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Irakiska styrkor intog den tidigare IS-kontrollerade staden Ramadi igår.

FAKTA
Andra irakiska
erövringar

■ Viktiga städer som återtagits

från den extrema jihadiströrelsen Islamiska staten (IS):
■ Tikrit: Ligger 16 mil norr om
Bagdad och är den förre diktatorn Saddam Husseins hemstad.
Återtogs i april av irakiska
styrkor, polisen och shiitiska beväpnade grupper. Operationen
blev möjlig mycket tack vare att
större delen av befolkningen
flytt staden.
■ Sinjar: Ligger 40 mil nordväst
om Bagdad. Återtogs av kurdiska styrkor i november, understödda av den amerikanska
koalitionens flygbombningar.
Staden är strategisk viktig då
den var del i IS försörjningslinje.
Det var i Sinjar som terrorgruppen utförde bestialiska övergrepp mot minoritetsgruppen
yazidierna.
■ Baiji: Sunniarabisk stad som
ligger cirka 20 mil norr om
Bagdad med ett närliggande
oljeraffinaderi som återtogs
av irakiska styrkor i mitten av
oktober. Även slaget vid Baiji ses
av bedömare som en vändpunkt
i kampen mot IS.

att organisera en Prideparad
i Belgrad. Deltagarna blev brutalt nerslagna innan marschen
hunnit börja.
■ 2009, 2011, 2012 och 2013
förbjöds paraden av säkerhetsskäl. Det pågår en rättslig
process i Europadomstolen för
att bedöma om dessa förbud var
i strid med grundlagen.
■ 2010 genomfördes en parad
som blev våldsamt attackerad
av cirka 6 000 motdemonstranter. Polisen lyckades skydda
paraddeltagarna, men omkring
hundra poliser skadades och
Belgrads centrum blev vandaliserat.
■ De senaste två åren, 2014
och 2015, har parader kunnat
genomföras utan våld, med
stort säkerhetspådrag.

Att en stor del av de områden som IS kontrollerar
är sunnimuslimska och att
trupperna som försöker att
återerövra områdena ofta
är shiamuslimer komplicerar situationen.
– al-Ramadi erövrades
med tre olika styrkor, armésoldater, en enhet för
terrorbekämpning och med
hjälp av beväpnade lokala
stammar, säger Joel Ahlberg, Irakexpert vid Folke
Bernadotteakademin.
Den senare gruppen ska
omvandlas till ett regeringsgarde, enligt ett regeringsbeslut, uppger Ahlberg.
Men något sådant har ännu
inte skapats. En förklaring
till det kan vara att spänningarna mellan shia- och
sunnigrupperingar alltjämt
är stora.
– De här grupperna har
ännu så länge bara lätta vapen och är dessutom mycket kritiska till det shiitiska
etablissemanget [i Bagdad], säger Ahlberg.

UNGERN

Nästa steg i offensiven mot
IS tros enligt flera bedömare vara al-Falluja, sju mil
väster om Bagdad. De avgörande striderna kommer
att stå 30 mil norrut, i Mosul och i den syriska staden
al-Raqqa.
– Frågan är om det blir de
irakiska styrkorna som tar
nästa steg, eller om det blir
ett sammanslaget angrepp.
Ett sådant angrepp skulle kunna ske genom den
irakiska armén, kurdiska
grupper och sunniarabiska stammar understödda
av den USA-ledda koalitionen eller av olika shiamiliser med stöd av Iran, säger
Samuel Bergenwall. TT
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I september genomfördes en välbevakad prideparad i Belgrad. 2009, 2011, 2012 och 2013 förbjöds

■ Den

■ Sydkorea

Journalist dömd Japansk ursäkt
till fängelse
för sexslaveri
och Japan har
kommit överens i den infekterade frågan om sexslavarna under andra världskriget, uppger Sydkoreas
utrikesminister Yun Byung-Se.
Avtalet blir enligt denne
”slutgiltigt och irreversibelt” om Japan fullgör sina
förpliktelser.
Japan ska betala motsvarande 730 miljoner kronor
i kompensation, enligt den
japanske utrikesministern
Fumio Keshida, som också
förmedlar en ursäkt till de
drabbade från premiärminister Shinzo Abe. TT-AFP

Demonstration för katalansk
självständighet i november.

SPANIEN

Spaniens enhet
en knäckfråga
■ Katalonien

ser ut att
bli ett av de svåraste ämnena i försöken att få ihop
en ny spansk regering efter valet. Det spanska socialistpartiet PSOE meddelade igår att man utesluter ett regeringssamarbete
med partier som stöder en
folkomröstning om självständighet i Katalonien. TT

den av säkerhetsskäl.

