bra 
i hemma
publikens 
öron, samti
digt som man 
riskerar ett 
upptrappat 
ordkrig – och 
att mödosamt 
återuppbygg
da relationer 
raseras i onö
dan.

WarszawaTYSK-
LAND

UKRAINA

30 mil

POLEN

140 myrkottar 
räddade från 
smugglare

Malaysia. Malaysiska 
myndigheter har räd
dat 140 myrkottar i ett 
område som gränsar 
till Thailand. 

Myrkottens fjäll 
tros ha medicinska 
egenskaper i Kina och 
andra asiatiska länder. 
Köttet 
anses 
vara en 
delika
tess och 
betingar 
ett mycket högt pris.
TT-AFP  

Tyskland på väg få 
ett tredje kön

Tyskland. Tysklands författningsdomstol har be
slutat att förbundsdagen juridiskt måste göra det 
möjligt att registrera barn som ett tredje kön från 
födseln. Tyskland kan därmed i slutet av nästa år 
bli det första landet i Europa som inför det.

Domen bygger på ett överklagande från flera 
lägre domstolar där en person registrerades 
som kvinna, men där en kromosomanalys 
visade att den kärande varken var man eller 
kvinna. Personen ville byta till ”inter”.

Intersex är ett brett begrepp som innebär att 
könskromosomerna, könskörtlarna eller köns
organens utveckling är atypisk. Andra länder 
som erkänner intersex i offentliga dokument är 
Australien, Indien, Nya Zeeland och Nepal. TT  

2,5
...○motsvarande omkring 20 miljarder kronor, 
beräknas det kosta att återuppbygga det som 
förstördes i de två dödliga jordskalven i Mexiko 
i september. På tisdagen var det två månader 
sedan ett skalv med magnituden 8,2 skakade 
Chiapas och Oaxaca och dödade 96 personer. 
Den 19 september drabbade nästa kraftiga 
skalv, med magnituden 7,1, Mexico City. 369 
personer omkom. TT

miljarder  
dollar

Obama fick inte göra jurytjänst

USA. Han må vara USA:s före detta president, 
men Barack Obama har infunnit sig i en dom
stolsbyggnad i sin gamla hemstad Chicago efter 
att ha kallats till tjänstgöring i en domstolsjury. 
Obama kom till Richard J. Daley Center, där 
flera domstolar huserar, sedan Secret service 
sökt igenom byggnaden. Domaren klargjorde 
sedan att Obama fallit bort i det urval som görs 
och inte kommer att sitta i någon jury. TT-AP  

Le Pen förlorar åtalsimmunitet

Frankrike. En kommitté i Nationalförsamlingen 
har beslutat att frånta högerpopulistiska Na
tionella Frontens ledare Marine Le Pen hennes 
åtalsimmunitet efter att hon twittrat ut mycket 
grafiska bilder på terrorgruppen IS offer.

Att sprida ”våldsamma budskap som sporrar 
till terrorism eller pornografi eller som allvarligt 
kränker mänsklig värdighet” och som kan ses av 
minderåriga kan ge tre års fängelse och böter på 
motsvarande 730○000 kronor i Frankrike.

Själv säger Le Pen att det är ett ”helt politiskt 
beslut” att hon fråntas immuniteten. TT-AFP

Rekordstort 
 kokainbeslag  
i Colombia

Colombia. Ett beslag 
av tolv ton kokain har 
gjorts i Colombia – 
enligt president Juan 
Manuel Santos det 
största enskilda besla
get hittills. Colombia 
är ursprungsland 
för mycket av det 
kokain som når andra 
länder i världen. 2016 
tillverkades runt 866 
ton kokain i droglabb 
i Colombia, en ökning 
på 34 procent jämfört 
med året innan.
TT-AFP

 
Rekordstort kokainbeslag i Colombia 
 Dagens Nyheter. 2017-11-09. Sida: 15 
TT-AFP 
Colombia. Ett beslag av tolv ton kokain har gjorts i
Colombia - enligt president...

©Bonnier
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18.

Nyheter Världen
Svenska Dagbladet fredag 8 september 2017

"
Det är den danska 

regeringen och 
inte EU-kommis-
sionen som avgör 
om gränskontrol-
len ska fortsätta.”
Inger Støjberg, Venstre, om att 
EU-kommisionen står fast vid 

att de gränskontroller som 
 infördes 4 januari i fjol ska 

 avslutas.

 TT-Ritzau

Facebook  
lämnar ut info
Facebook har lämnat över all 
information till den särskilde 
åklagaren Robert Mueller om 
de annonser som företaget 
sålt till en rysk så kallad troll-
fabrik i samband med presi-
dentvalet i USA i fjol. Mueller 
leder en utredning av Ryss-
lands inblandning i det ameri-
kanska presidentvalet. Infor-
mationen inkluderar kopior av 
annonser och information om 
köpare. TT-Reuters 

Colombias president Juan Manuel Santos mötte påve Franciskus vid 
flygplatsen i Bogotá. Foto: Ricardo Mazalan/AP

Svår balansgång för 
påven i Colombia
Påve Franciskus har landat  
i Colombia. Han besöker landet 
för att visa sitt stöd för den pågå-
ende fredsprocessen.

Den 80-årige argentinaren 
möttes av landets president Juan 
Manuel Santos när han landade 
vid en militär flygplats i huvud-
staden Bogotá.

Hans besök kommer två dagar 
efter det att Colombias regering 
och landets sista aktiva gerilla, 
ELN, tillkännagav en vapenvila, 
ett viktigt steg mot vad Santos 

kallar en ”fullständig fred” för att 
avsluta Latinamerikas längsta 
inbördeskrig.

Synen på fredsavtalet har 
splittrat landet. Ett första förslag 
fick nobben i en folkomröstning 
och många anser fortfarande att 
de forna gerillasoldaterna slip-
per för lindrigt undan. 

För påven väntar därför en 
svår balansakt, mellan att före-
språka rättvisa och försoning. 

 TT-AFP 

Israel i anfall 
mot Syrien
Israeliskt stridsflyg har anfallit 
en militär anläggning i trakten 
av Masyaf i Hamaprovinsen i 
västra Syrien. Beskjutningen, 
från libanesiskt luftrum, ska 
enligt armén ha lett till att två 
personer dödades.

Nära Masyaf driver syriska 
armén en anläggning där det 
finns ett forskningscentrum 
som misstänks härbärgera 
tillverkning av kemiska 
 vapen.  TT-AP-Reuters 

Tanzanisk  
ledare skjuten
Tundu Lissu, parlamentsleda-
mot för oppositionen i Tanza-
nia, har skjutits av oidentifie-
rade gärningsmän i huvudsta-
den Dodoma, enligt en tales-
person för hans parti. Lissu, en 
stark kritiker av president 
John Magufulis regering, har 
förts till sjukhus för vård.

– Lissu har flera skottska-
dor och får vård på det cen-
trala sjukhuset i Dodoma, sä-
ger Tumaini Makene, tales-
person för oppositionspartiet 
Chadema.

.  TT-Reuters 

Läget hårdnar 
i Katalonien
Dagen efter att Kataloniens 
parlament röstat ja till en lag 
som medger en folkomröst-
ning om självständighet den 
1 oktober svarar Madrid med 
rättsliga följder – som får ka-
talanska regeringen att tala 
om ”belägring”.

Den spanske riksåklagaren 
riktar brottsanklagelser mot 
medlemmarna i den regiona-
la regeringen i Katalonien för 
att ha skrivit under lagen 
samt medlemmarna i det 
 katalanska parlamentets tal-
manspresidium för att de till-
lät omröstningen, rapporterar 
spanska medier.

Enligt den spanska regering-
en är en folkomröstning ille-
gal; landets konstitution 
 tillåter den inte.

Vid en pressträff i Madrid, 
där frågor inte tilläts, medde-
lade riksåklagare José Manuel 
Maza också att han bett tre 
poliskårer undersöka hur 
 Kataloniens regering förbere-
der folkomröstningen. 

– När vi nu står inför ett hem-
ligt belägringstillstånd känner 
vi oss nu tvungna att försvara 
våra mest fundamentala rättig-
heter, svarade den katalanska 
regeringens talesperson Jordi 
Urull enligt AFP. TT

TUI.se
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Svår balansgång för påven i Colombia 
 Svenska Dagbladet. 2017-09-08. Sida: 18 
TT-AFP 
Påve Franciskus har landat i Colombia. Han besöker
landet för att visa sitt stöd för den pågående
fredsprocessen.

Den 80-årige argentinaren möttes av landets president
Juan Manuel Santos när han landade vid en militär
flygplats i huvudstaden Bogotá.
Hans besök kommer två dagar efter det att Colombias
regering och landets sista aktiva gerilla, ELN,
tillkännagav en vapenvila, ett viktigt steg mot vad
Santos kallar en "fullständig fred" för att avsluta
Latinamerikas längsta inbördeskrig.
Synen på fredsavtalet har splittrat landet. Ett första
förslag fick nobben i en folkomröstning och många
anser fortfarande att de forna gerillasoldaterna slipper
för lindrigt undan.
För påven väntar därför en svår balansakt, mellan att
förespråka rättvisa och försoning.

Colombias president Juan Manuel Santos mötte påve
Franciskus vid flygplatsen i Bogotá.
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Nyheter Världen

Besöksadress: Hantverkargatan 45 
Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm
Tfn växel: 08-737 25 00, Fax: 08-737 41 09
E-post: landstinget@sll.se, www.sll.se

Stockholms läns landstingsfullmäktige
sammanträder tisdag den 12 september 2017, kl. 10.00

 Följ fullmäktigedebatten
• Från åhörarläktaren i Landstingshuset, Hantverkargatan 45

• Via webb-tv från landstingets hemsida www.sll.se

Interpellationer behandlas mellan kl. 10.00 och 12.00

• Bordlagda Nr 2017:13, 2017:14, 2017:15,2017:16
• Nr 2017:17 av Karin Michal (MP) om landstingets arbete med 
 kvinnosjukdomen lipödem  
• Nr 2017:18 av Jonas Lindberg (V) om förändringar och vårdval 
 inom ASIH
• Nr 2017:19 av Birgitta Sevefjord (V) om kris- och traumacentrum 
• Nr 2017:20 av Håkan Jörnehed (V) om traumavårdens framtid på 
 Nya Karolinska sjukhuset 
• Nr 2017:21 av Bengt Annebäck (MP) om neddragningar i folkhälso- 
  arbetet 
• Nr 2017:22 av Catharina Wahlgren (V) om krisen i förlossningsvården 
 i Stockholms läns landsting 
• Nr 2017:23 av Håkan Jörnehed (V) om att öppna de stängda 
 vårdplatserna
• Nr 2017:24 av Marit Normasdotter (V) om tillgång till behandling 
 för patienter med Hepatit C virus  

Frågestund, mellan kl. 12.00 och 13.00 då landstingsråd m.fl. 
svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M)

• Ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambu- 
 lansflyg 
• Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB 
 och Södertälje sjukhus AB

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD)

• Patientnämndens årsrapport 2016 – patientnämnden summerar 2016 

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C)

• Miljöredovisning 2016 för Stockholms läns landsting 
• Tillämpningsanvisning avseende uppföljning av miljöprogram för 
 Stockholms läns landsting 2017-2021 

Motioner

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M)

• Bordlagd nr 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska 
 köerna till Stockholms akutmottagningar

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD)

• Bordlagd nr 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby 
 Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgäng- 
 ligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn
• Bordlagd nr 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten 
 att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M)

• Nr 2016:38 av Marina A Davidsdotter (V) om att införa elbilspool i 
 Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (L)
• Nr 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag 
• Nr 2016:42 av Tove Sander m.fl. (S) om mobil vårdcentral 

• Nr 2016:44 av Maria Kjellsdotter Rydinger m.fl. (S) om fler öppna 
 mottagningar där kommun och landsting samverkar för att minska 
 psykisk ohälsa bland barn och unga 
• Nr 2016:46 av Bengt Annebäck m.fl. (MP) om att utveckla möjlig- 
 heten att få Fysisk aktivitet på recept (FaR)
• Nr 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i 
 Stockholms skärgård 

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M)

• Nr 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med 
 LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik 
• Nr 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd 
 kollektivtrafik i Norrtälje kommun 
• Nr 2017:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om fler allmänna anslags- 
 tavlor i och kring kollektivtrafiken 
• Nr 2017:6 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om insatser för en trygg 
 kollektivtrafik 

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M)

• Nr 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns  
 landsting som gör för lite för att få fler att vilja orka jobba heltid 
• Nr 2017:3 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om att inrätta ett 
 forskningsprogram med inriktning på ökad patientsäkerhet                          

Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg Schött (M)

• Nr 2017:10 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att 
 införa ambulansbåt på prov 
• Nr 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en 
 väntetidsapp för länets akutmottagningar 

Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin (KD)

• Nr 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam 
 för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i 
 Stockholms läns landsting 
• Nr 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna 
 en ungdomsmottagning i Rågsved 
• Nr 2017:7 av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor 

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C)

• Nr 2016:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om klimatväxlingsfond för 
 minskad klimatpåverkan

Valärenden

Priset mot främlingsfientlighet och rasism

Stockholms läns landsting arbetar sedan många år på olika sätt för 
att motverka främlingsfientlighet och rasism. Priset är instiftat i syfte 
att lyfta fram goda exempel och förebilder. Priset kommer att delas 
ut innan behandlingen av beslutsärenden, omkring klockan 13.00.

Välkommen!
Annika Sandström 
Ordförande

Nästan 90 000 flyktingar ur folkgruppen rohingya har flytt över grän
sen till Bangladesh, enligt FN. Bernat Armangue/AP16-årig norsk flicka 

knivhuggen på skola
En 16-årig flicka vårdas med all-
varliga skador, efter att ha blivit 
knivhuggen på en skola i norska 
Lier, väster om Oslo. En ung man 
har gripits, misstänkt för att lig-
ga bakom knivattacken. Enligt 
polisen ska mannen ha sökt upp 
henne i ett klassrum, efter att ti-
digare under dagen ha konfron-
terat henne i skolans aula.

”Det finns ingenting som tyder 
på att hon var ett slumpvist of-
fer”, skriver polisen på Twitter.

Enligt Drammens Tidende 

blev flera andra elever vittnen till 
händelsen.

– Vi trodde att det var någon 
som slogs på lek, när en flicka 
plötsligt ropade ”han har kniv”. 
Killen var väldigt våldsam och 
han stack flickan flera gånger. Vi 
blev väldigt rädda och kastade oss 
ut genom fönstret på klassrum-
met, berättar en elev på skolan.

Den unge mannen uppges ha 
gripits med hjälp av en hundpa-
trull ett par hundra meter från 
skolan.  TT-NTB

Polisen säkrar spår efter kniv
överfallet. Foto: TT

29
stora ölsejdlar bar Oliver 
Strümpfel i 40 meter under 
en ölfestival i Bayern. Där
med satte han nytt världs
rekord för hur många öl en 
människa lyckats bära. Han 
hade själv det tidigare re
kordet, från 2014 då han bar 
25 stop. TT-Reuters

Förtrycket av ro-
hingya och över-
greppen är omfat-
tande. Folkgruppen 
är mycket illa sedd 
i Burma.

ª Före 1962 erkän-
des rohingyafolket 
som en av Burmas 
etniska minorite-

ter. I dag klassas 
folkgruppen inte 
som medborgare.

ª Muslimer har 
levt i området Rak-
hine i västra Burma 
under lång tid. Men 
cirka 1,5 miljoner 
rohingya har på 
grund av förföljelse 

tvingats lämna sina 
hem sedan Burma 
blev självständigt 
1948.

ª  Folkgruppen  
lever bland annat 
även i Bangladesh, 
Pakistan och  
Malaysia.

 TT

De senaste tio dagarna har 
närmare 90 000 människor  
ur den muslimska minoritets-
gruppen rohingya flytt från 
Burma till Bangladesh. Men 
Bangladesh vill inte ta emot 
fler och nu kommer uppgifter 
om att tusentals tvingats bort 
från en ö.

