
Frykter opprør etter sultestreik

Utålmodige unge. Ronny Han-
sen i Støttekomiteen sier at  
den skjerpede tonen fra marok-
kanske myndigheter, kombinert 
med stillstand i prosessen for  
å få selvstyre, gjør at det er en 
sterkt økende utålmodighet spe-
sielt blant unge saharawier.

– Mange mener at man nå må 
tilbake til væpnet kamp. Dette 
blir også diskutert i Polisario. 

Aminatou Haidar er en av de  
få modererende aktivistene som 
kan holde frigjøringskampen 
på et fredelig spor. Skulle hun 
dø som følge av sultestreiken, 
kan tilhengerne av væpnet  
kamp vinne fram, påpeker  
Hansen.

Den norske regjeringen do-
blet i sommer den humanitære 
støtten til det i okkupere folket 

til 12 millioner kroner. Uten-
riksminister Jonas Gahr Støre 
sa samtidig at Norge ønsker en 
politisk løsning som respekte-
rer saharawienes rett til selvbe-
stemmelse.

Aminatou Haidar har tidlige-
re anklaget norske fiskeriselska-
per som driver fiskerivirksomhet 
utenfor Vest-Sahara for å stjele 
av Vest-Saharas ressurser.

Søndagsnei
TYSKLAND: Grunnlovs-

domstolen i Tyskland sier  
bestemt nei til søndagsåpne 
butikker, selv om de folke-
valgte i Berlin har åpnet for 
dette. Domstolen viser til den 
tyske grunnloven uttrykke-
lig slår fast at søndag skal 
være hviledag og at søndags- 
åpne butikker derfor vil 
være grunnlovsstridig. 
  ©NTB
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Advarer EU
EU kommer til å kreve deling 

av Jerusalem med Øst-Jerusalem 
som framtidige hovedstad i en 
palestinsk stat, skriver Haaretz. 
Dersom palestinerne gjør alvor 
av trusselen om å proklamere en 
egen stat, tyder det også på at EU 
vil anerkjenne denne, skriver avi-
sen. Det israelske utenriksdepar-
tementet har innledet en diplo-
matisk kampanje for å hindre en 
slik utvikling.  ©NTB

■

‘Et angrep på FN’
NEDERLAND: Knappe to år etter at Kosovo erklærte seg 

uavhengig fra Serbia, granskes løsrivelsen av FN. Løsrivelsen er 
et angrep på selve FN-systemet, ifølge Serbia.  ©NTB	
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Etter en sommer og høst med 
politisk uro ble søndag den 
konservative kandidaten Por-
firio Lobo valgt som ny presi-
dent i Honduras.

61-åringen har fått en lun-
ken velkomst av verdenssam-
funnet, etter et omstridt valg 
nokså nøyaktig fem måneder 
etter at den sittende presiden-
ten Manuel Zelaya ble kastet 
i et militærkupp. Både Brasil, 
Argentina og Venezuela kaller 
søndagens valg ugyldig, etter-
som det støttes av det sittende 
kuppregimet i Honduras.

Lobo, med kallenavnet Pe-
pe, vant valget med 56 prosent 
av stemmene, mens det libera-
le partiets motkandidat Elvin 
Santos fikk 38 prosent. Opp-
møtet var over 60 prosent.

Var venstrevridd. Den kastede 
presidenten Manuel Zelaya har 
fra sitt opphold i den brasilian-
ske ambassaden i hovedstaden 
Tegucigalpa protestert og kal-
ler valget ugyldig. Med støtte 
fra USA, som er den største 
handelspartneren til Hondu-
ras, vil imidlertid Lobo trolig 
kunne tiltre som president 27. 
januar neste år.

Lobo er en velstående stor-
farmer som i yngre år ble an-
sett som venstrevridd etter stu-
dier i Moskva på 80-tallet. Si-
den har han beveget seg kraftig 
til høyre. Da han i 2005 tapte 
presidentvalget mot Manuel 

Zelaya med knapp margin, 
hadde han blant annet på pro-
grammet forslag om tøffere 
kriminalpolitikk med gjeninn-
føring av dødsstraff i landet.

Honduras er ikke noe enkelt 
land å styre. Landet med 7,5 
millioner innbyggere er et av 
de minst utviklede og minst 
trygge land i Mellom-Ame-
rika, preget av korrupsjon og 
et enorm gap mellom rike og 
fattige. I sin nære historie har 
Honduras vært plaget av mili-
tærstyre, kriminalitet og natur-
katastrofer, men siden midten 
av 80-tallet har landet vært po-
litisk stabilt med demokratisk 
valgte regjeringer.

Lang fartstid. Sommerens 
kupplignende avsettelse av den 
sittende presidenten skjedde 
i forbindelse med en folke- 
avstemning der Zelaya ønsket 
støtte til grunnlovsmessige end-
ringer, blant annet med sikte  
på en endring av valgloven 
så det skulle bli mulig for en 
president å velges for en andre 
presidentperiode. Avsettelsen 
av Zelaya ble møtt med bred 
internasjonal fordømmelse.

Verken FN eller Organisa-
sjonen av amerikanske stater 
(OAS) anerkjente helgens valg 
og avviste å sende observatø-
rer. Valgvinneren Porfirio Lo-
bo regnes som en erfaren og 
samlende politiker, med farts-
tid i nasjonalforsamlingen si-
den 1990, og nå blir oppgaven 
å skape politisk forsoning i et 
splittet land.

Med støtte fra USA kan den erfarne politikeren Porfirio Lobo bli en 
samlende president for Honduras.  Foto: Scanpix

PROFILEN
Porfirio Lobo
Aktuell med: Vant søndag det omstridte presidentvalget i  
Honduras.

Omstridt president
i konfliktfylt land

Aminatou Haidar (i midten) er så svekket av sultestreiken hun påbegynte 15. november at hun må 
få hjelp av sine støttespillere når hun skal bevege seg rundt på flyplassen på den spanske ferieøya 
Lanzarote. Foto: Borja Suarez/Reuters/Scanpix
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Tyskerne må legge julehandelen 
til andre dager enn søndag, slår 
landets grunnlovsdomstol fast. 

Foto: Reuters/Scanpix

Baby stengte mor inne
NEW ZEALAND: Karen Kilgour (32) satt innelåst i et skap 

i sju timer etter at sønnen Harry på 14 måneder stengte henne 
inne. Mens Kilgours mann var på jobb, satt kvinnen hjelpeløs inne 
i skapet mens hun hørte barnet sitt springe rundt i huset i Mount 
Eden i New Zealand. Tross roping for å påkalle hjelp satt kvinnen 
innelåst til mannen kom hjem fra jobb.  ©NTB
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