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Regeringen
vill få med EU
i samlad aktion
ARKIVFOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

KÖPENHAMN

■ Danmark förbereder en diplomatisk

protest mot Iran – och vill få med sig Sverige och andra EU-stater i en gemensam
aktion. Igår kallade Danmark hem sin
ambassadör från Teheran.
Bakgrunden är att Iran misstänks
förbereda ett attentat mot exiliranier
i Ringsted – något som i september ledde
till att Öresundsbron stängdes.

Det är en grupp exiliranier med kopplingar till
motståndsrörelsen Asmla
(Arab Struggle Movement for the Liberation of
Ahwaz) som står i centrum
av misstankarna. Exiliranierna är för självständighet
för den oljerika Khuzestanregionen i sydvästra Iran.
De bor alla i trakterna av
Ringsted och har sedan en
tid fått danskt polisskydd.
Iran ser Asmla som en
terroristorganisation och
tycks misstänka flera av

de danska exiliranierna för
terrorbrott. När Khuzestans huvudstad Ahvaz skakades av ett terrorangrepp
mot en militärparad den
22 september kallades den
danske ambassadören till
iranska UD. Han fick veta
att Iran kopplade samman
attentatet, som kostade 29
personer livet, med Asmlas
närvaro i Danmark.
Efter det mötet skärpte
dansk polis skyddet kring
ett hyreshus i Ringstedt
där en av gruppens centrala personer bor.
– Detta är den sak som
vi stod mitt i när vi den 28
september observerade en
svensk Volvo som uppträdde misstänkt vid Asmla-ledarens bostad. Vi såg det
som mycket sannolikt att
man var på väg att iscensätta planerna. Bilen rörde
sig på ett sätt som gjorde
att vi fattade misstankar,
sa PET-chefen Finn Borch
Andersen på en presskonferens igår.
– Vi har att göra med en
iransk underrättelseorganisation som planlägger ett
attentat på dansk jord. Det
är något vi under inga omständigheter kan acceptera,
tillade han.
Danmark kallar nu hem
sin ambassadör från Teheran och förbereder en rad
åtgärder mot Iran, bland
annat någon form av diplo-

Finn Borch Andersen,
chef för den danska
säkerhetspolisen PET.
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Det väckte stor uppmärksamhet när dansk polis
stängde av Öresundsbron
och en rad huvudvägar till
och från Köpenhamn den
28 september. Enligt osäkra
uppgifter skulle polisen förhindra någon typ av människorov.
Det hela slutade med att
en svenskregistrerad Volvo V90 följdes hela vägen
från Köpenhamn till Fyn –
och när den väl påträffades
visade den sig inte alls ha
med det misstänkta människorovet att göra.
Igår avslöjade den danska säkerhetspolisen PET
bakgrunden till polisaktionen. Den nervositet som
dansk polis gav uttryck
för i september bygger på
misstankar om att iransk
underrättelsetjänst förberett ett attentat mot personer i Danmark.

”Vi har att göra
med en iransk
underrättelseorganisation
som planlägger ett attentat
på dansk jord.
Det är något vi
under inga omständigheter
kan acceptera.”

Den 28 september i år.
Beväpnade poliser stoppar
och söker igenom fordon
på danska vägar.

matiska sanktioner i samarbete med andra EU-länder.
– Möjliga ytterligare
sanktioner mot Iran måste
diskuteras i EU och kräver
konsensus. Men för Danmark är hållningen klar.
Vi ser gärna ytterligare
sanktioner mot Iran, säger
statsminister Lars Løkke
Rasmussen.
Danmark tänker ta upp
saken idag vid ett EU-möte
i Bryssel och vid ett nordiskt ministermöte i Oslo.
Efterforskningarna kring
attentatsplanerna har gjorts
i samarbete med svensk och
norsk säkerhetspolis.
Säpo hjälpte till när en
norsk medborgare med
iransk bakgrund greps i Göteborg den 21 oktober, misstänkt för flyktingspionage
och försök till mord. Mannen sitter nu frihetsberövad
i Danmark, misstänkt för
att ha bistått iransk underrättelsetjänst. Han ska med
hjälp av kamera och andra
attiraljer ha rekognoscerat
för ett eventuellt mord eller kidnappning.
Också i Belgien, Nederländerna och Storbritannien har sympatisörer till
Asmla känt av ett ökat hot
från Iran. För ett år sedan
sköts en ledande Asmlaaktivist till döds i Haag.
I somras grep belgisk polis
sex personer för att ha förberett ett attentat mot en
grupp exiliranier.
Enligt Ardavan Khosnood, kriminolog vid Malmö universitet, kan Sverige bli måltavla för liknande
dåd.
– Det finns ett stort
iranskt samhälle i Sverige
där en del av dem är aktiva motståndare till den islamiska regimen i Iran och
utgör ett tydligt hot mot regimen, säger han.
ERIK MAGNUSSON

FAKTA
Polisinsatsen
på Öresundsbron
■ Vid 14-tiden den 28 september stängdes Öresundsbron på
polisens begäran. Även Stora
Bältbron mellan Själland och Fyn
stängdes. Kort därpå stoppades
också färjeavgångarna från Danmark till Helsingborg och tyska
Gedser och Puttgarten.

