Traff restaurant
n SOMALIA: Opprørere som skjøt raketter mot
fredsbevarende soldater i Somalias hovedstad
Mogadishu, traff i stedet en restaurant. Minst ni
mennesker ble drept i angrepet.
Det brøt ut kamper mellom ugandiske soldater
fra Den afrikanske union (AU) og opprørerne etter angrepet onsdag. Ytterligere to mennesker ble
drept, ifølge lokale kilder, men det er uklart om
disse to er opprørere eller sivile.
– Overfor restauranten, i samme retning som
uganderne skjøt, lå to lik. Men antall døde er høyere, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået Reuters.©NTB
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Kvinner klatrer til topps i Asia
n STORBRITANNIA: Andelen kvinnelige toppledere er langt større i Asia
enn i Europa. Japan er unntaket.
Nærmere 70 prosent av alle større asiatiske selskap oppgir å ha kvinner i toppledelsen, viser en undersøkelse Grant
Thornton International har utført blant
7.200 privateide bedrifter i 32 land.
Filippinene, som også har kvinnelig
president, troner aller øverst på lista.
Der oppgir hele 97 prosent av selskapene å ha kvinner i toppledelsen.

I asiatiske land som Kina, Malaysia og
Thailand oppgir over 80 prosent av selskapene at de har kvinner i ledelsen, mens
andelen i Japan ligger sørgelig bak med
rundt 25 prosent.
Fire av fem land med lavest kvinneandel
ligger i Europa. Mellom 27 og 42 prosent
av selskapene i Nederland, Luxembourg,
Tyskland og Italia oppgir å ha kvinner i
toppledelsen. Landene i undersøkelsen
representerer 81 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt.
©NTB
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Mikhail Gorbatsjov
går hardt ut mot
statsminister Tony
Blairs planer om en
ny generasjon atomvåpen i det britiske
arsenalet. Foto: Scanpix

Hardt ut mot
Blairs atomplaner
I et brev til avisa The Times
skriver den tidligere sovjetiske presidenten at han er overrasket over britenes hast med
å utvikle nye atomraketter, og
minner Blair om at den internasjonale ikkespredningsavtalen oppfordrer atommaktene
til å gjøre det stikk motsatte.
– Beslutningen om å utplassere nye atomraketter vil stride mot ånden i de avtaler som
bidro til å gjøre slutt på den
kalde krigen, skriver Gorbatsjov, som fikk Nobels fredspris
i 1990.

Menneskerettsaktivist Aminatou Haidar lever i konstant frykt fordi hun kjemper for selvstendighet
for Vest-Sahara, Arikas siste koloni. Nå er hun i Norge for å be om politisk støtte.Foto: Kurt Torger Pedersen


Svært uheldig. Den tidligere
sovjetlederen minner også om
at Blairs utspill kommer på et
særdeles uheldig tidspunkt, der
nedrustningsforhandlingene
mellom USA og Russland nærmest har stanset opp.
– Fremtredende politiske ledere i USA, som George Shultz, Henry Kissinger,
William Perry og Sam Nunn,
har gitt uttrykk for bekymring
over situasjonen, og fremmet
konkrete forslag til hvordan
verden skal kunne kvitte seg
med atomvåpnene. President
Vladimir Putin har invitert
George W. Bush til forhandlinger om en ny avtale som kan
erstatte START-avtalen, skriver Gorbatsjov.
– Kunngjøringen president
Ronald Reagan og jeg selv kom
med i 1985, om at «en atomkrig kan aldri vinnes og aldri
må utkjempes», var i realiteten en erklæring om behovet
for å redde menneskeheten fra
atomvåpen. I dag er dette vik-

tigere enn noensinne, mener
Gorbatsjov.

Politisk strid. Blairs plan om
å erstatte Storbritannias nå
værende atomvåpen med en
flåte av nye raketter og ubåter
til nærmere 250 milliarder kroner, møter også sterk motstand
i Parlamentet.
Forsvarskomiteen i Underhuset la denne uka fram en
rapport der de advarer mot
utilsiktede følger av britisk
atomopprustning.
– Andre land kan bruke dette
for å rettferdiggjøre sine egne
forsøk på å anskaffe atomvåpen, advarer komiteen.
Blairs argument om at det i
virkeligheten er snakk om nedrustning, ettersom dagens 200
atomstridshoder skal erstattes
av 160 nye, kjøper ikke komiteen.
– Det vil ha liten operasjonell betydning, heter det i rapporten.
Ny debatt. Blair orienterte Parlamentet om sin plan i
desember, og argumenterte
da med at mulige fremtidige
trusler fra Nord-Korea, Iran
og terroristgrupper, gjør det
tvingende nødvendig å holde
fast ved og modernisere det
britiske atomarsenalet.
I neste uke er det klart for
ny debatt i Underhuset, der
Blair vil argumentere videre
for å satse på en ny generasjon
atomvåpen.
Forslaget har skapt stor strid
i Blairs eget parti, der atommotstanderne er mange. ©NTB
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