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Anstånd 
väntar för 
brittisk 
EU-nota
EU

Storbritannien kan räkna med 
anstånd till nästa höst för att 
betala sin nya mångmiljard
räkning till EU. Formellt beslut 
får dock vänta till nästa vecka.

– Vi har halverat räkningen, vi 
har försenat räkningen, vi kommer 
inte att betala ränta på räkningen 
och om det har gjorts misstag så får 
vi våra pengar tillbaka. Storbritan-
nien har verkligen fått resultat av 
det här, sade den brittiske finans-
ministern George Osborne på väg 
ut från gårdagens finansminister-
möte i Bryssel.

Där hade merparten av dagen 
ägnats åt trätan kring den nya 
standard för att beräkna BNP som 
lett till kraftiga ändringar i vad 
EU- länderna ska betala i medlems-
avgift. Merparten – inklusive Sve-
rige – ska få pengar tillbaka. 

Beskedet att Storbritannien ska 
hosta upp närmare 20 miljarder 
kronor redan den 1 december i år 

fick det dock att ta hus i helsike  
i London för ett par veckor sedan.

Osborne utmålar sig emellertid 
som vinnare efter mötet. Enligt 
honom kommer britterna inte att 
behöva betala förrän nästa år, i juni 
respektive september. 

Dessutom har man fått löfte om 
att i förtid få räkna av den sedvan-
liga brittiska EU-rabatten – vil-
ket gör att Osborne kan hävda att 
slutnotan ”bara” blir 850 miljoner 
pund (cirka tio miljarder kronor).

Svenska kollegan Magdalena 
Andersson (S) betonar dock att det 
formella beslutet inte tas förrän 
nästa vecka.

– Nu ska ju kommissionen först 
komma fram med ett förslag och 
sedan ska det passera. 

– Men det är klart att jämfört 
med att kommissionen sagt att de 
inte ska utarbeta något nytt förslag 
så är det naturligtvis en framgång 
för Storbritannien, säger Anders-
son.

NÄR SVERIGE KAN räkna med att få 
sina pengar tillbaka – omkring 1,2 
miljarder kronor – är fortfarande 
högst oklart. Men det kan dröja en 
bra bit in på 2015.

– Vi får se vad kommissionen 
kommer med för förslag i nästa 
vecka och ta ställning till det då. Jag 
har också tagit upp att det är viktigt 
att kommissionen tar  hänsyn till 
hur det här påverkar andra länder, 
säger Andersson.
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När Sverige kan 
räkna med att få 
sina pengar tillbaka 
– omkring 1,2 
miljarder kronor – är 
fortfarande högst 
oklart.

– Död åt Peña! Död åt Peña!
Kören av röster som öppnar sig 

mot himlen från torget framför 
Palacio Nacional i Mexico City är 
inte nådig. President Enrique Peña 
Nieto är förstås inte där. Men det är 
tiotusentals andra och de har fått 
nog.

– Regeringen och knarkkartel-
lerna är en enda maffia, som alltid 
är förenade mot folket, säger Dulce 
Reyes.

Hon går andra året på lärarhög-

skolan i delstaten Oaxaca och har 
kommit hit för att demonstrera.

– De vill inte att människor kän-
ner till allt dåligt de gör utan före-
drar att vi förblir obildade och ig-
noranta. Det är därför de förtrycker 
lärarstudenter.

MER ÄN EN månad har gått sedan 
aktionen i Iguala i delstaten Guer-
rero inför den årliga minnesdagen 
av studentmassakern på Tlate-
lolcotorget 1968. Studenterna från 

Ayotzinapa ska ha lagt beslag på 
två bussar att använda i samband 
med protesten när lokal polis dök 
upp och totalt sex personer, varav 
tre studenter, dödades. 

De 43 som fortfarande saknas 
fördes bort av polisen som tros  
ha lämnat över studenterna till  
den lokala kartellen Guerreros  
Unidos. Mycket längre än så har 
utredningen inte kommit.

– Ni är inte ensamma! Ni är inte 
ensamma!

Ropen ekar när de 43:s anhöriga 
kliver fram på podiet för att tala till 
folkmassan. De allra flesta är fattiga 
jordbrukare vars söner såg möjlig-
heten att studera till lärare som en 
möjlighet att lyfta både sig själva 
och sin region.