■ Deltagarna på Belgrads första Prideparad 2001 blev brutalt stoppade av
hatiska motståndare. Polisen stod handfallna inför våldet. Sedan dess, i takt med
krav från EU och hbtq-aktivister, har
polisens arbete förbättrats. Men mycket
återstår.
29-åriga Aleksandar Stojmenovic är Serbiens första
sambandsofficer för hbtqfrågor. Han är också en av
ytterst få, det handlar om
knappt en handfull, öppet
homosexuella poliser i Serbien.
– Men jag är stolt att
säga att det också finns två
transpersoner bland oss,
säger han.
Aleksandar Stojmenovic
kommer från staden Vranje
i södra Serbien, och arbetade tidigare vid gränspolisen
i närbelägna Presevo. Den
han kallade sin bästa vän
berättade en dag för kolle-

gorna att Aleksandar Stojmenovic är bög.
– Jag blev utestängd från
gemenskapen helt enkelt.
Det fanns inte en chans att
jag kunde jobba kvar, säger
han.
Han blev förflyttad till
Belgrad och säger idag,
fem år senare, att han trivs
utmärkt, även om det fortfarande finns de som tittar
snett på honom.
– Flera kollegor har sagt
till mig att de var emot
att jag skulle komma hit,
men att de ändrat sig nu.
När vi ses på måndagarna
kan jag berätta vad jag och

min pojkvän gjort i helgen,
precis som vem som helst,
säger Aleksandar Stojmenovic.

BULG.
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Sedan förra året finns det
en handlingsplan för hur
polisen ska arbeta med
hbtq-frågor. Där ingår tillsättningen av åtta sambandsofficerare, en handbok och utbildningar.
Innan årets slut kommer
260 poliser från hela Serbien att ha deltagit på ett
två-dagars seminarium om
könsidentitet, homo-, bioch transfrågor, fördomar
och stereotyper.
– Första dagen är de förbryllade eller rädda, men
redan andra dagen är
atmosfären mycket mer avslappnad, berättar Aleksandar Stojmenovic, som
koordinerar utbildningarna. Instruktörerna kommer
från civilsamhället.
Han berättar att 95 procent brukar vara nöjda med

utbildningen, de är glada
över att ha lärt sig något
nytt.
– På mindre orter känner
de inte till några hbt-personer, så de brukar bli förvånade över att det är helt
vanliga människor, berättar
Aleksandar Stojmenovic.
Sen finns det de som säger att de inte ändrat uppfattning om att homosexualitet är något onormalt.
På utbildningen ingår övningen ”Det levande biblioteket”, där deltagarna får
chansen att ”låna” en representant för en minoritetsgrupp och ställa vilka
frågor de vill till den. I början ställde Aleksandar Stojmenovic upp som bög, men
det blev för jobbigt.
– Jag är inte tränad för
det, så när jag fick frågorna
fick jag flashbacks från tiden
i gränspolisen, säger han.
Två aktivister som haft

Aleksandar Stojmenovic, serbiska polisens första sambandsofficer för hbtq-frågor, märker en positiv förändring i kåren.

mycket med polisen att
göra är Boban Stojanovic
från Belgrade Pride och
Dragoslava Barzut från Labris, en organisation för
lesbiska. De väntar otåligt
på att resultatet av polisens nya handlingsplan ska
bli tydligt. Boban Stojano-

vic är nöjd med samarbetet med Belgradpolisen inför paraden, men han märker skillnad i inställning
hos poliserna från Belgrad
och de som kallats in från
mindre orter. Han skulle vilja att det bildades en
kontaktgrupp med aktivis-

ter, poliser och åklagare, för
att bättre kunna följa upp
hatbrott mot hbtq-personer. Hans egen lägenhet
blev vandaliserad för två år
sedan, men fortfarande har
ingen arresterats och polisen har inte rubricerat det
som ett hatbrott. Sedan hatbrottslagen antogs 2012 har
inte en enda dom fallit.
Dragoslava Barzut blev
tillsammans med tre vänner attackerad på en bar
i populära Savamala-området i Belgrad i slutet av september.
– Jag har aldrig sett sådant hat som jag såg i hans
ögon, säger hon om mannen som attackerade henne.
Det var först när hon gick
ut i media som utredningen
tog fart.
– Jag tror verkligen att de
har gjort sitt yttersta sedan
de förstod att det var jag
som blivit attackerad. Men

tänk dig när det händer någon som inte är en offentlig
person, säger hon.
Aleksandar Stojmenovic säger att den största utmaningen är att få fler att
våga anmäla hatbrott. Idag
uppskattar man att bara tio
procent anmäler, främst för
att hbtq-personer inte har
förtroende för polisen. Men
Aleksandar Stojmenovic
tror på förändring.
– Jag hoppas att vi snart
kommer se poliser som
deltar i Pride-paraden, och
inte bara bevakar den, säger han.