TT-AP-AFP-Reuters

Majoriteten av rohingyer har ta-
git sig in i Bangladesh över gräns-
floden Naf. Men en del har begett 
sig till den bangladeshiska ön St 
Martins, cirka nio kilometer från 
Bangladeshs kust. Enligt lokala 
beslutsfattare på ön har drygt 
2 000 rohingyer kommit dit den 
senaste tiden.

Myndigheterna samlade ihop 
dem i söndags kväll och förde 
dem tillbaka till Burma på båtar, 
enligt källorna.

De senaste dagarna har om-
kring 87 000 personer flytt till 
Bangladesh från Burma. Och vid 
gränsen finns ytterligare runt 
20 000 personer som väntar på 
att få passera, enligt FN.

– Vi försöker bygga hus här, 
men det finns inte tillräckligt 
med plats, säger 25-årige Mo-
hammed Hussein, som kom till 
gränsområdet Cox’s Bazar för 
fyra dagar sedan.

Ett sjukhus i området har tagit 

emot ett 30-tal skadade med frak-
turer och skottskador. De skadade 
har berättat hur burmesiska sol-
dater skjutit omkring sig i byar 
och tänt eld på byggnader, enligt 
en anställd vid sjukhuset.

Sammanlagt beräknas nu näs-
tan 150 000 rohingyer ha flytt till 
Bangladesh sedan i oktober förra 
året. Deras situation försvåras  
ytterligare av de monsunregn 
som drabbat regionen.

Den stora flyktingströmmen 
kommer efter en ny våldsvåg som 
bröt ut för tio dagar sedan i del-
staten Rakhine. Gerillagrupper 
attackerade då polisposteringar 
och militärbaser i området. Se-
dan dess har minst 400 männ-
iskor dödats i en militäroffensiv.

Myndigheterna i Burma skyller 
oroligheterna på gerillagrupperna, 
medan flyende och människo-
rättsgrupper anklagar militären 
för att medvetet tvinga bort be-
folkningsgruppen.

I Burma ses folkgruppen rohin-
gya som illegala invandrare. FN 
har kallat förföljelserna för en 
”medveten etnisk rensning”. Den 
forna oppositionsledaren och 
fredspristagaren Aung San Suu 
Kyi, som i dag leder en civil reger-
ing, har fått hård kritik för sin 
ovilja att höja rösten mot över-
greppen. Hon har fortfarande inte 
kommenterat de senaste orolig-
heterna. ª

Tiotusentals  
rohingya flyr 
våldet i Burma

Fakta | Förföljelser och förtryck

Vapenvila  
i Colombia
Colombias regering och geril-
lan ELN ska nu iaktta vapen-
vila, meddelar ELN. Beskedet 
kommer sedan Bogotá-reger-
ingen i flera år har förhandlat 
med gerillagrupper i det som 
kallats Latinamerikas sista 
krig. 
    Härom året slöt man fred 
med Farc, och nu har alltså 
även samtalen med den min-
dre gerillan ELN gett resultat.

 TT-AFP

Maffiaboss på 
flykt gripen
En av Italiens mest eftersökta 
maffialedare har gripits i Uru-
guay, efter mer än 23 år på 
flykt undan rättvisan. 50-årige 
Rocco Morabito – även kallad 
kokainkungen av Milano – är 
medlem av den syditalienska 
maffian ’Ndrangheta, som be-
döms vara det mäktigaste 
brottssyndikatet i Italien och 
en av Europas största impor-
törer av kokain från Sydame-
rika. TT-AFP-Reuters 

 
Vapenvila i Colombia 
 Svenska Dagbladet. 2017-09-05. Sida: 16 
TT-AFP 
Colombias regering och gerillan ELN ska nu iaktta
vapenvila, meddelar ELN.

Beskedet kommer sedan Bogotá-regeringen i flera år
har förhandlat med gerillagrupper i det som kallats
Latinamerikas sista krig.
Härom året slöt man fred med Farc, och nu har alltså
även samtalen med den mindre gerillan ELN gett
resultat.
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TISDAG 8 AUGUSTI 2017

Historien om Sverige hösten 2015 bör-
jar på hundratusentals platser. I Kabul, 
där en liten pojke skadas av glassplitter 
när en granat kastas in genom familjens 
sovrumsfönster. I Etiopien, där en under-
sökande journalist tvingas fly landet. I 
krigets Irak, där en pappa tar med sin 

åttaåring i bilen, för honom över gränsen 
till Turkiet och sätter honom på ett plan 
mot tryggheten.

När advokaten och debattören Vik-
tor Banke berättar om de senaste årens 
tvärgir i svensk flyktingpolitik gör han 
det ur ett perspektiv som fortfarande 

känns alltför ovan-
ligt – flyktingar-
nas.

Kronologiskt, 
stramt och 
noggrant lägger 
han de politiska 
händelserna sida 
vid sida med 
historierna om 
några av hans 
klienter mellan 
2014 och 2016. 
De stressade 
handläggarna 
som inte orkar sätta sig in i historierna, 
de förlängda väntetiderna som driver 

människor till van-
vett, den bottenlösa 
sorgen när den lilla 
pojkens ansökan 
behandlas på fel sida 
den godtyckliga 
tidsgränsen och han 
därmed inte får rätt 
att återförenas med 
sin familj.

De är människor 
som berördes av 
krisens båda faser 
– först pressen på 
mottagningssyste-

met, sedan de hastigt införda åtstram-
ningarna – men vars upplevelser tycks 

För två år sen sattes asylrätten på prov i 
Sverige och förändrade samtalet om flyk-
tingars rättigheter.

Ida Ölmedal läser två nyutgivna böcker 
som sätter flyktingarna själva i centrum.

SAKPROSA

VIKTOR BANKE 
Andrum 
Norstedts, 211 s.

LYSSNA P˚ SENASTE EN VARG SØKER SIN POD
MM IMsenasteM”EnMvargMsökerMsinMpod”MpratarM

LivMStrömquistMochMCarolineMRingskogMFer-
rada-NoliMomMtv-serienM”TheMHandmaid’sM
Tale”MochMChristopherMNolansMstorfilmM”Dun-
kirk”,MblandMmycketMannat!
Lyssna på ”En varg söker sin pod” på expressen.se/

 eller hos Itunes.

ANTOLOGI

HANNAH ARENDT 
Rätten till rättigheter  
Urval Anders Burman 
Tankekraft förlag, 241 s.

Efter 
andrummet

Smart om Colombia
ROMAN

JULIA SVANBERG
Candelarias hus 
Albert Bonniers förlag, 284 s.

Candelarias hus ligger i en 
avlägsen by i Colombias berg. 
Både polisen och sopbilen är 
sällsynta gäster. Men här är 
svindlande vackert, blå kolib-
rier sticker snabeln i banan-
blomman, kaffebuskens röda 
bär glöder i solen. Författaren 
flyttar in i det lilla lerhuset med 
sin son Trollungen.

Julia Svanberg skriver en 
sensuell och rak prosa. Hen-
nes människosyn är lika rak. 

Detta är inte bara en sympatisk 
roman, utan också en intres-
sant essä om livet bland fattiga 
kaffebönder och en introduk-
tion till Colombias tragedi. I 
femtio år skakades landet av La 
Violencia, inbör-
deskriget, som 
dödade 200 000 
människor och 
tvingade en fem-
tedel av befolk-
ningen på flykt. Farc-gerillan 
är ett barn av la Violencia. Just 
i sommar har Farc lämnat in 
vapnen. Livet i byn är hårt. För-
fattaren känner den stickande 
lukten från brinnande mens-
skydd. Snart står hon där själv. 

Någonstans finns alltid ”en 
kvinna som arbetar hela mor-
gonen med att städa undan efter 
sin mens. En arbetsdag varje 
månad. Pinnen i handen, de kle-
tiga resterna av smält cellulosa, 
plast och livmodersblod”.

Men flickorna i byn är tuffa. 
Tidigt ska de klara sig själva, 

ofta med en 
baby i knät. För 
att fixa under-
hållet försvin-
ner grabbarna 
på jobb, men 

ofta försvinner de för gott.
Bönderna har inte papper på 
sin jord, de kan avhysas om 
gruvbolaget gör anspråk på 
marken. Colombia har världens 
högsta andel internflyktingar.
Bonden José María är stolt 

över att vara eko-bonde, men 
kan inte slå mynt av det. Han 
har inte råd med fina etiketter 
som Rainforest Alliance med 
glada grodor, som vi kaffekon-
sumenter är triggade på.

Julia Svanberg är en listig 
berättare, hon moraliserar inte. 
Moderniseringen är som all-
tid en komplex fråga. Mäklaren 
Fabians flashiga turistprojekt 
kan ge pengar och jobb, men 
livet blir torftigare. Författaren 
har själv underlättat proces-
sen, genom att ta ljuvliga bilder 
av leende kaffebönder, som ska 
hjälpa Fabian att sälja tomter i 
paradiset.

Ulrika Knutson
kulturen@expressen.se

Ulrika Knutson är författare och medarbetare på 
Expressens kultursida.

Livet i byn är hårt. Men Julia 
Svanberg är en listig berättare 
som inte moraliserar över sina 
romangestalters val.  
 Foto: NILLE LEANDER

Ulrika Knutson läser en 
intelligent roman utan 
moraliska pekpinnar

kultur
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Smart om Colombia 
 Expressen. 2017-08-08. Sida: 6 
Ulrika Knutson 
Candelarias hus ligger i en avlägsen by i Colombias
berg. Både polisen och sopbi...
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

12 Aftonbladet
Måndag 26 juni 2017

En tränare och lärare som 
misstänks ha utsatt en 
flicka för grova sexbrott 
höll sig undan tills brotten 
preskriberades.

Sara, som anmälde 
brotten, vill att preskrip-
tionstiden för sexbrott 
mot barn slopas.

– Jag undrar hur barn  
i hans närhet ska skyddas 
med ett, tack vare lagen, 
prickfritt brottsregister?

Mannen, som nu är  
i 50-årsåldern, var Saras trä-
nare och lärare när utnytt-
jandet ska ha börjat år 2002.

Sara gick enligt åtalet på 
högstadiet när hennes 
 tränare, då i 30-årsåldern, 
började utnyttja henne 

 sexuellt. Mannen har med-
gett samlag, men först efter 
att flickan fyllt 15 år.

Mannen kom inte till 
 rättegången. Han var åtalad 
för grovt sexuellt utnytt-
jande av underårig, grovt 
sexuellt utnyttjande och 
grovt sexuellt utnyttjande 
av person i beroende-
ställning.

Kritisk till publicering
Han häktades i sin från-

varo. Polisen lyckades inte 
hitta honom och preskrip-

tionstiden på tio år gick ut.
Sara skriver på Aftonbla-

det Debatt att hon gjorde en 
anmälan 14 månader innan 
preskriptionstiden gick ut.

– Det tog lång tid för mig 
att släppa all skam och skuld 
och innan jag kunde sätta 
ord på vad han utsatt mig för. 
Det tar tid, och barn 
borde få all tid i värl-
den. Därför tycker 
jag att vi ska slopa 
preskriptionstiden 
för brott mot barn.

Sara är kritisk 

mot att Aftonbladet inte 
gick ut med namn och  
bild på den misstänkte, när 
 polisen sökte honom. 

”Utnyttjade kryphål”
Tidningens ställföre-

trädande ansvariga utgivare 
Lena Mellin har motiverat 

med att den miss-
tänkte själv har barn 
som skulle drabbas, 
samt att skuldfrågan 
inte varit helt klar.

– Det gör ont att se 
hur en fokusförflytt-

ning skett – från grova sex-
uella övergrepp mot barn 
till förtal. Detta sviker inte 
bara mig, utan alla utnyttja-
de barn. Ni undrar hur hans 
liv ska gå vidare efter detta, 
jag undrar hur barn i hans 
närhet ska skyddas med ett 
nu, tack vare lagen, prick-
fritt brottsregister? skriver 
Sara.

– Han utnyttjade ett kryp-
hål och valde att inte dyka 
upp till de två rättegångar 
han var kallad till. Det ska 
inte vara möjligt. Varför vill 
du inte möta mig i rätten? 

Fotnot: Namnet Sara är 
 fingerat. 

Adam Westin
adam.westin@aftonbladet.se

Tränaren var misstänkt för grova 
sexbrott – gick helt under radarn

Mellin.

– Varför vill 
du inte möta 
 mig i rätten?

EXTRA12 Aftonbladet
Måndag 26 juni 2017

Straff kan inte utdömas med mindre än att den 
 misstänkte häktas eller har fått ta del av åtalet  
inom:

S 2 år om brottet kan ge högst ett års fängelse,
S 5 år om brottet kan ge högst två års fängelse,
S 10 år om brottet kan ge högst åtta års fängelse,

S 15 år om brottet kan ge över åtta års fängelse,
S 25 år om brottet kan ge livstids fängelse.

Källa: Brottsbalken 35:1

PRESKRIPTIONSTIDER – SÅ SÄGER LAGEN

Ärren kommer sitta  
kvar – resten av livet. 

Sidan 6

DÖK INTE UPP Den misstänkte tränaren och läraren dök inte upp till rättegången och höll sig undan i tio år – till dess att brottet blev preskriberat. 
Sara, som blev utnyttjad, vill se en lagändring om att sexbrott mot barn aldrig kan komma att avskrivas. Foto: TT

Sergej Kisljak, 66, kallas 
Washingtons ”mest radio-
aktiva man” och pekas ut 
som ”spionmästare”.

Den ryske USA-ambassa-
dören sitter mitt i smeten  
i utredningen av kontak-
terna mellan Ryssland  
och Trumps stab.

Nu kallas Kisljak hem.
Sergej Kisljak, 66, är en 

ständigt återkommande 
 figur i turerna kring 
 utredningen av president 
 Donald Trump och hans 
stabs kontakter med Ryss-
land.

Kisljak var den Trumps 
svärson Jared Kushner 
 diskuterade en amerikansk 
direktlänk in i Kreml med.

Kisljak var den 
som  Michael 
Flynn hade 
kontakt med 
– kontakter 
han ljög om 
och som led-
de till att han 
fick avgå som 
Trumps nationella 
säkerhets rådgivare.

”Han var galen”
Kisljak var också den som 

den amerikanske justitie-
ministern Jeff Sessions 
 hade två –  eller kanske tre – 
omdiskuterade möten med.

Sergej Kisljak syns ock-
så stå skrattande under 
mötet mellan president 
Donald Trump och den 
ryske utrikesministern 
Sergej Lavrov i Vita huset. 
Mötet då Trump berättade 
att han sparkat FBI-chefen 
James Comey med orden 
”Han var galen, en riktig 
knäppgök”.

Tio år i Washington
Donald Trump anklaga-

des efter mötet för att ha 
delat hemlig amerikansk 
underrättelseinformation 
med Lavrov.

Nu kallas den ryske 
USA-ambassadören hem 
till Ryssland – efter cirka 
tio år i Washington, uppger 
Buzzfeed News.

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@aftonbladet.se

Rysk USA-
ambassadör
kallas hem

Trump.

Kisljak är mitt i rysshärvan.

Fo
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Ingen använde flytväst, enligt AP.

Turistbåt sjönk i reservoar i Colombia – 3 döda och 30 saknas hittills
En fullastad turistbåt förliste  
i en reservoar i Colombia i går 
 eftermiddag, lokal tid.

Ett stort räddningspådrag 
 pågick i natt. Tre personer 
 hittades döda.

Turistbåten Almirante var på tur 
i Peñol-reservoaren i staden 

 Guatapé, i nordvästra Colombia. 
Filmklipp visar hur den fyra våning-
ar höga båten tyngs ned under vat-
tenytan – och hastigt börjar sjunka.

Runt 150 personer ska då ha   
varit ombord, merparten  
turister, rapporterar El Colombia-
no. Ett  tiotal andra båtar åkte  

snabbt fram till olycksplatsen.
Tre personer hittades tidigt 

 döda, rapporterar tv-kanalen 
 Caracol. De var på en av båtens 
mittenvåningar. Enligt colombi-
ansk polis saknades 30 personer.

