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rste lobbyby
tusenvis deltar i protest i kairo
kairo: Tusenvis av demonstranter samlet seg fredag på Tahrirplassen i Kairo for igjen å kreve demokratiske reformer. Flere titalls organisasjoner står bak demonstrasjonen på dagen som demokratitilhengerne har kalt «fredagen for stolthet og verdighet».
– Ned med militærstyret, legitimitet kommer fra plassen, ropte
deltakerne idet de marsjerte mot Tahrir-plassen, der opprøret
mot Hosni Mubarak og hans regime startet 25. januar i fjor. nTB

høyeste ledighet
i Spania på 17 år

Fosterbarnet
som ble leder
Stockholm: For første gang
på over 100 år skal en skikkelse fra fagbevegelsen lede
det svenske sosialdemokratiske partiet. Selv om Stefan
Löfven har lang erfaring fra
fagbevegelsen, har han ingen
erfaring fra rikspolitikken.
54-åringen vokste opp i en
fosterfamilie, skulle egentlig
bli sosionom, men ble sveiser
i stedet. Han havnet etter
hvert på toppen i fagforbundet IF Metall. Han er EU-tilhenger, holder med ishockeylaget Modo og elsker
fleskepannekaker. Og han
deler sin store interesse for
Bruce Springsteen og Ulf Lundell med tidligere partileder
Mona Sahlin. nTB

madrid: Arbeidsledigheten i
Spania har steget til 22,85
prosent. Tallene fra fjorårets
tre siste måneder innebærer
at hele 5,27 millioner mennesker er ufrivillig uten arbeid, opplyste Spanias statistiske sentralbyrå fredag. Det
er det høyeste tallet på 17 år.
Millioner av arbeidsplasser
har gått tapt i Spania siden
boblen på eiendomsmarkedet sprakk i 2008 og den globale finanskrisen rammet landet. nTB

Journalister
gikk til streik
københavn: Alle journalistene i de danske avisene Berlingske Tidende og B.T., samt
i Berlingskes Nyhedsbureau,
la i går ned arbeidet i protest
mot en spareplan. Streiken er
i strid med avtalene mellom
arbeidsgiver og de ansatte,
og Dansk Journalistforbund
råder journalistene til å gå
tilbake til arbeidet. Berlingske
Medias eier, Mecom, har
varslet at 87 ansatte mister
jobben i forbindelse med innsparingene. nTB

Sliper sensurkniven
San FranciSco: Twitter varsler innfø-

ring av en form for sensur der meldinger kan bli sperret for utsending i
visse land. Slik sperring er nødvendig
for at nettsamfunnet skal kunne drive
videre. Dette gjelder f.eks. for nazivennlige ytringer i Tyskland, hvor slike
er forbudt, melder selskapet. nTB

millioner til sjef
for bank i krise

tror 400 barn
er drept i Syria

london: Sjefen for det kriserammede britiske bankselskapet Royal Bank of Scotland
(RBS) får en bonus tilsvarende 8,8 millioner kroner for sin
innsats i fjor. Politikere og fagorganiserte raser mot belønningen og kaller den usmakelig. Styret i RBS forsvarte
fredag bonusen til banksjef
Stephen Hester ved å vise til
at det er fare for at han vil
slutte hvis han ikke får bonusen på 963.000 pund. nTB

Genève: Minst 384 barn er

drept i de ti månedene med
uro og opptøyer i Syria, ifølge
FNs barnefond (UNICEF). Barnefondet har basert tallet på
informasjon fra menneskerettsorganisasjoner som det
anser som pålitelige. – Fram
til 7. januar hadde 384 barn
blitt drept, de fleste av dem
gutter. Rundt 380 barn er pågrepet, noen av dem under
14 år gamle, sier Rima Salah i
UNICEF. nTB

Frankrike blir i afghanistan

sats for norsk næringsliv i Brussel. – Jeg bygger nettverk konstant. Det gjelder å vite om politiske prosesser, saker som kommer og debatter
viktig arena for NHO, men det er også Europaparlamentet blitt. – Vi merker jo at Norge ikke er medlem. Vi har ingen politikere på innsiden
FoTo: ingeBorg eliassen
direkte, sier Radmann.

PariS: Frankrike gjenopptar treningsoppdragene og samarbeidet med afghanske soldater, opplyser president Nicolas Sarkozy. Frankrike innstilte flere oppdrag etter at fire franske NATO-soldater ble drept av en afghansk soldat i forrige uke.
Sarkozy sa da at han også vurderte å framskynde tilbaketrekkingen, men i går gjorde han det klart at de franske soldatene
blir i landet som planlagt til utgangen av 2013. nTB

