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Den Internationale
Straffedomstol beslut-
ning om at udelade
anklager for folkemord
mod Sudans præsi-
dent, Omar al-Bashir, er
underkendt af appel-
dommere. Tidligere

har domstolen i Haag afgjort, at an-
klagerne ikke havde tilstrækkeligt med
beviser til at rejse anklagen om folke-
mord. Domstolen skal nu igen tage stil-
ling til, om anklagen for folkemord skal
med oven i de syv andre anklagepunk-
ter, der omfatter forbrydelser mod men-
neskeheden, mord, tortur og voldtægt.

Dødstal: Der er nu fundet flere end 200.000 døde efter
jordskælvet i Haiti. Det meddeler landets premier-
minister, Jean-Max Bellerive, til nyhedsbureauet AFP.
»Der er flere end 200.000 personer, som tydeligt er
blevet identificeret som døde«, siger han. Samtidig
oplyser premierministeren, at 300.000 sårede stadig er
indlagt på hospitaler og behandlingscentre. 4.000
personer har gennemgået en amputation, efter at
jordskælvet ramte Haiti den 12. januar.
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Flere end 200.000 døde i Haiti

Pakistan: Otte mennesker
har mistet livet i en
bombeeksplosion ved en
pigeskole i det nordvest-
lige Pakistan. Blandt de
dræbte er tre amerikanske
soldater og fire skole-
piger. Talebanbevægelsen
i Pakistan har påtaget sig
ansvaret for bomben, der
ramte en kolonne af biler
med skoleelever, journa-

lister og lokale og uden-
landske soldater. Kolon-
nen var på vej til gen-
åbningen af skolen, som
sidste år blev lukket efter
et lignende angreb fra
militante islamister.
Skolen var netop blevet
genopbygget med bi-
stand fra en amerikansk
humanitær organisation.

AFP

Soldater og skolepiger dræbt 

Irak: Mindst 25 mennesker blev i går dræbt og 115
såret af en selvmordsbombe i udkanten af den hellige
irakiske by KerbalaIrak: »En selvmordsbombemand
kørte sin motorcykel ind i en gruppe pilgrimme, der
var på vej til fods mod Kerbala,« siger politiet. Kerbala
ligger 80 km sydvest for hovedstaden Bagdad og er et
af shiamuslimernes helligste steder. I morgen er byen
centrum for en religiøs mindehøjtidelighed, som
trækker millioner af shiamuslimske pilgrimme til,
heriblandt mange fra nabolandet Iran. dpa

25 dræbt i selvmordsbombe 

Sydafrika: Den sydafrikan-
ske præsident, Jacob Zu-
ma, som åbent praktise-
rer polygami, bekræfter,
at han også er far til et
barn uden for ægteskab.
Zuma, der i forvejen har
20 børn med tre forskelli-
ge koner, har i længere
tid haft et forhold til en

fjerde kvinde, hvilket 
har vist sig at bære frugt.
Præsidenten kan dermed
kalde sig far til ikke færre
end 21 børn. Zuma gifte-
de sig for nylig for femte
gang, denne gang med
den 37-årige Tobeka Ma-
diba, der allerede er mor
til tre af hans børn. /ritzau/

Præsident Zuma får barn nr. 21

USA: De amerikanske luftfartsmyndigheder, NTSB, har
i en rapport konkluderet, at det var pilotens skyld, at
en indenrigsfly fra Newark til Buffalo med 48 om bord
den 12. februar sidste år styrtede ned. Alle om bord
blev dræbt inklusive en person på jorden. Ulykken
skete, da flyet var på vej ind i et såkaldt stall, hvor fly-
et ikke længere kan holde sig selv på vingerne. Men i
stedet for at få flyet ud af den truende situation ved at
dykke med flyet, løftede piloten næsen på flyet. Rap-
porten peger også på, at flyets to piloter og to stewar-
desser ikke opdagede eller reagerede på advarslerne
om, at flyet var på vej ind i en nødsituation. AFP

Pilot var selv skyld i flystyrt

hvad Klaus ytrer på den
hjemlige og internationale
scene, har frihedens fjender
ifølge præsidenten som sky-
deskive: miljø-isme, feminis-
me, internationalisme, men-
neskerettigheds-isme, multi-
kulturalisme, socialdemo-
kratisme og lignende -ismer. 