Flygvapnet, marinen, armén och 
polisen deltog i insatsen, enligt 

myndigheterna. Dykare gick ner  
i vattnet och helikoptrar flög ovan-
för sjön.

Enligt AP har överlevare sagt att 
båten verkade överlastad och att 
ingen av passagerarna hade flyt-
väst. Martin Mederyd Hårdh

Per Arnsäter

Turistbåt sjönk i reservoar i Colombia - 3 döda och 30
saknas hittills 
 Aftonbladet. 2017-06-26. Sida: 12 
Martin Mederyd Hårdh | Per Arnsäter 
En fullastad turistbåt förliste i en reservoar i Colombia
i går eftermiddag, lokal tid. Ett stort räddningspådrag
pågick i natt. Tre personer hittades döda.

Turistbåten Almirante var på tur i Peñol-reservoaren i
staden Guatapé, i nordvästra Colombia. Filmklipp visar
hur den fyra våningar höga båten tyngs ned under
vattenytan - och hastigt börjar sjunka.

Runt 150 personer ska då ha varit ombord, merparten
turister, rapporterar El Colombiano. Ett tiotal andra
båtar åkte snabbt fram till olycksplatsen.

Tre personer hittades tidigt döda, rapporterar tv-
kanalen Caracol. De var på en av båtens
mittenvåningar. Enligt colombiansk polis saknades 30
personer.

Flygvapnet, marinen, armén och polisen deltog i
insatsen, enligt myndigheterna. Dykare gick ner i
vattnet och helikoptrar flög ovanför sjön.

Enligt AP har överlevare sagt att båten verkade
överlastad och att ingen av passagerarna hade
flytväst.

Ingen använde flytväst, enligt AP.
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Vapnen är inlåsta och de forna gerilla
soldaterna går omkring i civila kläder. Men 
fredsprocessen mellan Farcgerillan och 
 rege ringen i Colombia riskerar att dra ut på 
tiden – gerillan anklagar regeringen för att inte 
 uppfylla delar av fredsavtalet.

○○Avväpningslägret ligger högst 
upp på en kulle i bergen, flera kilo-
meter från närmaste by. Det ström-
mar musik från tälten och gerilla-
soldaterna går klädda i civila kläder. 
När någon skickar upp en raket för 
att fira att gerillan fyller 53 år den 
här dagen är det bara hästarna och 
hundarna som rycker till av smäl-
len. Soldaterna vet att tiden är över 
när det colombianska flygvapnet 
släppte bomber över deras läger.

Carlos Peréz, 33, tvingades gå 
med i Farc när han var 15 år och 
har  sedan dess stridit med Bloque 
oriental, Farcs mest fruktade kom-
pani. När han förra året tog emot 
beskedet om att fredsförhandling-
arna gått i lås jublade han.

–○Vi var alla trötta på att kriga, 
säger han medan han får sitt hår 
klippt i ett av Farcs tält.

Trots att han har längtat efter fre-
den väljer han samma krigsfrisyr 
som de flesta soldaterna. Rakat på 
sidorna och en kam upp till.

–○Det gäller att vara fin när vi firar 
53 år, säger han.

Enligt fredsavtalet  skulle  han och 
de omkring 7○000 andra gerillakri-
garna i Farc ha lämnat in sina  vapen 
senast i går, den 30 maj, men på 
grund av att regeringen inte har 
fullgjort sina åtaganden i fredsavta-
let är vapeninlämningen försenad. 
Farc får 20 dagar extra på sig att 
lämna in sina vapen, uppger lan-
dets president Juan Manuel Santos. 
Under tiden är deras vapen inlåsta 
i en container som förvaras av Farc, 
men som också FN har kontroll 
över.

–○Detta blir vårt sista kalas med 

vapen. Nästa år är vi alla civila, 
 säger Carlos Peréz.

Den främsta kritiken från Farc 
är att bostäderna som regeringen 
 lovade skulle vara klara i januari när 
Farc vandrade ned till avväpnings-
zonerna inte är det. Regeringen har 
inte heller inlett den jord reform 
som ska ge bönderna tillbaka den 
mark som de förlorat under den 
50-åriga konflikten.

–○Vi går bara och väntar nu, säger 
Carlos Peréz.

Det svåraste slaget  mot freds-
avtalet är dock att Högsta domsto-
len ifrågasätter avtalets legitimitet 
och hotar att försvåra genomföran-
det. Det gör att fredsprocessen kan 
dra ut på tiden.

–○Jag förstår inte hur nio domare 
i Högsta domstolen kan fördärva 

något som 50 miljoner colombianer 
längtar efter, säger Carlos Peréz.

Farc bildades 1964  för att bekämpa 
landets jordägande överklass och 
införa social rättvisa för bönderna. 
Gerillagruppen var inspirerad av 
den kubanska revolutionen och 
höll sig i bergen för att bygga sig 
stark och gå till anfall mot städerna.

Något större stöd av befolkning-
en fick aldrig den kommunistiska 
Farcgerillan utan den tvingades 
tidigt att överleva på att kidnappa 
jordägare och stjäla bönders mat. 
Det som förvärrade situationen var 
att jordägarna skapade en höger-
milis som försvarade landsbygden 
från kommunismen. Det ledde till 
en våldsspiral som tog livet av en 
kvarts miljon människor och tving-
ade uppemot fem miljoner att fly till 
städerna.

–○Jag ångrar ingenting. Vi käm-
pade för något gott, säger Gregory 
Morales, 38.

Han är en av Farcs politiska che-
fer och leder arbetet med att för-
vandla Farc från världens äldsta 
gerillaarmé till att bli ett politiskt 
parti. Tanken är att Farc ska ingå 
i en vänsterallians med bland an-
nat det colombianska kommunist-
partiet och ställa upp i president-
valet nästa år. Frågan är bara om 
väljarna kommer att acceptera 
Farc? De flesta colombianer avskyr 
gerillan och menar att gerillaledar-
na borde sättas i fängelse.

–○Medierna i Colombia har skapat 
en väldigt dålig bild av oss. Vi står 
för social rättvisa och det är många 
i maktposition som känner sig hota-
de av det, menar Gregory Morales.

Han går uppför kullen där de 
försenade bostäderna håller på att 
byggas.

–○Titta på dessa väggar – de är 
gjorda i papp! säger han.

Staten har byggt bostäderna av 
aluminiumstänger som böjer sig 
om man lutar sig mot dem. Väggar-
na är täckta av sex millimeter tunna 
skivor av pressad pappersmassa 
och taken är av tunn plast. Varje 

Farcgerillan i Colombia.  Fredsprocessen riskerar att dra ut på tiden

”Regeringen sköter inte   avtalet seriöst”

Jag ångrar ingenting. 
Vi kämpade för något 
gott.
Gregory Morales, en av Farcs 
 politiska chefer.

DN i Iconozo

Henrik Brandão Jönsson, text
Eduardo Leal, foto
riojonsson@gmail.com

I avväpningslägret, längst upp på en kulle i bergen, pågår förberedelserna inför Farcs 53-årsfest. Det spelas musik och gerillasoldaterna går civilklädda.
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Farcgerillan i Colombia.  Fredsprocessen riskerar att dra ut på tiden

”Regeringen sköter inte   avtalet seriöst”

Fakta.  
Fredsavtalet

○○ Colombias 
 president,  fredspris-
tagaren Juan Manuel 
Santos, har lovat att 
regeringens åtaganden 
ska vara fullgjorda 
inom 20 dagar och då 
kan vapnen lämnas in. 
Han har också förlängt 
tiden i avväpnings-
lägren fram till den 
1 augusti.

○○ 10 procent  av de 
rikaste i Colombia 
äger lika mycket som 
40 procent av de 
 fattigaste.

○○ Fredskommis-
sionen  i Colombia 
uppskattar att vapnen 
kommer att lämnas 
in i september, såvida 
inte Högsta domstolen 
river upp fredsavtalet. 
Farcs  ledare har sagt 
att även om freds-
processen drar ut på 
tiden så tänker inte 
gerillan ta upp vapnen 
igen.

soldat ska få ett rum på 24 kvadrat
meter utan kök och dela toalett 
med fem andra.

–○Regeringen sköter inte freds
avtalet på ett seriöst sätt, säger 
 Gregory Morales.

Tills vidare bor  de forna gerilla
soldaterna i tält som byggts av plast
presenningar och trädstammar. 
Många har också skaffat sig mobil
telefon och börjat uppdatera sig om 
läget i omvärlden. Under konflikten 
var det förbjudet för gerillasolda
terna att bära mobiltelefon efter
som de kunde spåras från luften av 
flygvapnets drönare. Förändringen 
gör att många nu kan hålla kontakt 
med sina anhöriga, något som tidi
gare var omöjligt.

–○Jag har redan fått många vän
ner i sociala medier, säger Sandra 
Gutierrez.

Hon ingår i Farcs mediegrupp 
Nueva Colombia noticias som ska 
förbättra den före detta gerilla
arméns image.

–○Vi måste visa vilka vi är. Många 
har fördomar om oss, säger hon.

När firandet av 53årsdagen kör 
i gång riggar hon kameran framför 
en av gerillans dansgrupper som 

har repeterat i en månad. Det är 
första gången som soldaterna dan
sar till hög musik utan risk för att bli 
angripna av flygvapnet och glädjen 
i deras ansikten går inte att ta miste 
på.

Många gäster är vänsterstuden
ter från Bogotá som åkt buss i fem 
timmar för att fira med Farc i deras 
avväpningsläger. De kritiserar rege
ringens fördelningspolitik som har 
gjort Colombia till Sydamerikas 
mest orättvisa land, där 78 procent 
av all mark ägs av 14 procent av be
folkningen.

–○Jordreform nu! skriker studen
terna.

Hedersgästen vid Farcs  födelse
dagskalas är ordföranden för det 
colombianska kommunistpartiet. 
I sitt tal hyllar han regimen i Vene
zuela och menar att grannlandet 
är utsatt för en komplott av USA. 
 Sedan går en internationellt efter
lyst man upp på scen.

Carlos Antonio Lozada är en av 
Farcs högsta ledare och har styrt 
Bloque oriental i flera decennier. 
Enligt USA:s utrikesdepartement 
är det han som ligger bakom gerilla
gruppens beslut att försörja sin 

kamp genom att beskatta Colom bias 
kokainproduktion. USA har utlyst 
en belöning på 21 miljoner kronor 
till den som kan medverka till att 
han grips, men i Farcs avväpnings
läger tas han emot som en hjälte.

Innan Carlos Antonio Lozada av
slutar sitt tal kommer hans fru upp 
med ett porträtt av den mytom
spunne Simón Bolívar som befriade 
Colombia, Peru och Venezuela från 
det spanska väldet under 1800talet.

–○Detta porträtt ska vi ta med oss 
in i presidentpalatset! hojtar Carlos 
Antonio Lozada och möts av jubel.

Han hyllar de tusentals Farc
soldater som har stupat och menar 
att skapandet av ett politiskt parti 
är ett sätt att hedra offren. När han 
har talat färdigt ställer han sig på 
sluttningen och tittar ut över ber
gen där han tidigare gömt sig. Jag 
undrar hur han ska få Farc att bli 
ett  modernt, attraktivt parti när 
de flesta i ledningen fortfarande är 
marxistleninister. Han ler.

–○Marxismleninismen är grun
den i vår politiska analys. Inget mer. 
Vi vill vara ett modernt vänster
parti som kan locka till sig väljare ur 
många läger, säger Carlos Antonio 
Lozada.

I korthet. 

SURINAM

40 mil

Bogotá

COLOMBIA
Stilla
havet

Hedersgäst är ordföranden för det colombianska kommunistpartiet, Jaime Cayedo Turriago, och den internatio-
nellt efterlysta Farcledaren Carlos Antonio Lozada deltar också i firandet den 27 maj. 

Det är första gången som firandet kan ske öppet utan risk för 
en attack från flygvapnet.

Många i lägret har skaffat sig mobiltelefon och 
 börjat uppdatera sig om läget i omvärlden.

”Vi går bara och 
 väntar nu”,  säger 
 Carlos Peréz som får 
sitt hår klippt i ett 
av Farcs tält. Han är 
kritisk mot att Högsta 
domstolen hotar för-
dröja fredsprocessen.

Stora gatuprotester 
mot arbetslöshet

Marocko.  Gatuprotesterna i regionen Rif i norra 
Marocko gick på tisdagen in på sitt fjärde dygn. 
Minst tjugo personer har gripits de senaste 
 dagarna, men protesterna visar inga tecken på 
att avta. De mest omfattande demonstrationer
na har hållits i kuststaden alHoceima. Missnöjet 
bottnar främst i den höga ungdomsarbets
lösheten men gäller också korruptionen. 
Marocko har mycket ung befolkning: 43 procent 
av landets drygt 33 miljoner invånare är under 
24 år (motsvarande siffra i Sverige är 29 pro
cent). Men Marockos styrande har misslyckats 
med att erbjuda de stora ungdomskullarna en 
meningsfull framtid. Ungdomsarbetslösheten är 
mycket hög: 40 procent av ungdomarna i åldrar
na 15–24 år saknar jobb. Erik Ohlsson, Abed al-Qaisi

121 fjällgäss
Ett nytt rekord i observationer av utrotnings
hotade fjällgäss har slagits i Uleåborgstrakten 
i Finland. En arbetsgrupp för fjällgäss vid miljö
organisationen WWF har räknat att det finns 
upp till 121 individer kring Siikajoki.Fjällgåsen är 
den mest utrotningshotade fågelarten i Norden. 
30 häckande fjällgåspar uppskattas finnas. TT-FNB

Tonåring planerade självmordsattack

Berlin. Tysk polis grep på tisdagen en 17årig 
asylsökande syrier som misstänks ha planerat 
att begå ett självmordsattentat i Berlin. Han ska 
ha berättat för sin mamma om sina terrorplaner 
i textmeddelanden, uppgav delstaten Branden
burgs inrikesminister KarlHeinz Schröter, 
enligt nyhetsbyrån DPA. 17åringen greps av 
poliser från en specialstyrka i Uckermark, nord
öst om Berlin. Tolv människor dödades vid ett 
attentat i december förra året när en man som 
kapat en lastbil körde rakt in i en folkmassa på 
en julmarknad i huvudstaden. Lina Lund

Mutåtal mot ex-
premiärminister

Frankrike. Den 
tidigare premiärminis
tern Edouard Balladur 
anklagas för korrup
tion i samband med 
en vapenaffär. 

Åtal väcktes på 
tisdagen, uppger en 
juridisk källa till AFP. 
88årige Balladur 
anklagas för oegent
ligheter i samband 
med ubåtsaffärer med 
Pakistan 1994. 
TT-AFP 

USA börjar skicka vapen till kurdmilis

Syrien. USA har börjat förse kurdiska YPG
styrkor i Syrien med vapen, meddelar försvars
högkvarteret Pentagon på tisdagen. Vapnen ska 
användas i offensiven mot alRaqqa, terroror
ganisationen Islamiska statens (IS) sista större 
fäste i landet. 

Det rör sig om handeldvapen och fordon, 
uppger Pentagon. President Donald Trump gav 
tidigare klartecken till att beväpna kurderna  
i kampen mot IS.

Beslutet irriterar Turkiet, som gör kopplingar 
mellan YPG och kurdiska PKKseparatister  
i Turkiet. TT-AFP 

USA testade  
robotförsvar

USA. USA har genom
fört ett test av sitt ro
botförsvar. Provskjut
ningen, från en bas i 
Kalifornien, gick ut på 
att skjuta ned en simu
lerad interkontinental 
robot på väg mot USA. 
Enligt flera medier är 
det första gången ett 
test av just denna typ 
görs, och det sker i ett 
läge då tempot är högt 
i Nordkoreas vapenut
veckling. TT-AFP-Reuters 

 
"Regeringen sköter inte avtalet seriöst" 
 Dagens Nyheter. 2017-05-31. Sida: 14-15 
Henrik Brandão Jönsson | Eduardo Leal 
Vapnen är inlåsta och de forna gerillasoldaterna går
omkring i civila kläder. Me...
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24. Svenska Dagbladet söndag 30 april 2017

Nyheter Världen

Kokainproduktionen i Colom-
bia växer explosionsartat  
i spåren av fredsavtalet med 
vänstergerillan Farc som nu 
avmobiliseras. Tomrummet 
fylls av kriminella gäng, 
 högermiliser och gerillan ELN 
som lockas av den lönsamma 
kokainhandeln.

