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Avhoppade
konsuln från
Iran får asyl
Den avhoppade iranske konsuln Mohammed Reza Heydari och
hans familj får asyl i
Norge.
– Nu ska vi bygga
upp vårt liv, säger han
på telefon till Sydsvenskan.
Han fick beskedet från
sin advokat.
– Vi firade inte. Jag räknade med att de skulle
ta emot oss. Nu måste vi
skaffa någonstans att bo,
jag vill komma igång med
min bok och min fru ska
börja studera norska, säger han.
Mohammed Reza Heydari sade upp sig från
Irans ambassad i Oslo den
7 januari i protest mot regimens våld mot oppositionella. Han har arbetat
inom den iranska utrikesförvaltningen i tjugo år.
Han har pressats att ta
avstånd från sitt avhopp
och återvända till Teheran. Hans syskon i Iran

Mohammed Reza Heydari.

har trakasserats och en av
bröderna har förlorat arbetet.
I går lämnade Mohammed Reza Heydari in en
polisanmälan om olaga
hot mot sig och sin familj,
skriver NRK. Den norska
polisen och en livvakt har
honom, hans hustru och
två söner under beskydd.
TEXT: KINGA
SANDÉN
kinga.sanden
@sydsvenskan.se

LÄS MER!
● Exklusiv intervju med Mohammed Reza Heydari: ”Jag
kunde inte se mitt barn i ögonen.” Sydsvenskan.se.

21-åring ska hängas
för ”fiendskap mot Gud”
● 21-årige Amir-Reza Arefi

ska hängas för sin påstådda ”fiendskap mot Gud”.
Det bestämde en revolutionsdomstolen i Teheran
i torsdags, enligt Radio
Free Europe. Dödsdomen
är den tredje i anslutning
till protesterna mot presidentvalet i juni.
Amir-Reza Arefi anklagas för samröre med en
monarkistisk organisation
och för att ha försökt aptera bomber i vallokaler på
valdagen. Han greps dock
två månader före valet,

enligt hans advokat.
Arash Rahmanipour
och Mohammad Reza Ali
Zamani avrättades genom
hängning den 28 januari
bland annat för ”fiendskap mot Gud”.

MOSKVA

LUDWIGSHAFEN

Stalinhyllning
väcker protester

Lärare knivhöggs
till döds

● Stora

● En 23-årig man trängde på torsdagen in på en
yrkesförberedande skola
i Ludwigshafen och knivdödade en lärare. Mannen
greps efter dådet.
Säkerheten i tyska skolor
har skärpts efter flera skolmassakrer. För knappt ett
år sedan dödade en sjuttonårig elev femton människor i och nära en skola
i Winnenden varefter han
tog sitt liv.

affischtavlor som
hyllar Josef Stalin, ledaren bakom Sovjets seger
över Nazityskland, ska sättas upp i Moskva. Enligt arrangörerna av minnesdagen ligger en önskan från
krigsveteraner bakom affischerna.
Reaktionen blev omedelbar.
– Reklam som glorifierar
Stalin är oacceptabel, sade
Lev Ponomarev, ledare för
Rörelsen för mänskliga rättigheter vosti.
TT-AFP

Kärleken mellan Vancouver och dess ungdomar har gått förlorad. I över tio år har epitetet ”No Fun City” (inget kul-staden)

Amir-Reza Arefi.

TT-REUTERS

Unga ﬂyr tråkiga
Världens bästa stad? Eller ett kulturlöst lyxparadis som stöter bort ungdomar?
Vancouver kämpar hårt för att bli en
världsmetropol. Men först måste staden
bli av med öknamnet ”No Fun City”.
– Här fanns en konsertlokal förut. Den är också
nedlagd.
Melissa James och Kate
Kroll går nedför Hastings
Street i östra Vancouver.
En gång i tiden var det den
här gatan som gav staden
smeknamnet ”Neon City”.
Nu är det mesta igenbommat.
På ytan finns mycket som
talar för Vancouver. Allt
fler skyskrapor skjuter upp
mellan bergen, OS pågår,
befolkningen har nyss pas-

serat två miljoner och staden blir år efter år rankad
högt på listor över livskvalitet, senast var den etta i tidningen The Economists årliga sammanställning.
Men kärleken mellan Vancouver och dess ungdomar
har gått förlorad. I över tio
år har epitetet ”No Fun
City” (inget kul-staden)
fastnat på staden.
Anledningen är lokalpolitikernas strid mot musikklubbar, oväsen och

nattklubbar som inte ligger inom ett visst område
i staden.
– De vill ha alla klubbar
på samma ställe, men det
är inte så en stad fungerar.
Nattklubbarna i centrum
riktar sig mest till människor i övre trettioårsåldern, med mycket pengar.
Sprittillstånden i Vancouver är begränsade och kostar flera miljoner kronor.
Följden har blivit att det
finns få småbarer i staden
och nästan inga musikställen.
Ungdomskulturens förfall är ämnet för en dokumentärfilm som Melissa
James och Kate Kroll har
gjort. Den heter just ”No
Fun City” och har fått stor
uppmärksamhet i hela Kanada.

– Vancouver har blivit en lekplats för de rika.
Det räcker med att åka till
Montreal eller New York så
ser man att där finns områden för alla människor, säger Melissa James.
Boendekostnaderna har
länge ökat snabbare i Vancouver än i övriga Kanada.
Det är inte bara en effekt
av OS. Det milda klimatet,
naturen, invandring och de
omgivande skidorterna bidrar också.
Effekten blir att ungdomarna försvinner från staden.
Under tio år fram till 2006
ökade alla åldersgrupper
utom småbarn och unga
vuxna. Antalet 25–34-åringar minskade med 10 procent. Under samma period
ökade antalet 55–64-åringar med 36,1 procent.

