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Doden bij explosies op
industrieterrein Ankara

ankara – Bij twee krachtige explo-
sies op een industrieterrein in de
Turkse hoofdstad Ankara zijn giste-
ren zeker tien doden gevallen. Min-
stens dertig mensen zijn gewond
geraakt. Door een van de twee ex-
plosies stortte een fabrieksgebouw
gedeeltelijk in. Zes mensen vonden
hierbij de dood. Uren later kwamen
nog vier mensen om toen een auto-
spuiterij op hetzelfde industrieter-
rein ook getroffen werd door een
explosie. Nog eens tien mensen
zouden onder het puin liggen. Oor-
zaak is waarschijnlijk het ontplof-
fen van een aantal zuurstoftanks in
het fabrieksgebouw.

New York verbiedt roken
in parken en op stranden

new york – De gemeenteraad van
New York heeft ingestemd met een
verbod op roken in parken, op
stranden en in voetgangersgebie-
den, zoals Times Square. Het rook-
verbod heeft betrekking op parken
en 23 kilometer strand, trottoirs,
jachthavens en voetgangersgebie-
den. Het verbod wordt negentig da-
gen nadat burgemeester Bloomberg
het heeft ondertekend van kracht.
In tal van andere steden en staten
in de Verenigde Staten mag in par-
ken en op stranden ook niet ge-
rookt worden, maar het verbod in
New York is een van de strengste.

Geestelijken opgepakt na
dood meisje in Bangladesh

dhaka – In Banglasdesh zijn vier is-
lamitische geestelijken gearres-
teerd in verband met de dood van
een 14-jarige meisje dat een verhou-
ding zou hebben met een getrouw-
de man. Het meisje werd doodgesla-
gen met een stok. De geestelijken
worden ervan beschuldigd het
meisje te hebben veroordeeld tot
honderd stokslagen. Dat gebeurde
in een dorp in het zuidwesten van
het land. Fatwa's, of religieuze ver-
oordelingen, zijn in Bangladesh ver-
boden, maar vooral in afgelegen
dorpen spreken islamitische geeste-
lijken recht op grond van de sharia.

Pausbezoek betaald met
ontwikkelingsgelden

londen – Van het 14 miljoen euro
kostende bezoek van paus Benedic-
tus XVI vorig jaar aan Groot-Brittan-
nië, is 2,16 miljoen euro betaald
met geld bestemd voor ontwikke-
lingshulp. Dat bleek tijdens een on-
derzoek bij het Britse Departement
voor Internationale Samenwerking.
Leden van het Lagerhuis willen uit-
leg van de regering. Een woordvoer-
der van het departement verklaarde
dat het geld onderdeel was van in-
terdepartementale gelden. De toe-
wijzing „erkent de rol van de rk
kerk als belangrijke leverancier van
gezondheidszorg en onderwijsdien-
sten in ontwikkelingslanden”.

De White Stripes houden
het na 13 jaar voor gezien

amsterdam – De White Stripes
stoppen na ruim dertien jaar. De
Amerikaanse band, bestaande uit
drummer Meg White en zanger gi-
tarist Jack White, werd vooral be-
kend met het nummer ’Seven Nati-
on Army’ uit 2003. De gitaarriff van
dat nummer behoort tot de klassie-
kers van de rockgeschiedenis. De
White Stripes golden als aanvoer-
ders van de garagerock-revival van
rond 2000. Hun rauwe gitaarmu-
ziek ging samen met een bijzonder
gevoel voor styling, onder andere
geïnspireerd door Mondriaan. Hun
tweede album heette ook ’De Stijl’.

Nieuwe crisis dreigt in Italië
n Regeringspartner van Berlusconi, Lega Nord, wenst meer geld voor regio’s

Van onze redactie buitenland

amsterdam – De Italiaanse premier
Berlusconi dreigt dieper in het poli-
tieke moeras weg te zinken, nu een
parlementscommissie een cruciaal
belastingplan heeft weggestemd.

Het voorstel dat regionale bestu-
ren meer bevoegdheden geeft bij het
innen en verdelen van belastinggeld,
is onderdeel van een grote federale
hervorming. Het plan is een belang-
rijke wens van Berlusconi’s enig
overgebleven regeringspartner, Lega
Nord. De regionale partij uit Noord-

Italië had van tevoren gedreigd uit de
regering te stappen als het plan zou
worden afgewezen, waarmee ver-
vroegde verkiezingen een feit zou-
den zijn.

In de parlementscommissie die het
plan in eerste instantie behandelde,
staakten de stemmen met 15 tegen
15, waardoor het plan niet werd aan-
genomen. De uitslag van deze stem-
ming heeft echter de status van een
advies, waardoor een acute rege-
ringscrisis nog niet aan de orde is.
Het belastingplan kan later bij de
plenaire behandeling in het parle-

ment alsnog een meerderheid krij-
gen.

Lega Nord-leider Umberto Bossi
slikte gisteren zijn eerdere dreige-
ment in, toen hem gevraagd werd of
vervroegde verkiezingen waar-
schijnlijk zijn. „Ik denk van niet”, zei
Bossi, die in 1994 de eerste regering
van Berlusconi liet vallen in de hoop
stemmen te winnen bij de vervroeg-
de verkiezingen.