– Min son hade sett fattigdomen 
hos dem som lever i bergen och sa 
till mig pappa, jag vill bli lärare och 
jag frågade honom varför. Han sa 
jag vill bli lärare för att hjälpa dem 
som bor i bergen, berättar Mario 
César González, pappa till 21-åriga 
César González Hernández.

HAN HAR STÖD av hundratusentals 
demonstranter över hela landet 
som kräver att få veta var studen-
terna finns. Ilskan riktar sig mot 
makthavare på alla nivåer. Efter 
massiva krav avgick Guerreros 
delstatsguvernör Ángel Aguirre 
Rivero för två veckor sedan. Borg-

VÅLDET ÄR  
VARDAGSMAT
MEXIKO: BEFOLKNINGEN I UPPROR ÖVER FÖRSVUNNA STUDENTER

Våld och försvinnanden är vardagsmat i Mexiko. Men de 43 
lärarstudenter som saknas i sedan slutet av september har 
fått mexikanernas tålamod att ta slut. Demonstrationerna av-
löser varandra och slagorden blir allt hårdare. 

mästaren i Iguala, José Luis Abarca 
Velázquez, och hans fru, anklagas 
för att ha beordrat bortförandet 
och greps i tisdags morse efter att 
ha hållit sig undan i över en månad. 
Samtidigt får president Enrique 
Peña Nieto, som dröjde flera dagar 
innan han erkände försvinnandena 
som en nationell angelägenhet, allt 
svårare att hålla katastrofen ifrån 
sig. Kopplingar mellan polis, myn-
digheter och organiserad brottslig-
het är ingenting nytt.

– Det gör ont att se så mycket 
ondska mot ditt eget folk. De göm-
mer undan sina smutsiga hand-
lingar med korruption, men det 
kan inte få fortsätta såhär, säger 
lärarstudenten Monica Gómez.

DET VANLIGASTE FÖREKOMMANDE 
slagordet sedan den 26 septem-
ber har ställt ett enda krav: De tog 
med sig dem levande och levande 
vill vi ha dem tillbaka! Många har 
redan tappat hoppet om att det är 
en teore tisk möjlighet, men oav-
sett vilket kommer det bli svårt för 
rege ringen att återgå till lugn och 
ro efter det som hänt.

Under sökandet har flera mass-
gravar hittats i närheten av Iguala, 
som inte ska ha med studenterna 
att göra. De är en smärtsam på-
minnelse om det Mexiko som 
fortfarande finns kvar under lager 
av ekonomiska reformer ivrigt på-
hejade av presidenten. Att han före-

drar att tala om olja och utländska 
investeringar har nämligen inte 
stoppat våldsvågen som satte or-
dentlig fart när förra presidenten 
Felipe Calderon militariserade 
kriget mot knarkkartellerna 2006. 
Sedan dess har någonstans runt 
80 000 personer dödats och 30 000 
försvunnit. Vissa hävdar till och 
med att det saknas en nolla på den 
senare siffran.

Stearinljus lyser upp allvar-
liga ansikten på torget el Zócalo i 
Mexic o City och ytterligare en för-
älder kliver fram mot mikrofonen 
för att tala. Rafael är tacksam att så 
många kommit för att visa sitt stöd, 
men spar inte på svordomarna när 
han talar om de politiker han är 

övertygad om är inblandade i för-
svinnandena.

– Vet ni varför de inte gör nå-
got? För det är de som har dem! 
Men jag kan säga till den här jävla 
regeringe n att jag ger dem två 
daga r till, inte mer. Om våra anhö-
riga inte dyker upp inom två dagar 
kommer vi att ta till andra medel.

BUDSKAPET ÄR TYDLIGT. Men det 
som kanske mest borde oroa presi-
denten är den stora massans enhäl-
liga stöd och svar till den förtviv-
lade bonden från Guerrero:

– Ni är inte ensamma! Vi är alla 
Ayotzinapa!
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HÅRDNAR. Demonstrationerna avlöser varandra och slagorden blir allt hårdare i Mexiko. 

UPPROR. Folket har tröttnat på regeringen och knarkkartellerna.