Tomas Lundin
tomas.lundin@svd.se

BAHIA SOLANO Från det två
motoriga charterplanet blickar vi 
ut över en närmast ogenomträng
lig djungel i provinsen Chocó  
i nordvästra Colombia. Grönt så 
långt ögat når. Här finns inga 
 vägar och ingen järnväg. Huvud
staden Bogotá är oändligt långt 
borta. Som på en annan planet.

– Här finns det ingen säkerhet, 
säger Alberto Achito, borgmäs
tare i Juradó vid Stillahavskus
ten. Samhället ligger utmed den 
centrala transportleden för ko
kain i riktning mot Panama, Mex
iko och USA som i dag trafikeras 
mer än någonsin.

Juldagen 2000 mördades hans 
bror Armando. Han var lokal 
 ledare för ursprungsbefolkning
en embera som motsätter sig od
lingen av kokabuskar. Högermili
ser stormade byn och sköt honom 
med fyra skott i huvudet. Själv 

kunde Alberto fly tillsammans 
med en stor del av invånarna. 

Sedan dess har de flesta åter
vänt. Men också våldet har kom
mit tillbaka till denna avlägsna 
provins där vänstergerillan tidi
gare styrde.

Efter fredsavtalet i slutet av 
förra året har Farcs cirka 6 000 
soldater dragit sig tillbaka och 
väntar nu i övergångsläger runt 
om i landet på att lämna över sina 
 vapen och påbörja ett liv i fred 
 efter fem årtionden av väpnad 
kamp med minst 220 000 döds
offer och drygt 7 miljoner internt 
fördrivna colombianer.

Regeringen har också inlett för
handlingar med den mindre vän
stergerillan ELN som grundades 
1964 av rebeller utbildade i Kuba. 
Men ELN har ännu inte lagt ner 
sina vapen och tränger in i Farcs 
gamla områden där de konkurre
rar med narkotikagäng och para
militära högergrupper.

– Läget har försämrats drama
tiskt på senare tid, säger Ampero 
Meso som tillsammans med 
 andra kvinnor i Bahia Solano har 
startat ett kooperativ för fisk
produkter som stöds av Euro
peiska Unionen.

Gerillan mördar och ägnar sig 
åt utpressning, berättar hon. De 
tar fiskarnas utombordsmotorer 
och bensin. De hugger ner skogar 

och säljer värdefullt virke ända 
till Ryssland. Och de försöker ta 
över kokainhandeln.

Skoleleverna Yuleidi, Laura och 
Hilary är också oroliga. Vi träffar 
dem på ett möte med EUrepre
sentanter som har rest till Bahia 
Solano för att skriva under ett av
tal för utveckling och fredsfräm
jande åtgärder i provinsen.

– Det går rykten om planerade 
attacker, säger 15åriga Laura som 
drömmer om att bli veterinär och 
flytta bort från Bahia Solano.

Johny Alexis, en 17årig ung 
man som går i samma skola, för 
ett finger till läpparna och hyssjar 
ned flickorna. ”Väggarna har 
öron”, varnar han.

Vid sidan av gerillan opererar 
också en handfull högermiliser  
i området. De kräver uppåt hälf
ten av vad fiskarna och handlar
na i byarna omsätter, berättar 
borgmästare Alberto Achito. Den 
som inte samarbetar utpekas 
som militärt mål.

Enligt Amnesty International 
förekommer tortyr, våldtäkter 
och mord. Till de mest brutala 
grupperna hör Gaitanista self
defence forces of Colombia (AGC) 
som är en kvarleva från de höger
miliser som demobiliserades för 
drygt tio år sedan.

De saknar ideologi och gör allt 
för att sprida skräck. Enda målet 

är snabba pengar. Enligt colom
bianska polisen har de mer än 
3 000 väpnade medlemmar men 
själva talar de om cirka 8 000 in
klusive ”informatörer” i myndig
heter och i säkerhetsapparaten.

Eamon Gilmore, EU:s särskilda 
sändebud för fredsprocessen  
i Colombia, säger att det största 
hotet mot det i hela världen hyl
lade fredsavtalet i Colombia är de 
väpnade miliserna och kampen 
om kokainet.

– Vad vi nu upplever är ett makt
vakuum som riskerar att fyllas av 
kriminella grupper. Drivkraften 
är handeln med narkotika.

Colombia är i dag världens störs
ta producent av kokain med drygt 
tre fjärdedelar av den totala mark
naden. 

Enligt US State Departements 
senaste International narcotics 
control strategy report gick 
 odlingen av kokaplantor upp 
med 39 procent 2014 och 42 pro
cent 2015. Ett skäl till ökningen är 
stoppet för flygbesprutning i slu
tet av 2015 efter misstankar om 
att bekämpningsmedlet glyfosat 
var cancerframkallande. Ett an
nat är att fredsavtalet utlovar 
pengar för att minska kokapro
duktionen och främja alternativ 
odling. Det har haft den negativa 
effekten att många bönder i dag 
odlar mer för att få mer stöd. ª

Fredens baksida i Colombia:  
kokainhandeln ökar dramatiskt

Knarkgäng 
lockelse 
för fattiga 
fiskare
Fattigdomen och perspek-
tivlösheten driver många  
i armarna på knarkgängen. 
EU satsar nu 100 miljoner 
kronor för att stärka lokal-
samhällena i de mest utsat-
ta regionerna.

Tomas Lundin
tomas.lundin@svd.se

BAHIA SOLANO De fattiga är 
de små kuggarna i det jättelika 
kokainmaskineriet med mo
bila djungellabb och allt från 
racerbåtar till egentillverkade 
ubåtar proppfyllda med det 
vita pulvret.

– Den som inte har mat för 
dagen gör tokiga saker, säger 
Bahia Solanos borgmästare 
Harley Liliana Ortiz Salazar.

Narkotikagängens löften om 
lättförtjänta dollarbuntar 
lockar. Inte minst som många 
av fiskarna har blivit arbets
lösa när de stora fiskeflottorna 
tömmer havet.

EU satsar nu över 100 miljo
ner kronor för att stärka lokal
samhällena i de mest utsatta 
regionerna. I Chocó vid Stilla
havskusten rör det sig om sats
ningar på allt från ekologiskt 
fiske med traditionella meto
der till hållbar turism. Totalt 
stöds fredsprocessen med näs
tan 1 miljard kronor under en 
fyraårsperiod.

– Målsättningen är att bygga 
fred underifrån, säger EU 
ambassadören i Colombia, 
Ana Paula Zacarias.

Byn Jagua Boca med 380 in
vånare ligger två timmars 
båtfärd från Bahia Solana och 
 sedan djupt in i djungeln på 
smala floder kantade av 
mangrover. Det är hett och 
fuktigt. Luften är fylld av 
fågel skrik.

I utkanten av byn har ur
sprungsfolket embera med 
EUstöd byggt en plats för håll
bar turism där besökare gui
das i djungeln och får ta del av 
emberas kultur och traditio
ner. 

Också här är målet att bygga 
en fungerande ekonomi och 
skapa förutsättningar för fred. 
Men samtidigt fortsätter kri
get mellan de olika väpnade 
grupperna i regionen.

Cirka fem mil sydost om Ja
gua Boca tvingades i början av 
april 400 invånare i byn Peña 
Azul att fly när högermilisen 
AGC stormade byn på jakt 
 efter medlemmar i vänster
gerillan ELN.

Problemet har uppmärk
sammats av FN:s säkerhetsråd 
som i början av april kritisera
de att den colombianska mili
tären försummat att ta kon
troll över de tidigare Farc 
dominerade områden. ª

Soldater är utposterade vid viktiga anläggningar. Men i  stora 
delar av regionen råder laglöshet. Foto Felipe Abondano

 Fredsavtalet i Colombia | SvD. se

ª Till Västeuro-
pa smugglas ko
kain i containrar 
som ankommer 
till de stora 
hamnarna, 
framför allt 
 Rotterdam. 
 Därifrån går det 
i första hand 
landvägen till 
bland annat Sve
rige där tullens 
och polisen 
 beslag har mer 
än fördubblats 
sedan 2012 till 
114 kg 2015.

ª På den euro-
peiska kokain
marknaden 
 omsätts årligen 
nästan 55 mil
jarder kronor, 
enligt Europols 
Drug market 
 report 2016.

ª 2014 beslag
togs i EU sam
manlagt 61 mil
joner ton koka
in. 

Fakta | Beslag 
av kokain ökar

 
Fredens baksida i Colombia: kokainhandeln ökar
dramatiskt 
 Svenska Dagbladet. 2017-04-30. Sida: 24 
Tomas Lundin 
Kokainproduktionen i Colombia växer explosionsartat
i spåren av fredsavtalet med vänstergerillan Farc som
nu avmobiliseras. Tomrummet fylls av kriminella
gäng, högermiliser och gerillan ELN som lockas av
den lönsamma kokainhandeln.

BAHIA SOLANO Från det tvåmotoriga charterplanet
blickar vi ut över en närmast ogenomtränglig djungel i
provinsen Chocó i nordvästra Colombia. Grönt så långt
ögat når. Här finns inga vägar och ingen järnväg.
Huvudstaden Bogotá är oändligt långt borta. Som på
en annan planet.

- Här finns det ingen säkerhet, säger Alberto Achito,
borgmästare i Juradó vid Stillahavskusten. Samhället
ligger utmed den centrala transportleden för kokain i
riktning mot Panama, Mexiko och USA som i dag
trafikeras mer än någonsin.

Juldagen 2000 mördades hans bror Armando. Han var
lokal ledare för ursprungsbefolkningen embera som
motsätter sig odlingen av kokabuskar. Högermiliser
stormade byn och sköt honom med fyra skott i
huvudet. Själv kunde Alberto fly tillsammans med en
stor del av invånarna.

Sedan dess har de flesta återvänt. Men också våldet
har kommit tillbaka till denna avlägsna provins där
vänstergerillan tidigare styrde.

Efter fredsavtalet i slutet av förra året har Farcs cirka 6
000 soldater dragit sig tillbaka och väntar nu i
övergångsläger runt om i landet på att lämna över sina
vapen och påbörja ett liv i fred efter fem årtionden av
väpnad kamp med minst 220 000 dödsoffer och drygt
7 miljoner internt fördrivna colombianer.

Regeringen har också inlett förhandlingar med den
mindre vänstergerillan ELN som grundades 1964 av

rebeller utbildade i Kuba. Men ELN har ännu inte lagt
ner sina vapen och tränger in i Farcs gamla områden
där de konkurrerar med narkotikagäng och
paramilitära högergrupper.

- Läget har försämrats dramatiskt på senare tid, säger
Ampero Meso som tillsammans med andra kvinnor i
Bahia Solano har startat ett kooperativ för
fiskprodukter som stöds av Europeiska Unionen.

Gerillan mördar och ägnar sig åt utpressning, berättar
hon. De tar fiskarnas utombordsmotorer och bensin.
De hugger ner skogar och säljer värdefullt virke ända
till Ryssland. Och de försöker ta över kokainhandeln.

Skoleleverna Yuleidi, Laura och Hilary är också oroliga.
Vi träffar dem på ett möte med EU-representanter som
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har rest till Bahia Solano för att skriva under ett avtal
för utveckling och fredsfrämjande åtgärder i provinsen.

- Det går rykten om planerade attacker, säger 15-åriga
Laura som drömmer om att bli veterinär och flytta bort
från Bahia Solano.

Johny Alexis, en 17-årig ung man som går i samma
skola, för ett finger till läpparna och hyssjar ned
flickorna. "Väggarna har öron", varnar han.

Vid sidan av gerillan opererar också en handfull
högermiliser i området. De kräver uppåt hälften av vad
fiskarna och handlarna i byarna omsätter, berättar
borgmästare Alberto Achito. Den som inte samarbetar
utpekas som militärt mål.

Enligt Amnesty International förekommer tortyr,
våldtäkter och mord. Till de mest brutala grupperna
hör Gaitanista selfdefence forces of Colombia (AGC)
som är en kvarleva från de högermiliser som
demobiliserades för drygt tio år sedan.

De saknar ideologi och gör allt för att sprida skräck.
Enda målet är snabba pengar. Enligt colombianska
polisen har de mer än 3 000 väpnade medlemmar men
själva talar de om cirka 8 000 inklusive "informatörer" i
myndigheter och i säkerhetsapparaten.

Eamon Gilmore, EU:s särskilda sändebud för
fredsprocessen i Colombia, säger att det största hotet
mot det i hela världen hyllade fredsavtalet i Colombia
är de väpnade miliserna och kampen om kokainet.

- Vad vi nu upplever är ett maktvakuum som riskerar
att fyllas av kriminella grupper. Drivkraften är handeln
med narkotika.

Colombia är i dag världens största producent av kokain
med drygt tre fjärdedelar av den totala marknaden.

Enligt US State Departements senaste International
narcotics control strategy report gick odlingen av
kokaplantor upp med 39 procent 2014 och 42 procent
2015. Ett skäl till ökningen är stoppet för

flygbesprutning i slutet av 2015 efter misstankar om
att bekämpningsmedlet glyfosat var
cancerframkallande. Ett annat är att fredsavtalet
utlovar pengar för att minska kokaproduktionen och
främja alternativ odling. Det har haft den negativa
effekten att många bönder i dag odlar mer för att få
mer stöd. 

Fakta Beslag av kokain ökar

 Till Västeuropa smugglas kokain i containrar som
ankommer till de stora hamnarna, framför allt
Rotterdam. Därifrån går det i första hand landvägen till
bland annat Sverige där tullens och polisen beslag har
mer än fördubblats sedan 2012 till 114 kg 2015.

 På den europeiska kokainmarknaden omsätts årligen
nästan 55 miljarder kronor, enligt Europols Drug
market report 2016.

 2014 beslagtogs i EU sammanlagt 61 miljoner ton
kokain.

> Fredsavtalet i Colombia
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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.
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Tre män dömdes till långa 
fängelse straff efter en 
spektakulär  kokainsmuggling  
i ett litet flygplan.

En 27-årig svensk lyckades fly.
Nu har han gripits i knark-

metropolen Medellin.
Colombianska Medellin är 

ökänt som kokainsmugglingens 
huvudstad.

Där greps en svensk 27-åring  
i måndags. Han var internatio-
nellt efterlyst sedan i somras för 
ett spektakulärt smugglingsför-
sök.

I mars landade ett mindre plan, 
en Cessna 172, på en liten flyg-
plats i Landskrona. Den kom från 
flygplatsen Drachten i Nederlän-
derna. Ombord fanns 18 kilo 
kokain .

På marken väntade en väl-
komstkommitté: personal från 
polismyndigheten.

Två män i planet och en man  
i en väntande bil greps.

Dömdes till fängelse
I augusti dömdes de tre till 

långa fängelsestraff.
Nu har ytterligare en miss-

tänkt inblandad gripits. Han ska 
ha bott i Medellin åtminstone  
i sju månader, enligt en colombi-
ansk tidning.

– Det stämmer att det är en 
person som varit häktad i sin 
frånvaro sedan i maj som har 
blivit  gripen i Colombia. Jag fick 
reda på det i måndags, säger 
Stefan  Gradler, vid internatio-
nella åklagarkammaren, till 
Aftonbladet .

– Han är misstänkt för samma 
brott som de övriga personerna: 
grov narkotikasmuggling och 
grovt narkotikabrott. Han miss-
tänks ha varit den som agerat  
i Holland genom att överlämna 
narkotikapartiet till de två andra.

Diplomatiska samtal
Den nu gripne 27-åringen har 

tidigare varit folkbokförd  
i Landskrona.

Nu återstår att se om den miss-
tänkte kan ställas inför rätta  
i Sverige.

