
 
 

Kommentarer om den grekiska regeringens uppträdande inleder veckans internationella 

pressöversikt. Förra veckans avtal om Irans atomprogram uppmärksammas stort, och sätts i 

samband med kriget i Jemen och relationen mellan Iran och Turkiet, stormakter i 

Mellanöstern. Kenya och Östafrika diskuterar beredskap mot terror.   

Än en gång har en amerikansk polisman till synes omotiverat brukat dödligt våld mot en svart 

man.      

  

Atens krav på skadestånd 

Det handlar inte om att betala ut 279 miljarder (euro) till den grekiska regeringen. Ett ja till ett 

sådant krav är en illusion. Men en gest av god vilja, det kan röra sig om en stiftelse, en 

donation eller uppbyggnadshjälp, vore passande. En sådan tjänst gentemot det förgångna 

skulle kunna hjälpa greker och tyskar att verkligen försonas och vända sig mot nutiden. Den 

är komplicerad nog. 

Süddeutsche Zeitung 

München 

GREKLAND MELLAN EU OCH RYSSLAND  

  

Behovet av Putin  

Funnes det ingen Vladimir Putin måste man genast uppfinna honom. I Europas intresse, 

nämligen. Ingen annan har genom åren visat lika tydligt på våra svagheter.  

Die Presse 

Wien 

  

Bitska greker  

Tsipras förhandlingstaktik är konfrontation, och framför allt med Tyskland. Denna metod har 

ingen chans att leda till framgång. Ty Grekland bortser från att Tyskland av i dag inte har 

någon likhet med det land det var på 1940-talet. Och Grekland struntar också i att grundvalen 

för EU är försoning, så att gamla sår inte rivs upp igen. Grekland biter handen som ger det att 

äta.  

El Pais 

Madrid  

  

Atens syfte  

Kravet på krigsskadestånd och Moskvaresan har samma syfte. Nämligen att kringgå de 

reformer som grekerna fortfarande inte vill inse är nödvändiga, men som väst kräver, med 

rätta. Ty också en skuldavskrivning är meningsfull bara om Grekland slutar fortsätta att åter 

skuldsätta sig.  

Dennik N 

Bratislava  

  

Greklands vänner, i Bryssel 

Ja, tiderna är hårda. Ingen tycker om att vara skyldig andra pengar och påminnas härom av 

långivarna. Men Moskva söker desperat efter vänner i Europa och grekerna borde inte vara så 

förtvivlade att de kopplar ihop sig med Ryssland, desto mindre som det landet självt har en 

finanskris. En lösning är möjlig bara tillsammans med EU, och Grekland borde göra klart för 

sig att vännerna finns i Bryssel. 

Gulf News 

Dubai  

  

Inga gratispengar  



 
 

Under finanskrisen på Cypern 2013 flög dess president Nikos Anastasiadis till Moskva i hopp 

om ett lån. Han återvände besviken. Beskedet till Cypern den gången har inte undgått 

Grekland. Det finns inga gratispengar, desto mindre just nu när den ryska ekonomin går back.  

De Volkskrant 

Amsterdam  

  

Kostsam flirt   

Mötet mellan premiärminister Tsipras och Vladimir Putin i Moskva kan påskynda Greklands 

utträde ur euron. Det handlar inte om att Grekland av EU skulle uppfattas som Rysslands 

femte kolonn. Knappt någon tror ju att Tsipras är redo att torpedera EU-politiken gentemot 

Moskva för att få sälja grekiska produkter till Ryssland. Här har Tsipras alltför mycket att 

förlora. Men flirten med Moskva får Grekland betala med förlust av den sista resten av EU:s 

förtroende. 

Gazeta Wyborcza 

Warszawa 

  

Varning till EU  

Tsipras Rysslandsresa är en varning till Europa att det faktiskt finns ett alternativ. Man bör ta 

den varningen på allvar. 

Pravda  

Bratislava  

Rysk utmaning  

Säkert kommer Tsipras besök i Kreml att uppfattas som ett försök att lägga press på Bryssel. 

För Grekland blir följderna av detta mera negativa än positiva, i alla fall från EU sett. 

Ryssland har rätt att för sin del ekonomiskt utnyttja konkurrensen mellan enskilda EU-länder. 

Ännu är det oklart om Bryssel lyckas lägga press på sådana EU-länder som sjunger falskt i 

kören och på egen hand vill bygga ut sina förbindelser med Ryssland eller Gazprom.  

Nezavismaja Gazeta 

Moskva  

  

Tsipras krig  

Intrycket tränger sig på att Alexis Tsipras kom till Moskva för att inleda ett krig mot sina EU-

partner. Det han sade var därför nog framför allt tänkt för internt EU-bruk. 

Kommersant 

Moskva  

Skrämma långivare 

Tsipras tror väl att han med en Moskvavänlig politik kan skrämma sina europeiska långivare 

och förmå dem att göra eftergifter i skuldkrisen. Ju fortare man gör klart för honom att han 

misstar sig, desto bättre. 