BELGRAD

CHRISTINA WASSHOLM
utland@sydsvenskan.se

NIGERIA

48 dödade
i två attacker
■ Minst

28 människor dödades igår när två kvinnliga självmordsbombare slog
till mot en marknad i nordöstra Nigeria, uppger en lokal ledare. Attentatet skedde i staden Madagali som
ligger nära delstaten Borno
som är terrororganisationen Boko Harams starkaste fäste. Dådet kom efter en
större attack som sträckte
sig över både söndagen och
måndagen mot staden Maiduguri. Där dödades minst
20 personer. TT-Reuters

Polis åtalas inte
för dödsskott

Lång väg till säker prideparad
BELGRAD

Duda har undertecknat en
ny lag om landets författningsdomstol, uppger hans
kansli. Den kontroversiella
lagen innebär förändringar
av beslutsgången i domstolen och kritiker befarar att
detta ska leda till att domstolens oberoende hotas.
Även EU-kommissionen
har uttryckt oro för negativa konsekvenser: ”Rättssamfundet är en av de gemensamma värderingar
som EU bygger på”, skriver
EU-kommissionens förste
viceordförande, Frans Timmermans, i ett brev till Polens regering. TT-Ritzau
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■ Polens president Andrzej

■ 2001 gjordes första försöket

DAVID HENRIKSSON

AZERBAJDZJAN

prisbelönte azeriske journalisten Rauf Mirkadyrov har dömts till sex
års fängelse för spionage
för arvfienden Armeniens
räkning.
– Min klient avfärdar anklagelserna som politiskt
motiverade, säger advokaten Fuad Agajev.
Också Human Rights
Watch och Reportrar utan
gränser har förkastat rättsfallet som uppdiktat. Mirkadyrov är korrespondent för
den ryskspråkiga tidningen
Zerkalo och har skrivit kritiskt om Turkiets och Azerbajdzjans ledarskap. TT-AFP

Prideparaden
förbjuden av
säkerhetsskäl
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IS intog al-Ramadi i det
strategiska al-Anbar i maj.
Provinsen gränsar mot Syrien och binder ihop de
områden extremisterna
kontrollerar i de båda länderna. Att de irakiska regeringsstyrkorna nu lyckas återta staden är ett betydande bakslag för den
sunnimuslimska jihadistströrelsen.
– al-Ramadi är viktigt och
att det fallit kan vara ett
tecken på att IS försvagats,
säger Bergenwall.

FOTO: OSAMA SAMI

■ Åtta månaders strid
gav slutligen resultat.
Irakiska styrkor uppger
att den irakiska flaggan
åter vajar över al-Ramadi. Nästa steg tros vara
al-Falluja och sedan den
strategiskt viktiga storstaden Mosul.

Polen skärper
domstolsregler

FAKTA

Mosul det stora
målet i offensiven

– Mosul är en storstad som
man kommer strida om
gata för gata, säger Samuel Bergenwall, forskare på
Totalförsvarets forskningsinstitut, (FOI).
Irakiska styrkor sveper
al-Ramadi efter minor och
bomber, ännu är det inte
helt säkert att röra sig på
gatorna i den viktiga staden
i provinsen al-Anbar. Men
trots det ses återerövrandet
som en viktig delseger för
den irakiska armén. På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns svartklädda män
dansa och sjunga, överlyckliga över att äntligen ha
lyckats med att trycka tillbaka Islamiska staten (IS).
– Säkerhetsstyrkor kontrollerar alla gator. Det
finns inget motstånd från
Daish (IS) kvar, säger Ibrahim al-Fahdawi, officer i de
Irakiska styrkorna.
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■ En

jury vid en domstol
i delstaten Ohio har beslutat att inte väcka åtal mot
två poliser som i november
i fjol var delaktiga i dödsskjutningen av den tolvårige pojken Tamir Rice i Cleveland i USA.
Det var den 22 november
i fjol som Tamir Rice sköts
ihjäl av en nyutexaminerad
polisman när han lekte i en
park i Cleveland med en
luftpistol. TT-AFP

9000

danska kronor skulle långtidsarbetslösa som fått jobb under
andra halvåret fått i bonus. Men
nu backar den danska regeringen från förslaget och hänvisar
till andra åtgärder som införts
för att få långtidsarbetslösa
i arbete. TT
NORGE

Faran inte över
på Svalbard
■ De

80 personer som evakuerades efter det förödande snöskredet före jul
får flytta hem igen tidigast
efter nyår. Enligt sysselman
Kjerstin Askholt, den högsta myndighetspersonen på
Svalbard, är lavinfaran fortfarande stor på grund av en
ogynnsam väderprognos. TT