– Det kommer att ta några 
dagar  innan vi vet hur colombi-
anerna kommer att hantera ären-
det. Det återstår en del diploma-
tiska noter fram och tillbaka, 
säger  Stefan Gradler.

Victor Stenquist

MISSTÄNKT KNARKSMUGGLARE En 27-åring som misstänks för inblandning i ett uppmärksammat smugglingsförsök i mars förra året har nu gripits i Colombia. Foto: BJÖRN LINDGREN/TT

Svensken 
flydde till 
Colombia

Tidigare i Aftonbladet.

Svensken flydde till Colombia 
 Aftonbladet. 2017-02-10. Sida: 28 
Victor Stenquist 
Tre män dömdes till långa fängelsestraff efter en
spektakulär kokainsmuggling i ett litet flygplan. En 27-
årig svensk lyckades fly. Nu har han gripits i
knarkmetropolen Medellin.

Colombianska Medellin är ökänt som
kokainsmugglingens huvudstad.

Där greps en svensk 27-åring i måndags. Han var
internationellt efterlyst sedan i somras för ett
spektakulärt smugglingsförsök.

I mars landade ett mindre plan, en Cessna 172, på en
liten flygplats i Landskrona. Den kom från flygplatsen
Drachten i Nederländerna. Ombord fanns 18 kilo
kokain.

På marken väntade en välkomstkommitté: personal
från polismyndigheten.

Två män i planet och en man i en väntande bil greps.

Dömdes till fängelse

I augusti dömdes de tre till långa fängelsestraff.

Nu har ytterligare en misstänkt inblandad gripits. Han
ska ha bott i Medellin åtminstone i sju månader, enligt
en colombiansk tidning.

- Det stämmer att det är en person som varit häktad i
sin frånvaro sedan i maj som har blivit gripen i
Colombia. Jag fick reda på det i måndags, säger
Stefan Gradler, vid internationella åklagarkammaren,
till Aftonbladet.

- Han är misstänkt för samma brott som de övriga
personerna: grov narkotikasmuggling och grovt
narkotikabrott. Han misstänks ha varit den som agerat
i Holland genom att överlämna narkotikapartiet till de
två andra.

Diplomatiska samtal

Den nu gripne 27-åringen har tidigare varit folkbokförd i
Landskrona.

Nu återstår att se om den misstänkte kan ställas inför
rätta i Sverige.

- Det kommer att ta några dagar innan vi vet hur
colombianerna kommer att hantera ärendet. Det
återstår en del diplomatiska noter fram och tillbaka,
säger Stefan Gradler.

Tidigare i Aftonbladet. | MISSTÄNKT
KNARKSMUGGLARE En 27-åring som misstänks för
inblandning i ett uppmärksammat smugglingsförsök i
mars förra året har nu gripits i Colombia.
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Dagens Nyheters
medarbetare 
i världen

I korthet. 

Påven manar till 
amning i kyrkan

Vatikanen. Påven 
Franciskus säger att 
kvinnor ska känna 
sig fria att amma sina 
barn i kyrkan.

– Ceremonin är lite 
lång, någon gråter 
för att han är hung-
rig, sade påven till 
kvinnor som deltog 
i en dopceremoni i 
Sixtinska kapellet på 
söndagen.

– Mödrar, amma 
utan fruktan. Precis 
som jungfru Maria am-
made Jesus. TT-AFP 

”Digital hygien” 
ska stoppa it-hot

Frankrike. Inför presi-
dentvalet uppmanar 
försvarsminister 
Jean-Yves Le Drian de 
politiska partierna att 
sköta sin ”digitala hy-
gien” för att undvika 
cyberattacker. Enligt 
Le Drian har säker-
hetstjänsten inte sett 
några ”tecken på ope-
rationer som syftar till 
att destabilisera det 
franska valet”. Men 
han tillägger att hack-
ningsattacker inte kan 
uteslutas. TT-AFP 

Medier: Istanbulskytten medlem i IS

Turkiet. Nu kommer nya uppgifter om den man 
som på nyårsnatten sköt ihjäl 39 personer på 
en nattklubb i Istanbul. Mannen, som ännu är 
på fri fot, är en 34-årig uzbekisk jihadist som är 
medlem i terrorrörelsen Islamiska staten (IS), 
skriver Hürriyet och andra tidningar i Turkiet.

Tidigare har turkiska medier pekat ut såväl en 
man från Kirgizistan som en kinesisk uigur som 
ansvariga för dådet. TT-AFP 

Mutförsök av premiärministern spelades in
Korruptionsutredningen mot 
premiärminister Benjamin 
Netanyahu tog en överraskande 
vändning i helgen. 

 ○Enligt misstankarna har landets 
mäktigaste medieprofil och Netan-
yahu ackorderat om olagliga affärer 
under ett samtal som finns inspelat.

På söndagen avslöjade Israels TV2 
det som i flera veckor sysselsatt lan-
dets politiska orakel: Den affärsman 
som ska ha försökt muta Netan yahu 
är Arnon Mozes, ägare och utgivare 
av den stora dagstidningen Yediot 
Ahronot, ”Senaste nytt”.

Fiendskapen mellan Netanyahu 
och Mozes är en många år gammal 

följetong. Yediot Ahronot var länge 
den israeliska medievärldens do-
minerande aktör. Men 2007 vände 
det. Kasinomiljardären Sheldon 
Adelson, Netanyahus (och Donald 
Trumps) främste sponsor, gav Ne-
tanyahu en tidning i present, en re-
gelrätt, tjock dagstidning med egen 
redaktion och en budget på kring 
30 miljoner kronor i månaden.

Tidningen Israel Ha-Yom,  ”Israel 
i dag”, distribuerades gratis och stöd-
de Netanyahu i alla väder. Den blev 
över en natt ett dödligt hot mot övriga 
medier. Dagstidningen Maariv gick 
omkull strax efteråt och andra me-
dier kämpar i allt starkare motvind.

Kring 2009 erbjöd Arnon Mozes 
Netanyahu en uppgörelse: Om Is-
rael Ha-Yom avstod från att ge ut en 
planerad och påkostad veckosluts-
bilaga, skulle Yediot Ahronot sluta 
nagelfara Netanyahus privatliv och 
lyxkonsumtion. 

Herrarnas dialog spelades in, 
ovisst av vem. Enligt israelisk lag 
spelar det ingen roll att konspira-
tionen aldrig bar frukt – helgbila-
gan lanserades och Yediot Ahronot 
fortsatte med hårda tag mot Neta-
nyahu. 

För att väcka åtal – mot bägge  
– räcker det att saker av denna na-
tur avhandlats.
Nathan Shachar

Premiärminister  
Benjamin Netanyahu 
besökte attentats-
platsen på söndagen. 
 Foto: Gali Tibbon/AFP

Netanyahu: Mördaren  
var beundrare av IS
Tre månaders relativt lugn  
i Jerusalem bröts på söndagen. 
En 28-årig palestinier från byn 
Jabel Mukabbar körde sin lastbil 
in i en grupp israeliska officers-
aspiranter, dödade fyra och 
sårade 20, fem av dem svårt.

 ○Attacken skedde vid en av östra 
Jerusalems mest besökta utsikts-
punkter, en kilometer söder om 
gamla staden. Tre av de dödade sol-
daterna var kvinnor. 

Den 28-årige gärningsmannen 
Fadi Al-Kunbar dödades av en be-
väpnad civil israel och israeliska ex-
tremnationalister hävdar nu att de 
attackerade soldaternas sena reak-
tion är ett resultat av alltför stränga 
eldgivningsregler.

Strax efter dådet  anlände premiär-
minister Benjamin Netanyahu till 
skådeplatsen, och slog fast att gär-
ningsmannen varit beundrare av 

IS och inspirerats av liknande at-
tacker i Nice och Berlin – en uppgift 
som ännu på söndagskvällen inte 
kunnat styrkas. Israelisk polis upp-
ger att al-Kunbar inte hade något 
brottsligt förflutet. 

Palestinska medier utnämnde 
genast al-Kanbar till martyr och  
i Gaza ledde Hamas-regeringen fest-
ligheter med utdelning av konfekt 
och fyrverkeriskott.

Gärningsmannens syster sade 
till pressen att hennes bror dött en 
hjältedöd och att hon var stolt över 

honom. Flera andra familjemed-
lemmar greps och togs i förhör. Po-
lisminister Gilad Erdan meddelade 
att al-Kunbars kvarlevor inte kom-
mer att överlämnas till familjen. 

Al-Kunbar var gift  och far till fyra 
barn. Hans grannar säger till DN att 
han inte visat några tecken på reli-
giös fanatism. Hans by, Jabel Mu-
kabbar, som ligger på Västbanken, 
annekterades av Israel 1967 och är 
i dag ett kvarter i östra Jerusalem. 
Området avspärrades efter attack-
en.

Under de senaste årens palestin-
ska knivterror har alla kvarter och 
byar som stått för attacker mot is-
raeler rönt brysk behandling från 
israeliska säkerhetsstyrkor. 

Polisen patrullerar våldsmäns 
hemkvarter och skapar friktion ge-
nom bland annat vägspärrar, hus-
undersökningar och pedantiska 
bygginspektioner.

Jerusalem

Nathan Shachar
DN:s korrespondent
naranjal@gmail.com

Israel. Fyra dödades i lastbilsdåd mot soldater

Palestin-
ska medier 
utnämnde 
genast al-
Kanbar till 
martyr och  
i Gaza ledde 
Hamas- 
regeringen 
festligheter.

Attacken inträffade på Armon Hanatziv-promenaden – ett populärt turiststråk i östra Jerusalem. Lastbilsföraren avvek plötsligt från 
vägen och körde rakt in i en grupp soldater som stod vid sidan av vägen. Foto: Mahmoud Illean/AP

1 500
personer har gripits sedan protesterna mot höjt 
bensinpris i Mexiko inleddes i veckan. Minst en 
polis har dödats och fem skadats samtidigt som 
hundratals butiker har plundrats. TT-Reuters 

Trumps egen stab 
medger rysk attack

New York. Donald Trumps administration säger 
nu att de delar underrättelsetjänsternas uppfatt-
ning att Ryssland låg bakom hackerattackerna 
under presidentvalet. Trumps stabschef Reince 
Priebus säger i en tv-intervju att man kommer 
att vidta åtgärder som svar på attackerna.

Det är första gången som Trumps egen stab 
klart och tydligt meddelar att man delar under-
rättelsetjänstens slutsatser om Rysslands roll i 
hackerattackerna. Trump har tidigare uttryckt 
sig undvikande. Även efter att Trump träffade 
representanter från underrättelsetjänsterna 
i fredags nöjde han sig med att säga att Kina, 
Ryssland och många andra länder regelbundet 
begår cyberattacker mot USA.

Trumps undvikande kommentarer har skadat 
hans relationer med USA:s underrättelsetjäns-
ter. En tidigare CIA-direktör sade nyligen upp 
sig som rådgivare för Trump. Reince Priebus 
tydliga kommentar kan läka relationerna mel-
lan Trump och underrättelsetjänsterna.
Martin Gelin

Fredssamtal återupptas i Colombia

Colombia.  Fredssamtalen mellan Colombias 
regering och vänstergerillan ELN (Nationella 
befrielsearmén) återupptas nästa vecka.

President Juan Manuel Santos har träffat en 
uppgörelse med den större gerillan Farc. Med 
ELN pågår konflikten fortfarande. För tre år se-
dan inleddes hemliga förhandlingar med denna 
mindre gerillarörelse. I oktober avbröts samta-
len sedan ELN vägrat att frige en kidnappad före 
detta kongressledamot och samtidigt krävt att 
regeringen skulle frige två gerillamän. TT-AFP 

 
Fredssamtal återupptas i Colombia 
 Dagens Nyheter. 2017-01-09. Sida: 15 
TT-AFP 
Colombia. Fredssamtalen mellan Colombias regering
och vänstergerillan ELN (Natio...

©Bonnier

Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat

följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras,

kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten

särskilt medgivande från rättighetsägaren. eller artikelförfattaren.

Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski /

Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/wr15nGXX

Nyheter - Högskolan i Gävle / BIBSAM Uttag 2019-04-13

Sida 19 av 28

http://ret.nu/wr15nGXX
http://ret.nu/wr15nGXX
http://ret.nu/wr15nGXX


15TISDAG 13 DECEMBER 2016 e

S1

SVERIGE HJÆLPER TILL I COLOMBIA
Sverige har en framträdande roll i fredsavtalet mellan 
colombianska regeringen och Farc-gerillan – och ska bland 
annat eftersöka försvunna personer.

Under gårdagen besökte fredspristagaren Juan Manuel 
Santos, Colombias president, Sverige.

Över 100 000 personer har för-
svunnit i Colombia under det 

52 år långa inbördeskriget. I lör-
dags tog Juan Manuel Santos 

emot Nobels fredspris för sina 
ansträngningar att till slut få 
slut på den blodiga konflikten. 

Fredsavtalet förutsätter hjälp 
från flera länder. Sverige ska 
delta i tre av elva områden, lika 
många som EU och USA. I Sveri-
ges fall handlar det bland annat 

om eftersökning av försvunna.
– Vi pratade om fredsprocessen 

och andra bilaterala angelägen-
heter. Jag blev bland annat inbju-
den till Colombia nästa år, säger 
statsministern Stefan Löfven.

Filip Johansson
filip.johansson@expressen.se

Juan Manuel Santos får hjälp 
av bland annat Sverige.
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Kassem Hamadé: 
Regeringen lär 
fortsätta slaget på 
andra håll i landet
ISTANBUL. En ung kille på 14 år kom fram till 
mig när jag besökte staden Daraa i södra Syrien 
efter att de fredliga protesterna började våren 
2011. 

Han sa: ”Kom tillbaka på kvällen. Du kommer 
att se med egna ögon våra demonstrationer”. 

En av regeringens säkerhetsagenter stod en meter bort 
från mig och tittade på killen som var fylld av mod. Det 
var första gången jag kände att härskaren var rädd för 
undersåten. Killen gick tillbaka till sina vänner och 
agenten fortsatte att följa efter mig. 

Gnistan som satte i gång protesterna var brigadgene-
ralen Atif  Najibs brutala agerande mot skolpojkar som 
hade klottrat ”ned med regimen” på en vägg i Daraa. 

I går kunde Damaskusregeringen inta nästan hela 
Aleppo. Det är några få kvarter som är kvar utanför 
arméns kontroll. Det är en fråga om timmar eller dagar 
innan hela Aleppo ligger under arméns kontroll. 
Någonting har gått fel i upproret. 

Regimen är brutal och det hör till dess natur. 
Men uppror som saknar internationellt stöd och stöd 

från mäktiga medier över världen lyckas sällan. 
Den som sålde in idén om att islamisera upproret 

begick ett misstag. 
Det började redan i början av 2012. Jag besökte gräns-
områden längs Syrien-turkiska gränsen och där för 
första gången träffade jag islamister från bland annat 
Frankrike och Nordafrika. De sa att de kom för ”jihad”. 

Muslimska brödraskapet – som är en social och poli-
tisk maktfaktor i delar av Syrien – deltog i islamise-
ringen av de samhällen som ”befriades” från regimen. 

Det dröjde inte länge innan det som anses vara 
”moderat” politisk islam blev ett riktigt monster vid 
namn IS och al-Nusrafronten. De begick brutala mord 
som de själva dokumenterade. De såg till att bedriva 
etnisk rensning på minoriteter och oliktänkande. De 
kidnappade och dödade journalister. De gjorde uppro-
ret barbariskt. 

Flera länder försåg beväpnade grupper i Syrien med 
vapen. De värsta är diktaturländer som Saudiarabien 
och Qatar. Vem kan lita på att vaggan till salafismen 
vill skapa demokrati i Syrien?

Inte många. 
Inte USA och väst i alla fall. 

Både IS och al-Nusrafronten var ärliga med sina agendor 
för Syrien – de vill skapa ett islamistiskt land. De har 
missat att religiösa stater håller på att försvinna. Frihets-
mogna samhällen förkastar – av naturen – religiösa stater. 