Het wegvallen van de steun van Le-
ga Nord als enige coalitiepartner zou
het einde hebben betekend van de
regering van premier Silvio Berlus-

coni, die toch al tot zijn nek in seks-
schandalen is verwikkeld. De 74-jari-
ge miljardair wordt ervan verdacht
in 2009 betaalde seks te hebben ge-
had met minderjarigen, onder ande-
ren met de toen 17-jarige Ruby. Het
bevorderen van prostitutie van min-
derjarigen is strafbaar in Italië.

Het Italiaanse parlement heeft gis-
teren verzoeken van aanklagers om
een pand van een naaste medewer-
ker van Berlusconi te doorzoeken af-
gewezen. Deze Spinelli wordt ervan
verdacht dat hij de betalingen aan
Ruby en andere vrouwen regelde.

Gestrand

Sneeuw en storm
spelen de VS parten

Op een doorgaande weg in de Ame-
rikaanse stad Chicago staat een rij
auto’s. Door een ongewoon heftige
storm is bijna de helft van het land
bedekt met sneeuw en ijs. Tiental-

len miljoenen mensen bleven nood-
gedwongen thuis. In Chicago lag
meer dan een halve meter sneeuw.
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Diplomatenoorlog
Ierland en Rusland
Van onze redactie buitenland

amsterdam – Ierland en Rusland
hebben een conflict, nu bekend is ge-
worden dat de Russische geheime
dienst persoonsgegevens van zes Ie-
ren heeft gebruikt voor spionnen in
de VS.

Toen dit deze week openbaar werd,
zette Ierland een Russische diplo-
maat het land uit. Hierop dreigden
de Russen een van de vier diploma-
ten van de Ierse ambassade in Mos-
kou uit te wijzen, wat volgens Ier-
land ’ongerechtvaardigd’ zou zijn.

Uit onderzoek van de Ierse politie
blijkt dat de Russische spionnen op
hun reizen van en naar Rusland en
andere landen gebruik hebben ge-
maakt van valse paspoorten, die ge-
baseerd waren op de paspoorten van
zes bestaande Ierse staatsburgers. De
Ieren wiens ’identiteit’ is gestolen,
hadden alle zes een visum aange-
vraagd bij de Russische ambassade in
de Ierse hoofdstad Dublin.

De tien Russische spionnen wer-
den in juni vorig jaar opgepakt in de
VS. Ze waren onderdeel van een
groot spionagenetwerk dat al meer
dan een decennium bestond en qua
werkwijze James Bond-achtige vor-
men aannam. Met onder andere on-
zichtbare inkt, codezinnen en geco-
deerde boodschappen probeerden
de geheimagenten – tevergeefs – in
de kringen van Amerikaanse beleids-
makers terecht te komen.

Celstraf geëist tegen
aanvaller cartoonist
Van onze redactie buitenland

amsterdam – De Somaliër die vorig
jaar de Deense cartoonist Kurt Wes-
tergaard in zijn woning belaagde, is
gisteren schuldig bevonden aan ter-
rorisme en poging tot moord. De
rechtbank in de Deense stad Aarhus
bepaalt vandaag de strafmaat. Het
Openbaar Ministerie heeft twaalf
jaar cel tegen de 29-jarige geëist.

Na het uitzitten van die straf moet
hij het land worden uitgezet, aldus
de aanklager. Volgens de veroordeel-
de loopt zijn leven gevaar als hij
moet terugkeren naar Somalië.

De man drong op Nieuwjaarsdag
2010 zwaaiend met een bijl het huis
van de 75-jarige tekenaar binnen. Hij
richtte vernielingen aan en riep vol-
gens Westergaard in het Deens dat
hij hem vermoorden zou. De teke-
naar sloot zichzelf met zijn vijfjarige
kleindochter op in een tot vlucht-
ruimte omgebouwde badkamer.

Westergaard publiceerde in 2005
in de Deense krant Jyllands-Posten een
spotprent van de islamitische pro-
feet Mohammed met een bom in zijn
tulband.

Ontbossing neemt af, Azië plant zelfs bos bij
Van onze redactie buitenland

amsterdam – Wereldwijd verdwijnt
gemiddeld steeds minder bos, blijkt
uit een rapport van de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO) van de
VN dat om de twee jaar wordt gepu-
bliceerd. Dat komt vooral doordat in
Azië veel bomen zijn geplant als
compensatie voor de ontbossing.

De FAO publiceerde haar rapport
deze week tijdens de openingscere-
monie van het ’Internationale Jaar

van de Bossen’, georganiseerd door
de Verenigde Naties.

Van 1990-2000 nam de totale bos-
oppervlakte in Azië nog af, maar er-
na zette een ommekeer in. Alleen al
in China is het afgelopen decennium
elk jaar ongeveer 30.000 vierkante
kilometer aan bomen geplant. De
FAO noemt een dergelijk aangeplant
oppervlak – even groot als driekwart
Nederland – een record. Eerder was
Europa altijd het continent waar de
meeste bossen werden aangelegd.

In Latijns-Amerika en Afrika is de
ontbossing verder toegenomen, res-
pectievelijk vanwege landbouwacti-
viteiten en behoefte aan brandhout.

Opvallend is dat Maleisië de afgelo-
pen vijf jaar juist veel oerwoud heeft
gekapt ten behoeve van de aanleg
van palmolieplantages. Dit is geble-
ken uit een rapport van Wetlands In-
ternational. Het ontbossingscijfer
ligt in Maleisië dan ook veel hoger
dan in de rest van Azië, aldus het rap-
port.