To forskellige ting
På tomandshånd efter fro-
kost opfordres præsidenten
til at gøre rede for sit syn på
Europa og EU, for ham to
vidt forskellige ting. Han op-
ponerer straks, da karakteri-
stikken af ham som »euro-
skeptiker« bringes på bane.

»Jeg er ikke euro-skeptiker.
Det er unødvendigt at bruge

D
enne eftermiddag i et

snedækket Køben-
havn er det svært at
forestille sig Vaclav

Klaus i rollen som Europas
enfant terrible, det gamle
kontinents ”slemme dreng”,
der siger og gør ting, som
provokerer flertallet. Den
tjekkiske præsident er mild
som en forårsdag, da han un-
der en frokost i Saxo Bank ta-
ler til en udvalgt skare af
Danmarks liberalistiske elite.
Det skyldes måske, at han er
blandt venner.

I hvert fald er der ingen løf-
tede øjenbryn eller forargede
blikke, men lutter smil og
indforståede nik, mens den
68-årige Rasmus Modsat
over platte og chokolade-
mousse kommer vidt om-
kring – fra global opvarm-
ning til en fælles europæisk
valuta og økonomisk krise.

Men den røde tråd i alt,

den slags mærkater. Jeg bry-
der mig ikke om at tale om
skepsis eller optimisme, når
det gælder EU. Lad os hellere
skelne mellem euro-naivi-
ster og euro-realister. Jeg ser
mig selv som euro-realist.«

Hvad vil det sige?
»Jeg mener, at man må skel-
ne mellem Europa og Den
Europæiske Union. Når jeg
kritiserer forskellige institu-
tioner på kontinentet, så ta-
ler jeg om EU, ikke om Euro-
pa. Forestillingen om Europa
fylder mig med varme. Selv i
det kommunistiske Tjekko-
slovakiet følte jeg på trods af
det tragiske og irrationelle
system, at jeg levede i Euro-
pa. Derfor følte jeg mig kræn-
ket, da nogle europæiske po-
litikere i forbindelse med
Tjekkiets optagelse i EU sag-
de »velkommen til Europa«.
Undskyld, indvendte jeg,
men lad være med at sige vel-
kommen til Europa til mig.
Karlsbroen i Prag har altid
været en del af Europa på
samme måde som Piazza di
Spagna i Rom.«

Hvad er det ved EU, som vækker

Deres utilfredshed, og var der et
bestemt punkt i EU’s historie, som
gjorde Dem til kritiker?
»Der er forskel på europæisk
integration og europæisk
uniformitet. Jeg er stor til-
hænger af integration. Det er
en naturlig og spontan pro-
ces baseret på samarbejde
mellem regeringer. Man fjer-
ner barrierer og grænser, som
hæmmer bevægelse og ud-
veksling. Det er en form for
liberalisering, som gør Euro-
pa mere åbent. Det var den
oprindelige hensigt med EF.
Vendepunktet indtraf i 1992
med Maastricht-traktaten.
Fra det øjeblik bevægede
man sig væk fra fællesskabet
mod uniformitet. Det frem-
gik også af navneforandrin-
gen til Den Europæiske Uni-
on. Det var en stor fejl.«

Hvad var det ved Maastricht, som
De ikke kunne acceptere?
»EF, det Europæiske Fælles-
skab, forudsatte en samling
af uafhængige og suveræne
stater, der ville gøre nogle
ting sammen, men ikke alle.
Det ændrede unionen dra-
matisk på. Efter Maastricht
handlede det om at unifor-

HOVEDPUNKTER
N Tjekkiets præsident skelner
mellem euro-naivister og euro-
realister. Han ser sig selv som
en euro-realist.

N Vaclav Klaus mener, at der
er forskel på europæisk inte-
gration og europæisk unifor-
mitet. 

Europas Rasmus 
Interview: Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus, er ingen fan 
af EU. Han mener, at det begyndte at gå galt, da man i 1992
forvandlede EF til en union, som overdrager stadig mere magt
til et overnationalt centrum i Bruxelles.
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