I går föll hela Aleppo. Det syriska upproret är dött. 
Damaskusregeringen har vunnit slaget om Aleppo och 
lär fortsätta offensiven mot andra delar av landet. 
I krig finns det bara förlorare. Jag besökte Damaskus 

för några dagar sedan och träffade en äldre dam som var 
under en kort tid medierådgivare till den avlidne presi-
denten Hafez al-Assad. 

Precis som många 
andra syrier är hon 
glad över att islamis-
tiska grupper inte 
segrar. Men hon är 
bekymrad. Hur ska det 
gå till i framtiden? 
Ingen vet. 

Krig fortsätter så 
länge de involverade 
inte litar på varandra. 
Misstron i Syrien är 
bottenlös. 

I TURKIET

Kassem Hamadé
kassem.hamade@expressen.se

SYRISKA  
REGIMEN 
TOG ØVER 
ALEPPO

STAD I RUINER. Syriska soldater och 
civila gick omkring i ruinerna av Aleppo 
i går. Det råder stor brist på mat och 
vatten i krigshärden. Foto: AP
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I dag är det lucia och runtom i landet är det många som 
drar på sig linne, band och ljus i hår.

Men det kanske inte många vet är att mycket tyder på 
att den allra första lucian kan ha varit en man.

– Lucia är lucia. Och lucia är till för att sprida ljus, 
säger Uppsalas lucia, Elin Allström, 18.

Traditionen med en lucia – 
”vitklädd med ljus i hår” – har 
drygt 200 år på nacken och det 
äldsta belägget man har för en 
sådan lucia är från 1820-talet. 
Då var det en man som hade fått 
äran att ha kronan på huvudet.

– Det är en man som skri-
ver om det i sina memoarer. 
Han var rätt obekväm själv 
med luciatraditionen men han 
befann sig på Skinnskattebergs 
herrgård och på morgonkvis-
ten slogs dörrarna upp, och in 
kom drängen med ljuskrona 
och vita lakan på sig, säger 
etnologen och luciaexperten 
Lena Kättström Höök.

Traditionen spred sig över 
landet med hjälp av manliga 
studenter från Västsverige. De 
tog med sig traditionen till uni-
versitetsstäderna Uppsala och 
Lund.

Intendent på Kulturen i 
Lund, Anders Jansson, hittade 
i år även ytterligare bevis för 
att en lucia vid den här tiden 
lika gärna kunde vara en man. 

– Det är få högtider som 
väcker så mycket känslor som 
lucia. Men den har inte alltid 
sett likadan ut och nu kan vi 
se att den i början var vad vi 
i dag kanske skulle anse som 
modern och normbrytande, 
säger han till tidningen.

Het debatt på nätet
Men i dag är det närmast 

kontroversiellt med en man-
lig lucia. De senaste veckorna 
har det pågått en het debatt – 
där det är många som samlats 
under hashtaggen #jagärlucia, 
för att visa sitt stöd för tanken 
om att alla ska få vara lucia. 

Det är även något som Uppsa-
las lucia, Elin Allström, 18, hål-
ler med om.

– Jag tänker att det spelar 
ingen roll om man är kille eller 
tjej, mörkhyad eller ljushyad. 
Så vad det är för person som 
är lucia, det rör mig inte så 
mycket, säger hon.

Rebecca Hagnestad
rebecca.hagnestad@expressen.se

Etnologen: ”In kom drängen med 
ljuskrona och vita lakan på sig”

FØRSTA 
LUCIAN 
KAN  HA 
VARIT MAN

Lunds första lucia ska ha varit en 
man.

"Lucia är lucia" säger Uppsalas 
lucia Elin Allström.
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Filip Johansson 
Sverige har en framträdande roll i fredsavtalet mellan
colombianska regeringen och Farc-gerillan - och ska
bland annat eftersöka försvunna personer. Under
gårdagen besökte fredspristagaren Juan Manuel
Santos, Colombias president, Sverige.

Över 100 000 personer har försvunnit i Colombia under
det 52 år långa inbördeskriget. I lördags tog Juan
Manuel Santos emot Nobels fredspris för sina
ansträngningar att till slut få slut på den blodiga
konflikten.

Fredsavtalet förutsätter hjälp från flera länder. Sverige
ska delta i tre av elva områden, lika många som EU och
USA. I Sveriges fall handlar det bland annat om
eftersökning av försvunna.

- Vi pratade om fredsprocessen och andra bilaterala
angelägenheter. Jag blev bland annat inbjuden till
Colombia nästa år, säger statsministern Stefan Löfven.

Juan Manuel Santos får hjälp av bland annat Sverige.
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Svenska Dagbladet söndag 11 december 2016

En hyllning 
till alla offer 
i Colombia

Det blev en klassisk prisutdel-
ning av Nobels fredspris i Oslo 
till Colombias president Juan 
Manuel Santos, som hyllades  
för sin insats för att göra slut  
på den sista väpnade konflikten  
i Latinamerika. Det mest 
 gripande ögonblicket var när  
han hyllade offren – och ett av 
dem var Leyner Palacios.

OSLO Leyner Palacios visar sig 
vara en stor man i traditionell co-
lombiansk dräkt när han reser 
sig upp medan Santos beskriver 
hans öde:

– Leyner Palacios befann sig 
en kyrka i sin hemstad Bojayá, 
samtidigt som Farcgerillan stred 
mot paramilitära styrkor. En pro-
jektil från en av Farcgerillans 
hemmagjorda granatkastare lan-
dade i kyrkan och dödade 80 per-
soner, de flesta barn. Leyner för-
lorade 32 släktningar på samma 
gång, däribland sina föräldrar 
och tre yngre bröder, sa Santos.

– Farc har bett om förlåtelse – 
och fått den av Leyner. Det är den 
stora paradoxen jag upplevt – att 
de som inte drabbats sällan vill 
förlåta, men att offren ofta är de 
som är mest villiga göra det.

Nobelkommitténs vice ledare, 
Berit Reiss-Andersen, hade dess-
förinnan gett några exempel på 
hur förödande den 52 år långa 
konflikten varit.

Reiss-Andersen sa att 222 000 
människor har dött i striderna 
mellan  regeringen, paramilitära 
styrkor och gerillan. Fyra av fem 
är civila offer. Mellan fem och sju 
miljoner colombianer har fördri-
vits från sina hem.

– 2 000 massakrer på civila har 
genomförts sedan 1980-talet, 
 enligt en rapport från det Colom-
bian Center for Historical Memo-
ry år 2013. Av dessa stod parami-
litära styrkor för 1 000, Farc och 
den mindre gerillagruppen ELN 
hade ansvaret för 350, medan 
försvaret hade ansvaret för 300.

Under åren 1995–2005 kidnappa-
des det i genomsnitt en person 
var åttonde timme. Lösensum-
morna och pengar från narkoti-
kahandel finansierade gerillan.

Den stora rådhussalen var 
smyckade med tusentals blom-
mor och rosor i karmosinrött, 
gult och orange, influgna från 
 Colombia. Den norska kunga-
familjen var på plats, liksom 
statsminister Erna Solberg.

Norge har spelat en speciell 
roll i fredsförhandlingarna som 
inleddes i hemlighet just där. Den 
öppna delen av fredsförhandling-
arna genomfördes på Kuba.

I sitt tal förklarade president 
 Santos att fredsförhandlarna  
i Colombia har studerat andra 
fredsprocesser i hela världen för 
att försöka lära sig av dem. Hans 
råd till andra fredsförhandlare 
var att de måste börja med konse-
kvenserna av kriget och för söka 
undanröja dem, i stället för att 
försöka lösa alla problem på en 
gång.

– Det är också viktigt med en 
inledande, hemlig förhandling. 
Annars blir det fort en medie-
cirkus. Ibland är det viktigt att 
både strida och förhandla 
 sam tidigt. Det gäller att kunna 
fatta svåra, djärva och ofta impo-
pulära beslut snabbt. Stöd från 
grannländerna är också viktigt, 
sa Santos.

Juan Manuel Santos tar emot publikens applåder. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/TT

FAKTA | ÅRETS FREDSPRISTAGARE

Vägen till fredsavtal
4 oktober 2012: President Juan 
Manuel Santos inleder sista 
 rundan av fredsförhandlingar.

22 juni 2016: Parterna enas 
om permanent vapenvila. 

24 augusti: Parterna är eniga 
om ett fredsavtal.

26 september: Fredsavtalet 

undertecknas i Cartagena.
2 oktober: Folkomröstning 

om fredsavtalet, som resulterar  
i att en majoritet säger nej.

12 november: Regeringen  
och Farc eniga om ett omarbetat 
fredsavtal.

24 november: Nya freds
avtalet undertecknas.

BJÖRN LINDAHL
SvD I NORGE

Björn Lindahl är SvD:s 
 korrespondent i Oslo. Läs fler  
av hans artiklar på  
SvD.se/av/bjorn-lindahl

NOBELPRISET 2016
SvD rapporterar från 
Nobeldagen.

Nobelkommiténs Berit Reiss 
Andersen överräcker medaljen.

De norska kungligheterna på hedersplats i Rådhuset i Oslo.  
FOTO: LISE AASERUD/AP
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En hyllning till alla offer i Colombia 
 Svenska Dagbladet. 2016-12-11. Sida: 12 
BJÖRN LINDAHL SvD NORGE 
Det blev en klassisk prisutdelning av Nobels fredspris
i Oslo till Colombias president Juan Manuel Santos,
som hyllades för sin insats för att göra slut på den
sista väpnade konflikten i Latinamerika. Det mest
gripande ögonblicket var när han hyllade offren - och
ett av dem var Leyner Palacios.

OSLO Leyner Palacios visar sig vara en stor man i
traditionell colombiansk dräkt när han reser sig upp
medan Santos beskriver hans öde:

- Leyner Palacios befann sig en kyrka i sin hemstad
Bojayá, samtidigt som Farcgerillan stred mot
paramilitära styrkor. En projektil från en av
Farcgerillans hemmagjorda granatkastare landade i
kyrkan och dödade 80 personer, de flesta barn. Leyner
förlorade 32 släktningar på samma gång, däribland
sina föräldrar och tre yngre bröder, sa Santos.

- Farc har bett om förlåtelse - och fått den av Leyner.
Det är den stora paradoxen jag upplevt - att de som
inte drabbats sällan vill förlåta, men att offren ofta är
de som är mest villiga göra det.

Nobelkommitténs vice ledare, Berit Reiss-Andersen,
hade dessförinnan gett några exempel på hur
förödande den 52 år långa konflikten varit.

Reiss-Andersen sa att 222 000 människor har dött i
striderna mellan regeringen, paramilitära styrkor och
gerillan. Fyra av fem är civila offer. Mellan fem och sju
miljoner colombianer har fördrivits från sina hem.

- 2 000 massakrer på civila har genomförts sedan
1980-talet, enligt en rapport från det Colombian Center
for Historical Memory år 2013. Av dessa stod
paramilitära styrkor för 1 000, Farc och den mindre
gerillagruppen ELN hade ansvaret för 350, medan
försvaret hade ansvaret för 300.

Under åren 1995-2005 kidnappades det i genomsnitt
en person var åttonde timme. Lösensummorna och
pengar från narkotikahandel finansierade gerillan.

Den stora rådhussalen var smyckade med tusentals
blommor och rosor i karmosinrött, gult och orange,
influgna från Colombia. Den norska kungafamiljen var
på plats, liksom statsminister Erna Solberg.

Norge har spelat en speciell roll i fredsförhandlingarna
som inleddes i hemlighet just där. Den öppna delen av
fredsförhandlingarna genomfördes på Kuba.

I sitt tal förklarade president Santos att
fredsförhandlarna i Colombia har studerat andra
fredsprocesser i hela världen för att försöka lära sig av
dem. Hans råd till andra fredsförhandlare var att de
måste börja med konsekvenserna av kriget och
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försöka undanröja dem, i stället för att försöka lösa alla
problem på en gång.

- Det är också viktigt med en inledande, hemlig
förhandling. Annars blir det fort en mediecirkus. Ibland
är det viktigt att både strida och förhandla samtidigt.
Det gäller att kunna fatta svåra, djärva och ofta
impopulära beslut snabbt. Stöd från grannländerna är
också viktigt, sa Santos.

FAKTA ÅRETS FREDSPRISTAGARE Vägen till
fredsavtal

4 oktober 2012: President Juan Manuel Santos inleder
sista rundan av fredsförhandlingar.

22 juni 2016: Parterna enas om permanent vapenvila.

24 augusti: Parterna är eniga om ett fredsavtal.

26 september: Fredsavtalet NOBELPRISET 2016

SvD rapporterar från Nobeldagen.

Björn Lindahl är SvD:s korrespondent i Oslo. Läs fler av
hans artiklar på

SvD.se/av/bjorn-lindahl

undertecknas i Cartagena.

2 oktober: Folkomröstning om fredsavtalet, som
resulterar i att en majoritet säger nej.

12 november: Regeringen och Farc eniga om ett
omarbetat fredsavtal.

24 november: Nya fredsavtalet undertecknas.

Juan Manuel Santos tar emot publikens applåder. |
Nobelkommiténs Berit Reiss-Andersen överräcker
medaljen. | De norska kungligheterna på hedersplats i
Rådhuset i Oslo.
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Colombia prövar 
nytt steg mot fred
BOGOTÁ En ny milstolpe nåddes 
i Colombia på torsdagen när det 
nya fredsavtalet godkändes  
i kongressen. Men än ekar  
kritiken från högersidan.  
Sam tidigt kräver Farc-gerillan 
att dess utlovade straffrihet  
garanteras innan den kan  
överlämna sina vapen.

Efter sex års förhandlingar, varav 
en månad i ett intensivt skede 
och över 20 timmars debatt i kon-
gressen är det nu offi ciellt: Farc-
gerillan kommer att upphöra 
som väpnad grupp och verka  
politiskt så tidigt som 2018.

– Det finns fred i Colombia! 
Det har tagit för långt tid att kom-
ma överens. Vi kunde inte leva  
i den här limbon för alltid, säger 
35-årige ingenjören Leonardo 
Guiterrez.

Han befinner sig i den colom-
bianska huvudstaden Bogotás 
centrum på onsdagskvällen di-
rekt efter att fredsavtalet ratifice-
rades i kongressens underhus. 
Detta följde på senatens godkän-
nande på tisdagen och Farcs och 
regeringens undertecknande av 
avtalet torsdagen den 24 novem-
ber.

Det har gått knappt två veckor  
sedan regeringen meddelade att 
det nya fredsavtalet skulle träda  
i kraft via ett snabbspår, ”fast-
track” utan en ny folkomröst-

ning. Detta var ett svar på orolig-
heter i november då Farc-rebeller 
öppnade eld mot militären, vilket 
resulterade i att två gerillamän 
dödades.

Men avtalet har också sina kriti-
ker. Högerpartiet Centro Democ-
rático kräver fortfarande att 
Farc-ledarna hamnar i fängelse 
och förbjuds ställa upp i politiska 
val. Partiledaren och förre detta 
presidenten Álvaro Uribe är ock-
så rasande över att avtalet inte 
gick igenom utan folkets godkän-
nande.

Den 51-årige Albert Rodriguez 
är på samma linje. Han var en av 
de som röstade nej till den förra 
folkomröstningen den 2 oktober. 
Han hade röstat nej igen om han 
hade fått chansen.

– Jag tror att Santos vill på-
skynda processen innan han 
hämtar sitt Nobelpris. För vad? 
För att låta Farc slippa undan 
fängelse? Jag hade varit tacksam 
om jag hade fått fängelse i deras 
fall, säger han.

Studenten Diego Diaz, 19 år, är av 
en helt annan åsikt. Han tycker 
att frågan om fred är helt upp till 

konfliktens offer på landsbygden.
– Det är inte ens min sak att 

rösta då jag inte har påverkats di-
rekt av konflikten, här i Bogotá. 
Och vi fick redan veta vad majori-
teten i de konfliktdrabbade områ-
dena tyckte när de röstade ja till 
det förra avtalet, säger Diaz.

