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Noterat Världen

är redan trött på EU

USA-satsning på el
i södra Afrika
SYDAFRIKA USA:s president Barack Obama sjösätter i dag ett
initiativ som syftar till att förbättra elförsörjningen i Afrika söder om Sahara. Satsningen, värd motsvarande 5,4 miljarder euro över en femårsperiod, är tänkt att förebygga
de vanligen förekommande
strömavbrott som ofta avskräcker investerare. Målet
är att fördubbla tillgången till
elektricitet i Afrika söder om
Sahara, där mer än två tredjedelar av invånarna i dag saknar ström, uppger Vita huset.
Initiativet, kallat Power Africa, kommer att presenteras i
Kapstaden, dit Obama reser i
dag. TT-REUTERS-AFP

3 000 saknas efter
översvämningar
VILA VID FULLMÅNE. Efter
EU-inträdet måste fiskarna
begränsa sina fisketider mera,
nu får de fiska hela tiden utom
tio dagar varje månad kring
fullmåne berättar Krsto Ivos.

INGEN UNION ALLS. Dinka Valcic
tycker att Kroatien inte borde
ha gått med i EU och att alla andra också borde lämna unionen.

INGEN EUFORI. Tomislav Saucha, chef på regeringskansliet,
förstår att kroaterna inte är så
ivriga på att fira EU-medlemskapet. – Det här är slutet på en
lång resa för oss, säger han.

ja. En bra dag tar den nio man starka besättningen upp tio ton sardiner.
Nästan all fisk konserveras och går
på export.
Raka vägen in i skamvrån
Motorvägen mellan Zadar och Zagreb är slät och fartinbjudande. På
bergskammarna snurrar vindkraftverk. Nyheterna rapporterar om att
regeringen har lagt fram ett lagförslag om strategiska investeringar
som ska förenkla administrationen
för den som vill satsa sina pengar i
Kroatien.
Efter 12 år av förhandlingar och
reformer riktar EU-kommissionen
fortfarande kritik mot landets ogästvänliga affärsklimat, det dåliga skyddet för investerare och den svaga offentliga administrationen. Kroatiens
kreditvärde rankas som ”skräp”, och
landets totala skulder beräknas nästa år vara högre än EU:s tillåtna 60
procent av bnp. Det finns en risk att
landet får ställa sig i unionens skam-

”Alla flyr EU och vi
kramar dem. Island är
det smartaste landet i
Europa, som sa nej.”
NIKOLA MUSIL

vrå det första det gör som medlem,
eftersom också budgetunderskottet
är för stort.
Den ansträngda ekonomin återspeglar sig i förberedelserna för inträdesfirandet i Zagreb.
– Som läget är nu vore det inte anständigt att spendera för mycket av
skattebetalarnas pengar, säger Tomislav Saucha, chef på regeringskansliet och ansvarig för firandet vid

midnatt den 30 juni. Han garanterar ändå att den begränsade budgeten, knappt 700 000 euro, inte kommer att märkas på torget i Zagrebs
centrum.
– Det finns bara två saker som kan
gå fel: dålig uppslutning och dåligt
väder, säger han.
För 20 år sedan var stödet för EUinträde 75 procent i Kroatien. Men i
folkomröstningen förra året röstade bara 44 procent, varav två tredjedelar för.
En undersökning visar att nästan
hälften av kroaterna tycker att det
inte behövs något firande alls. Jag
berättar om de skeptiska Zadar-borna.
– Visst, det råder kanske ingen eufori, det här är slutet på en lång resa för oss. Kroater är inte så lättimponerade, det ska till ett världsmästerskap i fotboll för det, säger Tomislav Saucha.
TEXT & FOTO Christina Wassholm
utrikes@hbl.fi
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INDIEN Omkring 3 000 turister
och pilgrimer saknas fortfarande i det av översvämningar
hårt drabbade norra Indien,
men det är oklart hur många
av dem som omkommit, sade
en hög statstjänsteman i går.
Ett 1 000-tal människor har
bekräftats ha omkommit som
en följd av häftiga översvämningar, jordskred och monsunregn i delstaten Uttarakhand för två veckor sedan.
Under tiden har militären
evakuerat 100 000 strandade människor från delstaten,
som med sina hindutempel är
ett populärt mål för både turister och pilgrimer. TT-AFP

Norska fiskare fast
i Ryssland
RYSSLAND En norsk fiskebåt
har tagits i förvar i ryska Murmansk. Besättningen tillåts inte lämna sin båt sedan de enligt den ryska kustbevakningen olovligen fiskat på ryskt vatten. Norrmännen säger att de
befann sig 10 kilometer väster
om gränsen när ryssarna kom.
De har inte fått något besked
om när de får resa hem, men
tilldelats advokat och tolk.
Kapten Terje Andersen säger till den norska tidningen
Nordlys att det värsta är att
fisken börjat stinka och de inte får gå i land.
– Det är för jävligt att man
inte ens får gå av och ta sig
en öl. Jag har ju aldrig varit i
Murmansk förut! FNB

Almedalsveckan
öppnar sina portar
SVERIGE I går slog Almedalsveckan i Visby upp sina portar för veritabel festival av politik, debatt, utspel och mingel. Kristdemokraterna (KD)
var första parti till rakning.
Under den dryga veckan får
alla de åtta riksdagspartierna
varsin dag till sitt förfogande
– med avslutning nästa söndag med Socialdemokraterna.
I år verkar sysselsättning,
ekonomi, skola och integration bli heta ämnen. Omkring
2 250 programpunkter ska avverkas i år. FNB

