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Grekland kollar födelseattester
A t e n :  Greklands Högsta domstol har beordrat en 
omedelbar utredning av födelseattester som utfär-
dats i landet de senaste sex åren. Beslutet om ut-
redningen är en effekt av att ett par som misstänks 
för kidnappning visat sig ha registrerat ett barn, 
Maria, på falska grunder.

”Mariafallet kanske inte är en isolerad händelse 
och det här kan ha hänt i andra delar av landet”, 
stod det i åklagarordern.

I Irland skildes på tisdagen en sjuårig flicka från 
den familj hon levde hos på liknande grunder. Po-
lisen ska ha fått tips om en flicka i ett romskt om-
råde som inte liknande sina föräldrar. (TT-Reuters)

Kungligt dop i London
L o n d o n :  I dag blir det kungligt dop i Storbritan-
nien, när George – son till prins William och Kate 
Middleton – döps. Den nye prinsens fullständiga 
namn blir George Alexander Louis av Cambridge. 
Dopet sker nästan exakt tre månader efter hans 
födelsedag, den 22 juli, och blir en privat ceremoni 
i Chapel Royal på St James’s Palace. Prinsen väntas 
få sex gudföräldrar.

i  k o r t h e t

ciala projekt så att de kan bli åter-
valda, menar han.

Inne i konferenssalen på hotellet 
går det lugnare till och det brasili-
anska oljeverket ANP mottar en-
dast ett bud. Det kommer från ett 
nybildat globalt konsortium där 
Petrobras ska äga 40 procent. De 
andra delägarna är Shell (20 pro-
cent), franska Total (20 procent) 
och kinesiska CNPC och CNOOC 
med vardera 10 procent. 

Enligt bedömare är det bra att 
de europeiska oljebolagen är med 
för att förhindra att oljefältet blir 
en statlig uppgörelse mellan Brasi-
lien och Kina. Men väljarna är inte 
övertygade. 

EftEr auktionEringEn kritisEras 
oljeverkets chef, Magda Chambri-
ad, för att hon kallade auktionen 
för en succé.

– Hon är ju inte klok. Halva ar-

mén skyddar försäljningen och hon 
kallar det en framgång. I dag skäms 
jag för att vara brasilianare, säger 
Eliane Nascimento som jobbar på 
lyxhotellet. 

För att förhindra att kritiken 
växer mot att Dilma Rousseff har 
privatiserat delar av Brasiliens na-
tionella råvara avbröt hon kvälls-
sändningen av landets mest po-
pulära såpopera i måndags kväll. I 
åtta minuter försökte hon övertyga 
väljarna om att de 45 miljarder kro-
nor som regeringen får in på för-
säljningen ska komma alla till del.

– Denna auktion markerar ett 
historiskt steg för Brasilien. Den är 
en succé och garanterar en balans 
mellan den brasilianska staten, 
Petrobras och privata intressen, sa 
Dilma Rousseff.

Hårdbevakad  oljeaffär
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Polisinsats. Den nationella insatsstyrkan, med 1 100 man, omringade lyxhotellet Windsor i Rio de Janeiro. Trots kraftiga protester genomfördes auktionen.

  

ProtEstEr. 
Utanför hotel-
let i Rio de 
Janeiro där 
auktionen  
ägde rum 
i måndags 
pågick demon-
strationer. Po-
lisen svarade 
med tårgas.

HenriK    
Brandão Jönsson

                           BRASILIEN

BaracK oBama: ”Sådant 
här händer när 
jag pratar för 
länge”

USA:s president efter att en 
kvinna bakom honom varit nära 

att svimma när han höll tal i måndags.

abortresolution utbuad i eU
B r y s s e L :  En resolution till stöd för sexualundervis-
ning, rätten till abort och rättigheter för homosexu-
ella sänktes av burop och protester från konser-
vativa grupper i EU-parlamentet i Strasbourg i går. 
Uppträdet väckte rejäl ilska hos flera av de svenska 
ledamöterna.

”Det känns som att motståndet mot abort, sexu-
alundervisning och rätt till sin egen kropp och 
sexualitet blir alltmer högljutt i Europa och det 
skrämmer mig”, skriver ledamoten Anna Hedh (S) i 
ett uttalande.

Resultatet blev att resolutionen skickas tillbaka 
för ny behandling i jämställdhetsutskottet, vars 
svenske ordförande Mikael Gustafsson (V) lovar att 
göra nya försök för att driva igenom den. (TT)

Brunei inför sharialagar
B A n d A r  s e r i  B e g A w A m :  Bruneis envåldshärskare, 
sultan Hassanal Bolkiah, ska införa sharialagar i 
det lilla kungadömet. Det kan innebära dödsstraff 
genom stening för den som döms för otrohet, och 
piskstraff för den som druckit alkohol eller gjort en 
abort. Det är dock ännu oklart hur strikt den kom-
mer att tillämpas. (TT-AFP)

Detta händer 
i dag
Belgien: 
North Atlantic 
Council (NAC) 
fortsätter sitt 
möte vid Na-
tos högkvarter 
i Bryssel.

kambodja: 
Kambodjanska 
oppositionen 
demonstrerar 
mot påstått 
valfusk i par-
lamentsvalet 
i juli.

libyen: 
Andra års-
dagen av 
utropandet av 
Libyens frigö-
relse.

usa: 
President Ba-
rack Obama 
tar emot 
Pakistans pre-
miärminister 
Nawaz Sharif i 
Vita Huset. 