■ Vid 15.30-tiden meddelade
polisen att broarna har stängts
som del av en stor insats och
att man söker efter en svart,
svenskregistrerad Volvo och tre
personer i den som kopplas till
grov brottslighet.
■ Vid 17.30-tiden öppnades
alla förbindelser igen.
■ Vid en pressträff dagen efter

berättar polisen att de agerade
på ett misstänkt hot mot flera
enskilda personers liv. Bilen
som söktes visade sig dock inte
ha någon direkt koppling till
hoten.
■ Den 2 oktober uppger DR
Nyheder att polisinsatsen kan ha
en koppling till terrorattacken
mot en militärparad i staden

Ahvaz i Iran den 22 september.
Flera oberoende källor uppger
för DR Nyheder att PET bedömde att det fanns en hotbild mot
ett antal exiliranier i Danmark.
Enligt uppgifterna till DR ingår
personerna i en arabisk separatiströrelse som anklagats för
terrorattacken mot militärparaden i Ahvaz.

DANIEL RYDÉN
daniel.ryden@sydsvenskan.se

Därför flyr
väljarna när det
går som bäst

A

rbetslösheten i Tyskland har sjunkit till sin lägsta nivå sedan återföreningen 1990, meddelar
Bundesagentur für Arbeit.
Överskottet i den tyska utrikeshandeln blir
i särklass störst i världen även 2018, meddelar Ifo-institutet i München.
De partier som regerar detta framgångsrika land slår
bottenrekord i opinionen, meddelar de senaste mätningarna.
Tyskland regeras sedan 2013 av kristdemokrater (CDU/
CSU) och socialdemokrater (SPD).
Under förra mandatperioden hade denna stora koalition 80 procent av platserna i förbundsdagen.
I valet 2017 krympte andelen till 56 procent. Idag skulle
regeringspartierna inte få mer än 40 procent av rösterna
– en svårslaget kort halveringstid.
”Ratlos” skriver tyska medier om stämningen i de organisationer, som för storlekens skull alltid har kallats folkpartier. Rådlös.
Varför sviker väljarna när det går så bra för Tyskland?
Svar: De tyska väljarna är vana vid att ekonomin går bra.
Men de känner inte igen sina folkpartier.
Under Angela Merkels arton år som partiledare har
CDU rört sig allt mer mot mitten. Kritikerna varnade för
att detta lämnar högerkanten fri för konkurrenter. Och
med flyktingkrisen 2015 fick nationalistiska Alternativ
för Tyskland chansen att fånga upp en invandringsfientlig opinion.
Efter fjolårets valresultat på 13 procent ligger AFD nu
kring 16 procent i mätningarna.
Under samma period har SPD närmat sig mitten från
vänster.
Bland socialdemokrater finns ett starkt missnöje med
regeringssamarbetet. Och miljöpartiet Grüne har framgångsrikt vunnit de SPD-väljare som inte känner igen sitt
parti.
På ett år har de gröna fördubblat förra årets valresultat.
De ligger nu över 20 procent, och är bara ett par procentenheter från att bli Tysklands största parti.
Lösningen för de två regeringspartierna kan tyckas
uppenbar: De måste gå åt var sitt håll för att återvinna vad
som förlorats på de respektive ytterkanterna.
Men om de gör det spricker den stora koalitionen. Då
står Tyskland utan regering. Och ett nyval skulle med all
säkerhet bli katastrofalt för ”folkpartierna” CDU och SPD.
Rådlös, var ordet.
Den 7 december håller CDU partikongress i Hamburg. Då
ska delegaterna avgöra vem som är bäst skickad att ta över
som partiledare efter Angela Merkel.
■ Favoriten Annegret Kramp–Karrenbauer, som av Merkel gjordes till CDU:s generalsekreterare och hittills varit
försiktig i sin kritik av kanslern.
■ Utmanaren Jens Spahn, som står långt till höger och är
nära vän till Donald Trumps utsände i Berlin, USA-ambassadören Richard Grenell.
■ Återvändaren Friedrich Merz, som för längesen förlorade maktkampen mot Angela Merkel och nu vill göra CDU
till vad partiet en gång var.
På en punkt är de tre favoriterna överens. Området som
CDU måste återvinna ligger till höger om det parti som
Angela Merkel lämnar efter sig.
Dit kommer man inte utan att banden med koalitionspartnern till vänstern kapas – eller brister.

