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”Unik” markering mot Trump
Washington. Donald Trump ”saknar den karaktär, de 
värderingar och den erfarenhet” som krävs för att vara 
president. 

Han skulle bli ”den mest vårdslösa presidenten i USA:s 
historia”. 

Det är hårda ord som riktas mot republikanernas kan-
didat i det öppna brev som undertecknats av 50 säker-
hetspolitiska experter från partiets egna led.

– Det här är en kraftfull markering och en unik förete-
else att vara så starkt kritisk till den egna partikandida-
ten, säger Fredrik Lindvall, säkerhetspolitisk analytiker. 
(TT)

Inget sabotage på Scandinavian Star
oslo. Det saknas grund för att dra slutsatsen att branden 
på färjan Scandinavian Star 1990 berodde på sabotage. 
Det konstaterade norsk polis under en presskonferens, 
med resultatet av en ny utredning.

Polisen slog fast att den nya undersökningen av Scan-
dinavian Star-katastrofen inte ger några säkra uppgifter 
som ger anledning till att åtala någon för branden som 
tog 159 liv. 

Polisen kommer att lägga ner ärendet.
Utredningen kom till efter en lång kamp från anhöriga 

och har pågått i två år. (TT)

siffran

30
kANiNer HAr slAkTATs  i ett testprojekt på Lol-
land. Kaniner får gärna vara söta sällskaps- och 
barnboksdjur. Men de ska också ätas upp. Det 
tycker lantbruksorganisationen Landbrug & Føde-
varer i Danmark, som vill satsa mer på inhemsk  
produktion av kaninkött. (TT)

stockholm. Gripandena 
av över 20 000 människor 
och Amnesty Internatio-
nals uppgifter om tortyr 
har lett till stark kritik från 
omvärlden, vilken i dag 
tillbakavisas av ambassa-
dör Kaya Türkmen.

– Tortyr existerar inte i 
Turkiet längre. Vi har ett 
effektivt system och det 
har blivit praktiskt taget 
omöjligt att lura det.

På en pressträff säger 
han att det inte finns nå-
gon tvekan om att den 
USA-baserade predikan-
ten Fethullah Gülen och 

hans anhängare låg bak-
om kuppförsöket. Gripan-
dena av journalister och 
lärare försvarar han med 
deras påstådda kopplingar 
till rörelsen.

– De som inte har varit 
inblandade i kuppen eller i 
annan brottslighet behö-
ver inte vara rädda. Vi ut-
reder bara om de har varit 
inblandade i någon olaglig 
verksamhet, säger Türk-
men.

Bitte Hammargren, Tur-
kietanalytiker vid Utrikes-
politiska institutet, ser 
rättsosäkerheten som ett 

av de största problemen.
– De hävdar att de har 

fullständiga bevis mot Gü-
lenrörelsen, men omvärl-
den känner sig inte helt sä-
ker på att bevisläget verk-
ligen håller; vi vet inte vem 
som var kuppledare till ex-
empel.

hon påpekar att manifes-
tet som lästes upp i turkisk 
tv under kuppförsöket 
innehöll delar som talade 
om den sekulära staten, 
vilket kan tala emot att en-
bart gülenister stod bak-
om.

– Det krävs mycket mer 
bevisning för att omvärl-
den ska köpa hela den här 
historien.

Redan tidigt efter kupp-
försöket sade president 
Reccep Tayyip Erdogan att 
det kan bli aktuellt att 
återinföra dödsstraff i 
Turkiet.

– Om man väljer att infö-
ra dödsstraffet – och det 
finns nog ett opinionsläge 
för det just nu – så betyder 
det att man klipper själva 
kandidatskapet till Euro-
peiska unionen; då är det 

över, säger Hammargren.
Under söndagens mani-

festation i Istanbul sade 
Erdogan att han inte kom-
mer att ställa sig i vägen 
om parlamentet röstar för 
ett återinförande. Men 
Türkmen tror inte att det 
kommer att hända.

– Jag hoppas att debat-
ten i sig inte kommer att 
ha någon inverkan och jag 
är övertygad om att det 
kommer att stanna vid en 
diskussion.

Han påpekar att ett åter-
infört dödsstraff skulle 
förstöra Turkiets möjlig-
heter att få Fetuhllah Gü-
len utlämnad från USA 
och tycker inte heller att 
det finns någon anledning 
att oroa sig över flykting-
uppgörelsen med EU.

Även Hammargren är 
tveksam till om Turkiet är 

berett att klippa banden 
till sin största handels-
partner – vilket ett avslut 
med EU skulle innebära – 
men säger att det också be-
ror på vad som händer 
med relationen till Ryss-
land.

Hon tycker att det vikti-
gaste för EU nu är att fram-
föra oro över de ”svepande 
massarresteringar” som 
pågår, men också att visa 
förståelse för att männis-
kor är chockade efter 
kuppförsöket.

– Det är en rädslans re-
publik just nu. Det finns 
en rädsla för att bli utpe-
kad som förrädare eller 
gülenist, även om du inte 
alls hyser de sympatierna. 
Det är en häxjakt som för-
modat drabbar många 
oskyldiga. (TT)

Åsa WelandeR

●● Turkiets Sverigeambassadör tror inte att det blir något åter-
infört dödsstraff och tillbakavisar uppgifterna om att det ska ha 
förekommit tortyr i spåren efter massgripandena som följt på 
statskuppförsöket.

Den turkiske ambassadören Ömer Kaya Türkmen håller presskonferens på Turkiska ambassaden i Stockholm på tisdagen. Foto: Anders Wiklund / tt
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Massgripandena 
i Turkiet

Efter kuppförsöket den 15 
juli utlyste den turkiska 
regeringen tre månaders 
undantagstillstånd. 
omfattande utrensningar 
har gjorts inom militären, 
polisen, rättsväsendet 
och utbildningssystemet. 
16 000 sitter häktade och 
ytterligare 6 000 har fri-
hetsberövats och väntar 
på att utredas. Dessutom 
ska nära 7 700 personer 
som inte gripits vara före-
mål för utredning.
Ytterligare tusentals har 
blivit avskedade. Totalt 
beräknas nära 60 000 
statligt anställda – 
domare, lärare, poliser 
och andra tjänstemän – 
antingen ha gripits eller 
fått sparken. Tiotusentals 
lärare har fått sina legiti-
mationer indragna.
Tre nyhetsbyråer, 16 tv-
kanaler, 23 radiostatio-
ner, 45 dagstidningar och 
ytterligare flera tiotals tid-
skrifter och förlag stängs 
ner på order från den tur-
kiska regimen.

Türkmen tillbakavisar kritik