President Manuel Santos ut-
ropade nyligen torsdagen den  
1 december som D-dagen, ”Dia 
D”. Det innebär att Farc har 30 
dagar på sig att mobilisera sig till 
kontrollerade zoner i landet. 
Inom 150 dagar ska rörelsen lämna 
över vapen till FN. På torsdagen 
sade dock en av Farcs förhand-
lare Pastor Alape att ingen mobi-
lisering kommer ske förrän  
av talets ”fast-track” legitimeras  
i konstitutionen.

Från och med torsdagen blir 
det därför konstitutionsdom-
stolens uppdrag att så snart som 
möjligt klubba igenom Farcs vik-
tigaste punkt i avtalet, lagen om 
amnesti. Först då kan marxist-
rörelsen känna sig säkra att på-
börja vapennedrustningen.

louispoulsen.com
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Anhängare till regeringens fredsuppgörelse med Farc-gerillan lyssnar på en kongressdebatt i Bogotá tidigare  
i veckan om avtalet. FOTO: IVAN VALENCIA/AP

FAKTA

Ändrat fredsavtal
I det nya avtalet gick Farc med på 
nya eftergifter som att redovisa 
sina hemliga tillgångar och i stör-
re utsträckning ersätta konflik-
tens offer.  Farc måste också läm-
na ut information om dess 
inblandning i den colombianska 
droghandeln. I det nya överens-
kommelserna har staten mer 
makt att använda tvångsmedel, 
som besprutning på illegala  
kokaodlingar. Från fall till fall kan 
dock en gerillamedlem benådas 
för att ha verkat i droghandeln.
Däremot fanns det punkter som 

Farc vägrade rucka på. En dömd 
Farc-ledare kommer inte att  
dömas till fängelse om de erkän-
ner sina brott och samarbetar 
fullt ut. Men enligt de nya försla-
gen kommer de som döms ha be-
gränsad rörlighet och hållas inn-
anför kontrollerade, definierade 
områden. 

Farcs politiska gren kommer 
fortfarande att tilldelas tio  
platser i kongressen, fem 
i senaten och fem i underhuset. 
 
 SVD

GABRIEL CARDONA  
CERVANTES
SVD I COLOMBIA

Gabriel Cardona Cervantes är  
frilansjournalist och bevakar  
Latinamerika.

 
Colombia prövar nytt steg mot fred 
 Svenska Dagbladet. 2016-12-02. Sida: 20 
Gabriel Cardona Cervantes är frilansjournalist och bevakar Latinamerika 
BOGOTÁ En ny milstolpe nåddes i Colombia på
torsdagen när det nya fredsavtalet godkändes i
kongressen. Men än ekar kritiken från högersidan.
Samtidigt kräver Farc-gerillan att dess utlovade
straffrihet garanteras innan den kan överlämna sina
vapen.

Efter sex års förhandlingar, varav en månad i ett
intensivt skede och över 20 timmars debatt i
kongressen är det nu officiellt: Farcgerillan kommer att
upphöra som väpnad grupp och verka politiskt så tidigt
som 2018.

- Det finns fred i Colombia! Det har tagit för långt tid att
komma överens. Vi kunde inte leva i den här limbon för
alltid, säger 35-årige ingenjören Leonardo Guiterrez.

Han befinner sig i den colombianska huvudstaden
Bogotás centrum på onsdagskvällen direkt efter att
fredsavtalet ratificerades i kongressens underhus.
Detta följde på senatens godkännande på tisdagen och
Farcs och regeringens undertecknande av avtalet
torsdagen den 24 november.

Det har gått knappt två veckor sedan regeringen
meddelade att det nya fredsavtalet skulle träda i kraft
via ett snabbspår, "fasttrack" utan en ny
folkomröstning. Detta var ett svar på oroligheter i
november då Farc-rebeller öppnade eld mot militären,
vilket resulterade i att två gerillamän dödades.

Men avtalet har också sina kritiker. Högerpartiet Centro
Democrático kräver fortfarande att Farc-ledarna
hamnar i fängelse och förbjuds ställa upp i politiska
val. Partiledaren och förre detta presidenten Álvaro
Uribe är också rasande över att avtalet inte gick
igenom utan folkets godkännande.

Den 51-årige Albert Rodriguez är på samma linje. Han
var en av de som röstade nej till den förra

folkomröstningen den 2 oktober. Han hade röstat nej
igen om han hade fått chansen.

- Jag tror att Santos vill påskynda processen innan han
hämtar sitt Nobelpris. För vad? För att låta Farc slippa
undan fängelse? Jag hade varit tacksam om jag hade
fått fängelse i deras fall, säger han.

Studenten Diego Diaz, 19 år, är av en helt annan åsikt.
Han tycker att frågan om fred är helt upp till konfliktens
offer på landsbygden.

- Det är inte ens min sak att rösta då jag inte har
påverkats direkt av konflikten, här i Bogotá. Och vi fick
redan veta vad majoriteten i de konfliktdrabbade
områdena tyckte när de röstade ja till det förra avtalet,
säger Diaz.
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President Manuel Santos utropade nyligen torsdagen
den 1 december som D-dagen, "Dia D". Det innebär att
Farc har 30 dagar på sig att mobilisera sig till
kontrollerade zoner i landet. Inom 150 dagar ska
rörelsen lämna över vapen till FN. På torsdagen sade
dock en av Farcs förhandlare Pastor Alape att ingen
mobilisering kommer ske förrän avtalets "fast-track"
legitimeras i konstitutionen.

Från och med torsdagen blir det därför
konstitutionsdomstolens uppdrag att så snart som
möjligt klubba igenom Farcs viktigaste punkt i avtalet,
lagen om amnesti. Först då kan marxiströrelsen känna
sig säkra att påbörja vapennedrustningen.

FAKTA

Ändrat fredsavtal

I det nya avtalet gick Farc med på nya eftergifter som
att redovisa sina hemliga tillgångar och i större
utsträckning ersätta konfliktens offer. Farc måste
också lämna ut information om dess inblandning i den
colombianska droghandeln. I det nya
överenskommelserna har staten mer makt att använda
tvångsmedel, som besprutning på illegala
kokaodlingar. Från fall till fall kan dock en
gerillamedlem benådas för att ha verkat i droghandeln.
Däremot fanns det punkter som Farc vägrade rucka
på. En dömd Farc-ledare kommer inte att dömas till
fängelse om de erkänner sina brott och samarbetar
fullt ut. Men enligt de nya förslagen kommer de som
döms ha begränsad rörlighet och hållas innanför
kontrollerade, definierade områden.

Farcs politiska gren kommer fortfarande att tilldelas tio
platser i kongressen, fem i senaten och fem i
underhuset.

SVD

Anhängare till regeringens fredsuppgörelse med Farc-
gerillan lyssnar på en kongressdebatt i Bogotá tidigare
i veckan om avtalet.
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EU: Annika Ström Melin
annika.strom.melin@dn.se
Europa: Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se
Helsingfors: Philip Teir
philip.teir@gmail.com

Jerusalem: Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
Mellanöstern: Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se
Moskva: Anna-Lena Laurén
anna-lena.lauren@dn.se

Nairobi: Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
New York: Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
Norge: Jens Littorin
jens.littorin@dn.se

Paris: 
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se
Peking: 
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se 

Rio de Janeiro:  
Henrik Brandão Jönsson
riojonsson@gmail.com
Rom: 
Peter Loewe
loewe@tin.it 

Washington:
Sanna Torén Björling
sanna.bjorling@dn.se
Utrikeskommentator:
Michael Winiarski
michael.winiarski@dn.se

Dagens Nyheters
medarbetare 
i världen

I korthet. 

Dödstalet stiger  
efter olycka i Kina
Kina. Dödstalet stiger efter en svår olycka på 
ett kinesiskt kraftverk. Minst 67 människor 
omkom då en del av anläggningen i Fengcheng 
i Jiangxiprovinsen rasade samman tidigt på 
torsdagsmorgonen lokal tid och en plattform 
på ett kyltorn kollapsade över ett okänt antal 
personer. Bilder från kraftverket, som är under 
uppbyggnad, visar hur betongplattor och 
stålbalkar ligger i en hög på marken. Omkring 
70 personer befann sig på platsen. TT-AFP-Reuters

EU-parlamentet: Kina, släpp svensk!

EU. I en resolution kräver EU-parlamentet att 
den svenske medborgaren och förläggaren Gui 
Minhai, som försvann i Kina förra året, genast 
släpps fri. Parlamentet fördömer även Kinas 
behandling av oppositionella.

”Den kinesiska regimen bör tillhandahålla 
omedelbar och detaljerad information om var 
Gui Minhai befinner sig, samt om hans välbefin-
nande”, heter det i resolutionen, som antogs 
genom handuppräckning i kammaren. TT

7 000 år
gammal är en stad och en begravningsplats 
som arkeologer i Egypten grävt fram. Fynden 
gjordes omkring 400 meter från Setitemplet 
i Abydos i södra Egypten. TT-Reuters

Presidentvalsrösterna kan räknas om

USA. Presidentvalsrösterna i Wisconsin kan 
komma att räknas om, efter en insamling av De 
Grönas partiledare Jill Stein. Försök pågår för att 
få till stånd omräkningar även i Pennsylvania och 
i Michigan. Stein, som har stöd av experter i data-
vetenskap, menar att ”statistiska anomalier” syns 
i valresultatet och att rösträknings maskinerna 
i Wisconsin är sårbara för mani pulation. Hillary 
Clinton fick i presidentvalet fler röster än Donald 
Trump, men eftersom han tog hem fler elektors-
röster vann han valet. Sanna Torén Björling

Syrien. Vita hjälmarna får Right Livelihood Award

Bomboffensiv grumlar glädje    för räddningsstyrka

Fakta. Right Livelihood Award

○○ Priset instiftades 
 1980 av Jakob von 
Uexkull, en svensk-
tysk politiker för det 
tyska miljöpartiet Die 
Grünen. Grundplåten 
till prissumman utgörs 
av den värdefulla 
frimärkssamling som 
von Uexkull beslöt sig 
för att sälja.

○○ Årets pris  är på tre 
miljoner kronor och 

delas mellan fyra pris-
tagare. Förutom Syrian 
Civil Defence eller Vita 
hjälmarna är Svet-
lana Gannusjkina som 
leder en organisation 
som ger rättshjälp åt 
flyktingar i Ryssland, 
samt den turkiska obe-
roende dagstidningen 
Cumhüriyet, som drab-
bats hårt av myndig-
heternas repression.

○○Den fjärde  pristaga-
ren, Mozn Hassan från 
Egypten, driver Nazra, 
en kvinnoorganisation 
baserad i Kairo som 
bland annat stöder 
 offer för sextrakasse-
rier. Mozn Hassan har 
nekats utresetillstånd 
av de egyptiska myn-
digheterna och hon kan 
därför inte själv hämta 
priset i Stockholm. DN

 behov av att lokalisera skadade och 
föra dem till sjukhus, säger Raed al-
Saleh.

Så växte Vita hjälmarna fram. Vid 
ett möte i Turkiet för två år sedan 
valdes Raed al-Saleh till ledare för 
organisationen, vars bas var frivil-
liga – studenter, frisörer, lärare, 
byggjobbare. Alla var de motive-
rade att rädda liv, men de flesta sak-
nade erfarenhet och utbildning.

Den brittiske ex-officeren och 
säkerhetskonsulten James Le 
 Mesurier ordnade ett utbildnings-
program för syriska räddnings-
arbetare i Turkiet. Vita hjälmarnas 
verksamhet uppmärksammades av 
den amerikanska federala bistånds-
organisationen USAID som gav 
bidrag, liksom bland andra Storbri-
tannien, Nederländerna och Japan.

Men i takt med Vita hjälmarnas 
professionalisering har läget på 
marken i Syrien bara blivit värre 
och värre. De senaste rapporterna 
från östra Aleppo pekar på att den 
syriska regimens ryskstödda offen-
siv håller på att lyckas. Östra Alep-
pos fall kan vara en tidsfråga.

Men ”lyckas” betyder samtidigt 

i detta fall en situation där alla sjuk-
hus har bombats sönder och sam-
man, där skadade och sjuka inte får 
den hjälp de behöver och där även 
räddningsarbetarna blivit mål-
tavlor för bomberna. 

FN:s livsmedelslager  har i princip 
tagit slut. På torsdagen kom rappor-
ter om att den väpnade oppositio-
nen i östra Aleppo godkänt en plan 
att leverera förnödenheter och 
evakuera sjuka och skadade ut ur 
krigsområdet. FN ska också ha fått 
klartecken från Syriens allierade 
Ryssland.

Men Raed al-Saleh mottar infor-
mationen med den uttryckslösa mi-
nen hos en som hört sådana löften 
tidigare.

–○Först ska regimen i Damaskus 
godkänna planen. Och om de säger 
ja, finns det garantier för att de inte 
fördröjer hjälpsändningarna, el-
ler plockar bort mediciner, opera-
tionsutrustning och andra livsnöd-
vändiga saker?
Hur skulle en syrisk fred se ut?

–○Jag vet ärligt talat inte. Men Sy-
rien har ingen framtid över huvud 

taget om inte de som är ansvariga 
för krigsbrotten och övergreppen 
ställs till svars.

Vita hjälmarna får inte bara posi-
tiv uppmärksamhet. Regimvänliga 
medier, bloggare och debattörer 
anklager organisationen för att vara 
lierade med terrorgrupperingar 
som al-Qaida och Islamiska staten 
(IS). Stödet från USA och Storbri-
tannien och andra Natoländer får 
också kritik. På webben florerar ett 
stort antal videoklipp som sägs leda 
i bevis att Vita hjälmarna är en del 
av krigföringen.

Raed al-Saleh säger att han inte är 
förvånad över mothuggen från regi-
men och dess allierade.

–○Glöm inte att kriget inte bara 
förs med vapen, utan också med 
propaganda. Vår blotta existens är 
mycket besvärande för president 
al-Assad, som försöker utmåla mot-
ståndet mot honom som helt och 
hållet dominerat av extremister 
som IS. Men Vita hjälmarna är ett 
levande bevis för att det finns syrier 
som vill ha demokrati och plura-
lism och vill uppnå det med fredliga 
medel, säger Raed al-Saleh.

Syriska civilförsvarsstyrkan Vita hjälmarna bär undan ett av offren efter en flygattack i det rebellkontrollerade al-Hamra-distriktet i Aleppo. Räddningsstyrkan har nu tilldelats Right Livelihood      Award för sitt arbete. Foto: Thaer Mohammed/AFP
 

Raed al-Saleh, ledare och talesperson för den syriska räddningsorganisa-
tionen Vita hjälmarna, tar i dag emot det ”alternativa fredspriset”, Right 
Livelihood Award, i Stockholm. Men ”hans” organisation är omstridd och 
får kritik av den syriska regimen. Foto: Eva Tedesjö

50 000  evakueras 
efter brand

Israel. En omfat-
tande markbrand 
har tvingat runt 
50 000 människor 
att lämna sina hem 
i utkanten av Israels 
tredje största stad 
Haifa. Enligt polisen 
försöker brandmän 
fort farande få kontroll 
över branden.

–○Boende togs till 
närliggande platser 
och tas om hand, säger 
kommunens talesper-
son Or Doron. TT-AFP

Iranska pilgrimer döda i bombdåd

Irak. Minst 100 människor dödades på torsda-
gen i ett självmordsdåd i Irak. De flesta av offren 
är iranska pilgrimer som var på väg hem från 
den för shiamuslimer heliga staden Karbala. 
Självmordsbombaren utlöste sin bilbomb vid 
en bensin station ett tiotal mil söder om Bagdad. 
Intill ligger en restaurang som pilgrimer brukar 
stanna till vid på väg hem från Karbala. 
TT-AFP-Reuters

Nytt hopp om 
fred i Colombia

Colombia.  Colom-
bias president Juan 
Manuel Santos och 
Farcgerillans ledare 
Rodrigo Londoño 
undertecknade på 
torsdagen ett nytt 
fredsavtal. Nu ska 
avtalet skickas vidare 
till parlamentet. Förra 
försöket fick bakläxa 
i en folkomröstning. 
Fredsavtalet syftar till 
att sätta punkt för den 
52 år långa konflikten. 
TT-Reuters

Fakta.  
Vita hjälmarna

○○ Syriens civilförsvar 
 eller Vita hjälmarna 
bildades under 2013 
och består av närmare 
3 000 frivilligarbetare. 
Majoriteten är män. 
Men sedan oktober 
2014 finns även två 
kvinnliga team. 

