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UMEÅ: Fire personer ble i går pågrepet under
et forsøk på å rane et verditransportselskap
i Umeå nordøst i Sverige. Politiet visste om
ranet i flere dager og sto klare, sier en politi-
sjef. Politiet visste hva som var målet, men
ikke eksakt når ranet skulle utføres. (NTB) 

Politiet visste ran kom
MADRID: Ikledd undertøy og innsmurt med falsk
blod omringet flere hundre demonstranter en tyre-
fektingsarena i Madrid i går. 250 menn og kvinner
tilbrakte en time av helgen i liggende protest uten-
for Las Ventas-arenaen i den spanske hovedstaden.
Budskapet? Stans tyrefektingen! (NTB) 

Protest mot tyrefekting 
COLOMBO: Sri Lanka vil ikke gi FN fri adgang til flyktning-
leirene før de har avslørt eventuelle LTTE-krigere blant 
flyktningene. Tamiltigrene varsler på sin side at deres kamp
vil fortsette. Under sitt besøk på Sri Lanka lørdag krevde
FN-sjef Ban Ki-moon, bildet, at hjelpearbeidere fra FN får
ubegrenset adgang til leirene. (NTB)

FN nektes adgang 

kker fram i Swat

mens et av regjeringshærens helikoptre er på vei inn i Swat-dalen. Hæren startet i helgen en ny fase i offensiven mot

MANGE BARN RAMMET: Ei lita jente fra Swat-dalen i Pakistan fordriver tiden i en av FNs flyktningleire i landet. Ifølge
Redd Barna har over 1,2 millioner barn behov for hjelp nord i Pakistan på grunn av den krigen mellom regjeringshæren
og Taliban. (Foto: Reuters/Scanpix)

– Ingen rettferdighet
før Saakasjvili går
Uoppklarte drapssaker
hoper seg opp i Georgia.
Opposisjonen mener 
presidenten har bygget
en politistat rett for 
nesen på vestlige land.

TBILISI: Foran nasjonalforsam-
lingen i Tbilisi har demonstran-
ter sperret veien siden 9. april.
Opposisjonen krever at presi-
dent Mikhail Saakasjvili går av
og anklager ham for å ha bygget
opp en politistat.

– Min far ble drept av først én
kule, og så et kontrollskudd i
hodet, sier Rusudan Sjaradze
(36).

Hun er overbevist om at faren
ble drept av leiemordere på
oppdrag fra Saakasjvili på
grunn av ting han hadde skre-
vet. Professor Guram Sjaradze
satt i nasjonalforsamlingen i åt-
te år og var en markant mot-
stander av den såkalte roserevo-
lusjonen i 2003.

MAKTSYK: – Min far så allerede
under Sjevardnadze hva slags
maktsyk person Saakasjvili er,
sier hun.

Faren ble etter hvert nektet å
opptre på TV, men han fortsatte
å skrive i avisene, noe som førte
til at han ble fengslet to ganger.
Da heller ikke det hjalp, ryddet
regimet ham av veien til slutt,
mener datteren, som snart vil få
saken opp for menneskerettig-
hetsdomstolen i Strasbourg.

POLITISTAT: De fleste uoppklarte
drapene er ikke politisk moti-
vert, men kanskje heller ek-
sempler på et maktapparat som
mener å ha rett til å drepe feil
person. 

Familiene til 71 slike ofre har
dannet foreningen «Forsvar li-
vet».

– Drapene var politiske i den
forstand at de dekkes over av
Saakasjvili og hans folk, sier tal-
sperson Zaza Khatiasjvili under
en minnemarkering for et av
ofrene.

– Hvis opposisjonen kommer
til makten, stoler vi på at disse
sakene vil bli etterforsket og
oppklart. Men det vil aldri skje
under Saakasjvili, sier Iuri Vaza-
gasjvili, far til offeret.

Blant deltakerne på opposi-
sjonens folkemøter er også en
mor som opplevde at sønnen
hennes ble skutt av en politi-
mann. Han ble dømt til to års
fengsel, men mange mener re-
gimet påvirket dommeren til å
gi en mild straff. Kvinnen tror
drapet kan ha vært ment å
skremme familien hennes fordi
hun har deltatt i mange av de-
monstrasjonene de siste årene.
Sønnen var ikke politisk aktiv.

PROFESJONELLE LØGNERE: Om-
budsmann Sozar Subari mener
Georgia beveger seg i feil ret-
ning. Under tidligere president
Eduard Sjevardnadze var i det
minste dommerne uavhengige,
om mye annet var korrupt, me-
ner han. (NTB)

SKUTT: Under president Mikhail Saakasjvilis styre er 71 personer skutt av
politiet. Tidligere minister Goga Khaindrava holdt minnetale på stedet der
Zura Vazagasjvili ble skutt for tre år siden. (Foto: Ragnar Skre, Scanpix) 


