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Ali KhAmenei: Lösningen 
på frågan om 
Irans kärn-
program är lätt 
och smidig.
Irans högsta ledare säger att 

ett avtal om landets kärn-
program är möjligt om väst 

vill förhandla. 

Favelor med i protesterna
Skärrade brasilianska politiker viker sig  för demonstranternas krav 

varit på fri fot sedan dess, men i ons-
dags kväll dömde Högsta domstolen 
honom till att avtjäna 13 år i fäng-

else. Det är första gången sedan den 
nya grundlagen trädde i kraft 1988 
som Högsta domstolen tvingar en 
politiker till fängelse.

Protesterna i Brasilien handlar 
också om lagförslaget PEC 37 som 
vill ta ifrån åklagarmyndigheten 
ansvaret att utreda korruptionsmiss-
tänkta politiker. Kongressledamöter-
na vill hellre att polisen utreder dem.  
Anledningen är att polisen är mut-

bar, medan åklagarmyndigheten är 
känd för att vara svår att korrumpera.

Innan protesterna började var en 
majoritet av kongressens 513 leda-
möter för lagförslaget. Efter pro-
testerna, som nådde ända upp på 

kongressens tak, blev ledamöterna 
rädda och gjorde helt om. 430 rös-
tade ned lagförslaget och endast 
nio vidhöll vad de tidigare tyckt. De 
and ra 74 ledamöterna dök inte ens 
upp för att rösta.

På måndag  ska Dilma Rousseff pre-
sentera ett förslag till kongressen 
om en folkomröstning. Hon vill att 
väljarna ska bestämma hur landets 
politiska system ska moderniseras. 
Ett förslag är att förbjuda partier och 
politiker att ta emot kampanjbidrag 
från näringslivet. Som det ser ut nu 
återfinns landets byggbolag och 
bussbolag bland dem som skänker 
mest pengar till politikerna. De-
monstranterna misstänker att deras 
kampanjbidrag är dolda mutor till 
politikerna för att bolagen ska vinna 
framtida statliga upphandlingar om 
byggen och kollektivtrafik.

TT/SGBKällor: Reuters, FIFA 
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Massprotester pågår över hela Brasilien samtidigt 
som slutspelet i Confederations Cup spelas.
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också om ett lagför-
slag som vill ta ifrån 
åklagarmyndigheten 
ansvaret att utreda 
korruptions-
misstänkta politiker

Amatörer fann 
guldskatt
Med hjälp av 
metalldetektor 
har två fri-
tidsarkeologer 
hittat en guld-
skatt från yng-
re bronsålder 
i trakten av 
Skælskør på 
västra Själland. 
Det rör sig om 
fyra armringar 
av guld från 
omkring 800 
före Kristus. 

ersättning till 
Magdalena-offer
Irlands reger-
ing har beslutat 
att betala er-
sättning till de 
kvinnor som 
plågades i de 
ökända Mag-
dalenatvät-
terierna. Kom-
pensationen 
beräknas kosta 
staten mellan 
35 och 58 mil-
joner euro.

Många döda  
efter ras i gruva
Siffran över 
antalet döda 
i gruvolyckan 
i Ndassima i 
Centralafrikan-
ska republiken 
i söndags har 
stigit till 52. Ett 
gruvschakt kol-
lapsade efter 
ihållande regn.

tunisien släppte 
Femenaktivister

Tre europeiska 
kvinnor från 
aktiviströrel-
sen Femen, 
som dömts i 
Tunisien för 
en barbröstad 
demonstration, 
har släppts ur 
fängelset efter 
att ha bett 
domaren om 
ursäkt för att 
de ”chockat 
tunisierna”.

500 fångar har 
avrättats i texas
USA-delstaten 
Texas har 
genomfört sin 
500:e avrätt-
ning sedan 
dödsstraffet 
återinfördes 
1976. En 
kvinna dömd 
för mord dö-
dades med en 
giftinjektion i 
ett fängelse i 
Huntsville.

T e x t

Henrik Brandão Jönsson
Rio de Janeiro

Obama tog upp gayäktenskap 
D A k A r :  Homosexuella i Afrika bör behandlas lika 
inför lagen, deklarerade USA:s president Barack 
Obama på besök i Senegal. 
  I många afrikanska länder är homosexuella 
relationer olagliga. Obama sade att hans grundläg-
gande uppfattning är att oavsett ras, religion, kön 
eller sexuell läggning bör människor behandlas 
lika. (TT-AFP)

Rudd tar rodret i Australien
S y D n e y :  Den nye Laborledaren Kevin Rudd har 
svurits in som ny premiärminister i Australien. 
Han återkommer på posten tre år efter det att han 
utmanövrerades av Julia Gillard, som förlorade en 
partiledaromröstning mot Rudd i onsdags.

Labor hoppas att partiledarbytet ska öka seger-
chanserna i höstens val. Den första opinionsmät-
ningen efter partiledarbytet visar på ett uppsving 
för Labor. (TT-AFP)

Bomb i centrala Damaskus
A n k A r A :  En bomb exploderade i går i ett kristet 
område i gamla stan i Damaskus. Minst fyra männ-
iskor dödades och flera skadades när en själv-
mordsbombare slog till, enligt statlig tv.

Samtidigt vädjade Internationella rödakorskom-
mittén om mer hjälp. Landet är i desperat behov av 
mycket mer humanitär hjälp än den som kommer 
i dag, sade ICRC. (TT-Reuters)

ny generalstrejk i Portugal
L i S S A b o n :  Tåg, tunnelbanor och färjor stod stilla i 
Lissabon och många bussar var inställda, då Portu-
gals två största fackföreningar kallat till den fjärde 
generalstrejken på två år mot åtstramningspolitiken.

Åtstramningspolitiken har resulterat i rekordhög 
arbetslöshet på 18 procent och den värsta ekono-
miska nedgången sedan 1970-talet. (TT-Reuters-AFP)

libyenvåld sprider sig
t r i p o L i :  Spänningen är hög i Libyens huvudstad 
Tripoli efter två dagar av intensiva strider mellan 
rivaliserande miliser.

I onsdags miste minst fem människor livet och 
ett hundratal skadades i bråk om vilken grupp som 
skulle vakta ett viktigt oljefält. En av grupperna 
lydde formellt under det libyska försvarsdeparte-
mentet. (TT-AFP)

ecuador avstår från förmåner
Q u i t o :  Det diplomatiska kriget kring visselblåsaren 
Edward Snowden fortsätter. I ett försök att fram-
häva sin självständighet har Ecuador avsagt sig alla 
förmåner i ett handelsavtal med USA.

Utspelet kom sedan en USA-senator hotat försöka 
stoppa förmånerna i avtalet om landet ger Snow-
den asyl. (TT-AFP-Reuters)

Bilder: ChRiSTOPhE SimON

”stoPPa korruPtionen!”  I onsdags gav sig den brasilianska senaten och beslöt       att godkänna ett lagförslag som klassar korruption som ett grovt brott.