Prinsessa slipper åtal för penningtvätt
SPANIEN: En domare har lagt ner åtalet om penningtvätt mot Spaniens 
prinsessa Cristina, men uppehöll anklagelser om skattebrott. Där-
med undkommer prinsessan den grövsta anklagelsen, men riskerar 
fortfarande att ställas inför rätta. Anklagelserna mot Cristina hand-
lar om att hon ska ha skott sig på suspekta affärer som hennes 
make, den före detta handbollsspelaren Iñaki Urdangarín, gjort. Om 
Cristina ställs inför rätta vore det första gången för en familjemed-
lem till den sittande monarken i Spanien – vilket kan bli problema-
tiskt för Kung Felipe som lovade en hederlig och öppen monarki 
när han tillträdde. (TT-AFP)

Lettisk minister: ”Jag är gay”
LETTLAND: Lettlands utrikesminister Edgars Rinke-
vics har officiellt gått ut med att han är gay. 

”Jag annonserar stolt att jag är gay... Lycka 
till allihop”, skrev Rinkevics på Twitter. 

Många har visat sitt stöd för Rinkevics som är 
den första ministern att komma ut i landet där 
homosexualitet fortfarande är tabubelagt.

När den första Prideparaden i Lettland hölls 2005 möttes de 
marscherande av ilskna motdemonstranter och politiker kallade 
paraden en nationell skam. Samma år genomförde landet en grund-
lagsändring som förbjöd samkönade äktenskap. (TT)

KONFLIKT. Israelisk gränspolis sköt i går tårgas mot palestinier vid 
sammandrabbningar nära Al-Aqsa-moskén.

Fortsatt våldsamt 
kring Tempelberget
I S R A E L :  Oroligheterna kring Tempelberget i Jerusalem fortsätter. 
Premiärminister Benjamin Netanyahu ska ha gett order om att 
förstöra ett hus, där en palestinier som körde över och dödade två 
israeler bodde. En källa säger till AFP att ordern utdelades vid ett 
säkerhetsmöte och godkändes omgående. Beslutet togs bara tim-
marna innan den 17-årige israelen Shalom Baadani begravdes. Han 
var ett av bil attackens offer. På kort tid har två liknande attacker 
genomförts av palestinier och Netanyahu har anklagat den pales-
tinske presidenten Mahmud Abbas och islamiströrelsen Hamas för 
att orsaka dem med ”sina uppmaningar till våldsamheter”.

Tidigare har en judisk bosättare kört ihjäl en femårig palestinsk 
flicka på Västbanken. (TT)

Nato: Fler ryska trupper vid gränsen
U K R A I N A / R Y S S L A N D :  Militäralliansen Nato har iakttagit en ökning av 
ryska trupper på gränsen till Ukraina och undersöker rapporter om 
att en kolonn med pansarvagnar skulle ha korsat över gränsen och 
in i Ukraina. Det uppger en anonym militärofficerare, som menar att 
om den här gränsöverträdelsen bekräftas är det ytterligare bevis 
för Rysslands aggression och direkta inblandning i att destabilisera 
Ukraina, skriver Reuters.

Talesmannen för den ukrainska armén Andrej Lysenko sade på 
fredagen att 32 pansarvagnar och tunga vapen från Ryssland hade 
tagit sig över gränsen till Luhansk-regionen under torsdagen, enligt 
AFP. (TT)

Tågstrejken slut i förtid
T Y S K L A N D :  Den tyska lokförarstrejken kommer att avslutas i efter-
middag, nästan två dagar tidigare än aviserat. Det meddelar fackche-
fen Claus Weselsky efter flera dagar av kaos i den tyska tågtrafiken.

Arbetsdomstolen i Frankfurt har samtidigt beslutat att strejken 
varken är olaglig eller oproportionerlig. Därmed misslyckades järn-
vägsoperatören Deutsche Bahn att få domstolen att stoppa kon-
flikten, som lamslagit tågtrafiken i landet och drabbat miljontals 
resenärer.  (TT-Reuters-AFP)

Tioåring kan ha dött av svält
N O R G E :  En tioåring som hittades död i Oslo i somras dog troligen av 
undernäring, enligt den preliminära obduktionsrapporten, uppger 
norska TV2. I slutet av augusti ringde den ensamstående mamman, 
som är i 30-årsålden, nödnumret och berättade att hennes son hade 
dött. Hon häktades i måndags och misstänks för grov vanvård och 
ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Kvinnan, som höll pojken hemma i två veckor efter sommar-
uppehållet och hävdade att han var sjuk, nekar till anklagelserna.

Samtidigt ska en utredning undersöka om socialtjänsten kunde ha 
förhindrat pojkens död. Socialtjänsten utredde familje förhållandena, 
men avslutade ärendet efter bara några  dagar. (TT-NTB)