○○ Organisationen 
 är baserad i de icke 
regimkontrollerade 
områdena i Syrien. Men 
de understryker att 
de räddar människor 
oberoende av vilken 
sida av konflikten de 
tillhör.

○○ Enligt egen uppgift 
 har de till dags dato 
räddat över 60 000 
människor.

 
Nytt hopp om fred i Colombia 
 Dagens Nyheter. 2016-11-25. Sida: 19 
TT-Reuters 
Colombia. Colombias president Juan Manuel Santos
och Farcgerillans ledare Rodrigo Londoño
undertecknade på torsdagen ett nytt fredsavtal. Nu
ska avtalet skickas vidare till parlamentet. Förra
försöket fick bakläxa i en folkomröstning.

Fredsavtalet syftar till att sätta punkt för den 52 år
långa konflikten.

©Bonnier
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Mocoa

De dödades i en lavin av lera
Minst 112 människor har dödats 
och 180 skadats i ett jordskred 
i sydvästra Colombia, enligt 
lokala myndigheter. Hundratals 
människor saknas ännu. Vården 
på sjukhuset hotas av kollaps.

Martin Ezpeleta
martin.ezpeleta@dn.se 

○○Naturkatastrofen inträffade i den 
sydvästra gränsprovinsen Putu-
mayo efter flera timmar av tunga 
regnfall under fredagsnatten, vilket 
fick tre floder att svämma över. 

–○Igår regnade det 130 millimeter, 
vanligtvis regnar det 400 millime-
ter på en hel månad, förklarade 
president Juan Manuel Santos från 
katastrofområdet dit han rest för att 
övervaka räddningsarbetet. 

Regnmängden skapade en lavin 
av lera och sediment som förstörde 
byggnader, vägar och broar. Hår-

dast har provinshuvudstaden Mo-
coa, med 35○000 invånare, drab-
bats. Fem bostadsområden i Mocoa 
är helt förstörda och 14 har skadats 
av skredet. Två broar och många 
vägar har raserats och ett täcke 
med lera ligger som en tjock filt 
över stora delar av staden. 

–○Minst 112 personer har dött, be-
kräftade presidenten för lokala me-
dier under lördagseftermiddagen. 

Men siffran har justerats  under 
hela dagen och på lördagskväl-
len rapporterade colombianska 
medier om 154 döda och 400 ska-
dade. Dessutom saknas fortfarande 
många personer.

–○Det är hundratals familjer som 
vi ännu inte har hittat, och hela 
bostadsområden är borta, säger 
 Sorrel Aroca, guvernör i Putumayo, 
till WRadio enligt AFP.

–○Dödssiffran har ökat och till 
krisrummet kommer fler rappor-

ter om döda. Vi hoppas vid Gud att 
siffran inte stiger för mycket, säger 
José Antonio Castro, borgmästare i 
Mocoa.

De döda kropparna har lagts i ett 
provisoriskt bårhus och kommer 
begravas i en gemensam grav un-
der söndagen, enligt colombianska 
tidningen El Espectador. 

Armén har skickat  två förband och 
Röda korset finns på plats. Sam-
manlagt deltar 2○500 personer i 
räddningsarbetet. 

Det finns varken elektricitet  eller 
dricksvatten i staden. Invånare 
i Mocoa har under dagen lagt ut 
dramatiska bilder och filmklipp på 
sociala medier.  

–○Alla bostadsområden nära flo-
derna är praktiskt taget försvun-
na. Det finns ett obestämt antal 
 människor försvunna, personer 
som inte hann ut, som inte rappor-
terats, säger José Antonio Castro.

Armén har skickat två förband och sammanlagt deltar 2 500 personer i räddningsarbetet.   Foto: AFP

Vården i det lokala sjukhuset har 
pratiskt taget kollapsat och ber nu 
allmänheten om filtar och dricks-
vatten, enligt tv-kanalen Caracol, 
som benämner händelsen som 
”den största tragedin i Mocoas his-
toria”. Men hjälpen måste flygas in, 
eftersom vägarna in till staden är 
förstörda, rapporterar El Especta-
dor. 

Svenska ambassaden  står i kontakt 
med de lokala myndigheterna.

–○Vi har inga uppgifter i nuläget 
på att svenskar ska ha drabbats. 
Men vi uppmanar svenskar som 
kan finnas i området att kontakta 
anhöriga och följa myndigheter-
nas rekommendationer, säger Erik 
Norbergh, presskommunikatör på 
Utrikesdepartementet. 

2015 drabbades Colombia av ett 
stort jordskred, i Salgar tio mil sö-
der om Medellin. Den gången dog 
80 personer i lermassorna.  

Stora mängder regn drog med sig lera in över staden Mocoa. Foto: AP

Colombia. Fortfarande saknas hundratals efter jordskredet
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värdar väntar med ett fartfyllt nöjesprogram. Fyll på 
med shopping till glada sjöpriser. Välkommen ombord!

KRYSSA till Åland

LILLSEMESTER PÅ HOTELL POMMERN
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Läs mer på 
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De dödades i en lavin av lera 
 Dagens Nyheter. 2017-04-02. Sida: 17 
Martin Ezpeleta 
Minst 112 människor har dödats och 180 skadats i ett
jordskred i sydvästra Colom...
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Världen Nyheter

º Frankrike
Front National i Frankrike har 
ända sedan 1980-talet vunnit 
10–15 procent i de nationella 
parlamentsvalen. Under Jean-
Marie Le Pen var FN öppet ra-
sistiskt men har under Marine 
Le Pen tagit avstånd från fa-
derns radikala budskap. Hon 

vill minska invandringen, 
skydda ekonomin och lämna 
EU. Skulle hon mot alla för-
väntningar vinna president-
valet i maj hotar EU-kollaps.

60–70 procent av väljarna 
vill att Frankrike fortsätter EU-
samarbetet enligt nya siffror 
från Bertelsmann-stiftelsen.

º Österrike
Österrike har ett av EU:s 
starkaste och mest fram-
gångsrika högerpopulistiska 
partier. Det EU-kritiska Fri-
hetspartiet FPÖ satt i reger-
ingen 2000–2005, trots pro-
tester och sanktioner från 
de andra medlemsländerna. 
Precis som franska FN har 
FPÖ i dag en mindre höger-
extrem och rasistisk profil 
än förr, då partiet leddes av 
den omstridde Jörg Haider.

Sedan brexit-debatten har 
i Österrike stödet för EU-
medlemskapet ökat med 
6 procentenheter till 67 
 procent medan en fjärdedel 
vill lämna EU, enligt en 
 ÖGFE-enkät i mars.

º Nederländerna
I handelsberoende Neder-
länderna blev Geert Wilders 
islam- och EU-fientliga PVV 
näst största parti i parla-
mentsvalet i mars. EU- och 
invandringskritiska Forum 
för demokrati, FvD, fick 
1,8 procent och två mandat.

Precis som i Tyskland är 
väljarna EU-kritiska men 
i grunden pragmatiska. 
Nära en av fem vill att 
 Nederländerna lämnar EU. 
Många sympatiserar med 
Storbritanniens nya kurs. 
Nederländerna själva upp-
levs dock som för obetydliga 
och för beroende av EU-
grannarna för att kunna gå 
egna vägar.

º Italien
I Italien är stödet för EU lägre 
än i andra stora medlems-
länder med bara 50 procent 
i senaste mätningarna. Ita-
lienarna klagar främst över 
 euron och vad som upplevs 
som ett av Tyskland dikterat 
valutasamarbete med priori-
tet på hård sparpolitik.

Populistiska Femstjärne-
rörelsen som leder i opinions-
mätningarna med omkring 
30 procent vill ha en folkom-
röstning om euron. Höger-
populistiska Lega Nord foku-
serar mer på invandringen, 
men är också öppet för ett 
referendum om euron. Euro-
skeptiskt är också Silvio Ber-
lusconis Forza Italia som vill 
ha en parallellvaluta.

º Tyskland
I Tyskland gnälls det ständigt 
över EU, Bryssel och påstått 
slösaktiga sydeuropéer som 
 lever på tyska skattemiljarder. 
Men sedan 2014 har antalet 
tyskar som har en positiv 
 eller mycket positiv syn på 
EU ökat med tre procent-
enheter till 61 procent, enligt 

nya siffror från GfK. Motstån-
det mot EU och euron låg 
 bakom grundandet av höger-
populistiska Alternative für 
Deutschland, AfD, för fyra år 
 sedan. I dag sitter AfD i elva 
delstatsparlament.

Tomas Lundin
tomas.lundin@svd.se

Här är EU:s 
värsta fiender
Får brexit efterföljare? Här är 
fem länder vars starka anti-   
EU-strömningar oroar Bryssel.

Foto: Antonio Calanni/AP

Räddningsarbetare och militärer evakuerar människor som drabbats av jordskredet i Mocoa.
Foto: Colombian National Army/AP

Över 1 000 räddningsarbeta
re söker desperat efter över
levande sedan fler än 200 
människor omkommit i ett 
jordskred i sydvästra Colom
bia. Hela bostadsområden 
ska ha svepts med i ler
vällingen.

Lisa Abrahamsson/TT 
Mattias Areskog/TT

– Jag vill inte ens minnas, säger 
affärsinnehavaren Marta Cebal-
los till nyhetsbyrån AFP.

Hennes familj klarade sig, 
men hon förlorade alla sina till-
hörigheter i katastrofen och 
blev vittne till hur jordskredet 
drog med sig människor i sin 
väg.

– Att se hur människor skrek, 
medan andra grät, sprang och 
försökte fly i bilar och motorcyk-
lar, men hur de fastnade i leran. 
Det är alldeles för tungt, berät-
tar hon.

Naturkatastrofen i provins-
huvudstaden Mocoa inträffade 

efter flera timmar av kraftiga 
regn som under natten till lörda-
gen fick floder att svämma över. 
Det fick i sin tur till följd att en 
lavin av lera och bråte förstörde 
byggnader, vägar och broar.

– Hela bostadsområden är 
borta, säger Sorrel Aroca, guver-
nör i provinsen Putumayo, till 
W Radio, rapporterar Reuters.

Enligt militären har över 250 
människor dödats, 400 skadats 
och 200 saknas ännu, medan 
Röda Korset säger att de har 200 
bekräftade dödsfall och att 220 
personer saknas.

– Det var kraftiga skyfall, som 
blev väldigt starka mellan 23 
och 01, säger 42-åriga Mario 
Usale, som under dagen sökte 
efter sin svärfar i lermassorna.

– Min svärmor saknades ock-
så, men vi hittade henne vid liv 
två kilometer bort. Hon hade 
skador i huvudet men var vid 
medvetande, säger han till Reu-
ters.

Landets president Juan Ma-

nuel Santos flög under dagen till 
Mocoa, med en befolkning på 
omkring 50 000 invånare, för att 
bedöma katastrofläget och tala 
med drabbade människor.

– Vi kommer att göra allt vi 
kan för att hjälpa dem, sade San-
tos samtidigt som han beklaga-
de antalet döda.

– Det får mitt hjärta att brista.

Över 1 100 militärer och poli-
ser har satts in i räddningsarbe-
tet för att gräva fram människor 
ur ler- och rasmassorna.

– Vi har bara börjat inse vad 
som har drabbat oss, säger 
69-årige Hernando Rordiguez 
till AFP.

Han säger att byggnader kol-
lapsat och att gatorna i Mocoa 
är fulla av folk.

– Människor vet inte vad de 
ska göra. Vi var inte förberedda, 
säger han.

Svenska utrikesdepartemen-
tet har inte fått några rapporter 
om att svenskar ska ha drabbats 
av naturkatastrofen. ª

Jordskred i Colombia 
dödade minst 200 

Foto: Adam Wrafter

Flera dödliga jord-
skred har drabbat Co-
lombia de senaste 
månaderna. I novem-
ber omkom nio perso-
ner i staden El Tambo, 
efter flera dagar av 

häftiga regn, och i ok-
tober omkom tio per-
soner i norra delarna 
av landet vid ett skred.
2015 omkom nästan 
80 människor i ett 
jordskred i Salgar. 

ª Det dödligaste i 
landets historia in-
träffade 1985, då över 
200 000 omkom. 

ª Intensiva regn har 
även orsakat flera 

dödsfall i området 
den senaste tiden, 
 något som förklaras 
med ett lokalt El 
Niño-fenomen. 

 AFP, Reuters, BBC

Fakta | Tidigare jordskred
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Lisa Abrahamsson/TT | Mattias Areskog/TT 
Över 1 000 räddningsarbetare söker desperat efter
överlevande sedan fler än 200 människor omkommit i
ett jordskred i sydvästra Colombia. Hela
bostadsområden ska ha svepts med i lervällingen.

- Jag vill inte ens minnas, säger affärsinnehavaren
Marta Ceballos till nyhetsbyrån AFP.

Hennes familj klarade sig, men hon förlorade alla sina
tillhörigheter i katastrofen och blev vittne till hur
jordskredet drog med sig människor i sin väg.

- Att se hur människor skrek, medan andra grät, sprang
och försökte fly i bilar och motorcyklar, men hur de
fastnade i leran. Det är alldeles för tungt, berättar hon.

Naturkatastrofen i provinshuvudstaden Mocoa
inträffade efter flera timmar av kraftiga regn som
under natten till lördagen fick floder att svämma över.
Det fick i sin tur till följd att en lavin av lera och bråte
förstörde byggnader, vägar och broar.

- Hela bostadsområden är borta, säger Sorrel Aroca,
guvernör i provinsen Putumayo, till W Radio,
rapporterar Reuters.

Enligt militären har över 250 människor dödats, 400
skadats och 200 saknas ännu, medan Röda Korset
säger att de har 200 bekräftade dödsfall och att 220
personer saknas.

- Det var kraftiga skyfall, som blev väldigt starka mellan
23 och 01, säger 42-åriga Mario Usale, som under
dagen sökte efter sin svärfar i lermassorna.

- Min svärmor saknades också, men vi hittade henne
vid liv två kilometer bort. Hon hade skador i huvudet
men var vid medvetande, säger han till Reuters.

Landets president Juan Manuel Santos flög under

dagen till Mocoa, med en befolkning på omkring 50
000 invånare, för att bedöma katastrofläget och tala
med drabbade människor.

- Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dem, sade
Santos samtidigt som han beklagade antalet döda.

- Det får mitt hjärta att brista.

Över 1 100 militärer och poliser har satts in i
räddningsarbetet för att gräva fram människor ur ler-
och rasmassorna.

- Vi har bara börjat inse vad som har drabbat oss,
säger 69-årige Hernando Rordiguez till AFP.

Han säger att byggnader kollapsat och att gatorna i
Mocoa är fulla av folk.
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- Människor vet inte vad de ska göra. Vi var inte
förberedda, säger han.

Svenska utrikesdepartementet har inte fått några
rapporter om att svenskar ska ha drabbats av
naturkatastrofen. ª

Fakta Tidigare jordskred

Flera dödliga jordskred har drabbat Colombia de
senaste månaderna. I november omkom nio personer i
staden El Tambo, efter flera dagar av häftiga regn, och
i oktober omkom tio personer i norra delarna av landet
vid ett skred. 2015 omkom nästan 80 människor i ett
jordskred i Salgar.

ª Det dödligaste i landets historia inträffade 1985, då
över 200 000 omkom.

ª Intensiva regn har även orsakat flera dödsfall i
området den senaste tiden, något som förklaras med
ett lokalt El Niño-fenomen.

AFP, Reuters, BBC

Räddningsarbetare och militärer evakuerar människor
som drabbats av jordskredet i Mocoa.
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