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En familie i Juchitan er i live, men huset deres ligger i ruiner.
c REBECCA BLACKWELL AP/SCANPIX

Dødstall etter jordskjelv oppjustert til 90
MEXICO: Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet er oppjustert til 90. Bare i delstaten Oaxaca mistet minst 71 mennesker
livet. Redningsmannskapene har dratt fram mange døde i ruinene, men høydepunktet var da en familie på fire, inkludert
to barn, ble funnet i live i et hotell som var rast sammen. Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst sent torsdag kveld. Episentrum var et godt stykke til havs. (NTB)

Kollaps

SVEITS: En isbre kollapset tidlig i går over den lille sveitsiske landsbyen Saas-Fee. Ingen kom til skade og evakuerte innbyggere kunne dra hjem igjen. Landsbyen ligger om
lag 100 kilometer sør for hovedstaden Bern. Geologer har
de siste ukene målt sterke bevegelser i breen. (NTB)

Nordmann drapstatt i Sverige
En nordmann er pågrepet for drapet på en kvinne i
70-årsalderen som ble funnet i Strömstad fredag.
Den mistenkte har erkjent at han drepte kvinnen,
men han nekter likevel straffskyld for drap, sier pressetalskvinne i Strömstad-politiet til TT. (NTB)

Issa Amro ytret seg kritisk til den palestinske regjeringen.
c JARLE AASLAND

Palestinsk aktivist løslatt i Hebron
PALESTINA: Den palestinske aktivisten Issa Amro er løslatt
mot kausjon en uke etter at han ble arrestert for å ha ytret seg
kritisk til den palestinske regjeringen. Amro ytret seg kritisk
på Facebook mot president Mahmoud Abbas regjering. Han
kritiserte arrestasjonen av en lokal journalist som hadde oppfordret Abbas til å trekke seg. Det tok ikke lang tid før også
Amro satt bak lås og slå.
– De ønsker å bringe meg til taushet. Men de tar feil. Jeg vil
fortsette å forsvare menneskerettighetene og kjempe mot israelsk okkupasjon, sier Issa Amro, som nekter for å ha gjort
noe ulovlig. (NTB)

Oljeembargo kan gjøre vondt verre
NORD-KOREA: Øverst på listen over mulige nye straffetiltak
mot Nord-Korea står forbud mot salg av olje. Ekspertene tviler
på om virkningen blir stor på kort sikt. Dessuten er det et stort
spørsmål hvorvidt Kina, Nord-Koreas allierte, vil være med på
et slikt forslag fra USA. Nord-Korea har svært lite oljeressurser
selv. (NTB)

En velger tar selfie med Angela Merkel i det hun ankommer tv-studio for debatt.
c MICHAEL SOHN AP/SCANPIX

Tyskerne trekker
til sentrum
TYSKLAND: Tyske

velgere er blant de mest
sentrumsorienterte i
hele Europa. Det gjør
valgkampen til en søvnig
affære.

I en fersk meningsmåling fra
tankesmia Bertelsmann Stiftung
avsløres tyskerne som Europas
kanskje kjedeligste velgere.
Eller som Bertelsmann sier
det: en kilde til stabilitet i et urolig Europa.
Hele 80 prosent av tyskerne
som har deltatt i undersøkelsen, definerer seg selv som sentrumsorienterte: 44 prosent ser
på seg selv som sentrum-venstre, mens 36 prosent ser på seg
selv som sentrum-høyre.
Tallene skiller seg klart fra
land som Frankrike, Italia og
Spania. Der trekker langt flere
velgere ut på de politiske fløyene.
SPD i skvis
Ikke overraskende har storpartiene tatt konsekvensen. De fisker etter velgere i samme vann,
forklarer Tyskland-ekspert Kate
Hansen Bundt, som er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité.
– Det blir en kamp om stemmene i det politiske sentrum,
og det tror jeg sosialdemokratene taper en del på, sier Bundt til
NTB.
Sosialdemokratiske SPD sitter i dag i regjering med statsminister Angela Merkel og hennes
kristenkonservative partiallianse, som består av Merkels eget
parti CDU og det bayerske søsterpartiet CSU.
SPD hadde håpet på et opp-

sving med sin nye leder Martin
Schulz, men ligger i dag dårlig
an på gallupen før valget den 24.
september.
Målingene gir Merkel en oppslutning på rundt 38 prosent,
mot rundt 23 prosent for Schulz.
Schlafwahlkampf
Da Merkel og Schulz møttes til
TV-duell forrige søndag, var det
til tider vanskelig å få øye på de
politiske forskjellene.
– De kaller det en «Schlafwahlkampf», en søvndyssende
valgkamp, sier Bundt.
En del av forklaringen er at
Tyskland går så det griner. Økonomien er god, arbeidsløsheten
er lav, og Tyskland har et stort
overskudd på handelsbalansen
med utlandet.
Samtidig har Merkel brakt
CDU nærmere sentrum, i tillegg
til at hun har gjort flere av SPDs
hjertesaker til sine egne.
– Det gjør at det blir veldig
trangt for sosialdemokratene,
og det er noe av det de sliter med,
sier Bundt.
Enklere blir det ikke av at velgere på venstresiden i Tyskland
er ganske fornøyde.
I alt 57 prosent av de spurte i
kategorien sentrum-venstre sier
de er tilfreds med retningen lan-

det beveger seg i. Blant dem som
definerer seg som venstreorienterte, er andelen 52 prosent. I et
slikt felt er det vanskelig å mobilisere velgere på grunnlag av
misnøye, mener Elin Nesje Vestli, professor ved Høgskolen i Østfold.
– SPD verken klarer eller ønsker å profilere seg som et misnøyeparti. På venstresiden er
det Die Linke som har gjort dette, men Die Linke har et begrenset nedslagsfelt, sier hun.
Vestli tror det i det hele tatt vil
være vanskelig for andre partier
å vinne fram.
– Jeg tror ikke det blir så veldig spennende i Tyskland før
den dagen Merkel går av.
Kamp om tredjeplassen
I dag er det kampen om bronseplassen som løftes fram som det
største spenningsmomentet i
valget. Her er det fire som konkurrerer: venstreradikale Die
Linke, miljøpartiet Grüne, liberale FDP og høyrepopulistiske
AfD. Alle fire ligger omtrent likt
på gallupen.
Blir ingen av dem store nok,
kan en ny koalisjon mellom CDU
og SPD bli eneste utvei etter valget. (NTB)

Tyske velgere
yy
Valget til nasjonalforsamling i Tyskland holdes søndag 24.
september.
yy
Omtrent 61,5 millioner tyskere har stemmerett i valget, der
det skal velges 598 medlemmer til Forbundsdagen for en periode på fire år.
yy
I en meningsmåling sier 80 prosent av spurte tyskere at de
definerer seg selv som sentrumsorienterte. Andelen sentrumvenstre er 44 prosent, mens andelen sentrum-høyre er 36
prosent.