Neue Zürcher Zeitung    

JEMEN OCH MELLANÖSTERN  

  

Pakistan i Jemen?  

Den sedan årtionden pågående maktkampen i Jemen kan inte lösas med militära medel. Med 

sitt ingripande i inbördeskriget där har saudierna bara förstorat problemet än mer. Har 

Pakistan råd att låta sig bli indraget i detta kaotiska skeende? Det här är inte vårt krig. 

Dawn 

Karachi   



 
 

Araber och iranier  

Utan tvivel kan president Rouhani och hans lag använda avtalet (om Irans atomprogram) till 

att pressa radikaler och hårdföra än längre in i hörnet. Samtidigt behöver arabvärlden en 

politik mot Iran. Araberna bör hålla sin kurs i Jemen och dessutom vara redo att vid behov 

hålla Iran militärt i schack. Parallellt måste en dialogens kanal hållas öppen till de moderata 

krafterna i Teheran. Det är dags att araberna ser över sin politik mot sina fiender. 

Jordan Times 

Amman 

  

Svaret till Iran  

Med sin inblandning har Iran uppenbart räknat fel. Man väntade sig väl bara ett fördömande 

av Huthioffensiven i Jemen, men ingen militär operation. Naturligtvis har Iran, precis som 

andra länder, rätt att fullfölja sina intressen. Det är dock en farlig strategi, att vilja genomdriva 

sin egen religiösa övertygelse. Sådant stärker hat och fiendskap i regionen och gör en 

förhandlingslösning allt svårare. 

Arab News 

Jidda 

Apropå Jemen  

Desto viktigare är det därför att Europa och USA omgående inleder samtal om Mellanösterns 

säkerhet, eftersom korten där nu blandas om på nytt. 

La Stampa 

Turin  

USA-POLIS DÖDAR, IGEN  

Bekant profil  

Det avskyvärda dådet, som polismannen försökt rättfärdiga med att han kände sig hotad till 

livet, visar på en vid det här laget bekant profil på polisuppträdande i övervägande av svarta 

bebodda amerikanska stadsområden. Detta visar på två problem. Det första och största är att 

illa utbildade och otillräckligt kontrollerade poliser ofta utan skäl brukar dödligt våld, framför 

allt mot minoriteter. Och det andra problemet är att poliserna ofta vittnar falskt och kommer 

undan ostraffat.  

New York Times  

  

Kameror mot polisvåld  

Reaktionen på videon var snabb och korrekt. Händelserna i North Charleston tydliggör 

emellertid att polisen måste ändra uppträdande nationellt. Det kan hävdas att de fåtaliga 

poliser som bryter mot normerna framöver kan kontrolleras enbart genom vetskapen om att 

många möjliga vittnen har en kamera i fickan. Men i stället för att förlita sig på vittnens filmer 

bör polisen påskynda införandet av kroppskameror. 

Washington Post  

  

AVTALET OM IRANS ATOMPROGRAM  

  

Obamadoktrinen  

Att upprätthålla en dialog och förhandla med alla: Det aktuella avtalet om atomprogrammet 

och öppningen mot Kuba är de första resultaten av USA:s nya utrikespolitik. Nu kan man med 

rätta tala om en ”Obamadoktrin”. 

Corriere della Sera 

Milano 

  



 
 

Djävulen i Iran  

Det har bildats en besynnerlig koalition som fördömer atomavtalet med Iran. Den består av 

Saudiarabien, arabvärldens ledande sunnimakt, Israel och den republikanska majoriteten i 

amerikanska kongressen. Denna koalition ser djävulen i Iran och framställer landet som 

regionens slemmaste fiende, långt värre än Islamiska statens jihadister. 

Le Monde 

Paris  

  

Skepsis mot Iran  

En expansionistisk islamisk republik, som är aktivt verksam i nästan alla militära konflikter i 

regionen och öppet manar till Israels förstörelse, är knappast en trovärdig partner. Skeptikerna 

har alla skäl att förbli skeptiska. 

Jerusalem Post  

  

Obama ger upp  

Obama och hans så kallade ”realister” har gett upp varje försök att hindra Iran från att 

utveckla en atombomb. Tidigare löften trampas under fötterna, exempelvis att stänga 

anläggningen i Fordo, montera ned reaktorn i Arak och avlägsna allt anrikat uran från landet. 

Det beror på att de västliga huliganerna inte är i stånd att beslutsamt bemöta Iran och kräva 

eftergifter, och detta trots att landet eldar på konflikterna i arabvärlden och stödjer Hizbollah, 

Hamas och Huthirebellerna i Jemen. 

Jerusalem Post  

Detta avtal. Eller inget 

Israels premiärminister krävde i måndags (6 april) flera ändringar i ramavtalet och påstår att 

man därigenom skulle uppnå ett bättre avtal. Kraven är orealistiska. Skulle man försöka att 

göra verklighet av dem blir resultatet inte ett bättre avtal, utan inget avtal alls. 

New York Times  

Obama utan alternativ 

President Obama hävdar bestämt att det inte finns något alternativ till de villkor han gått med 

på. Därmed ser han till att det inte längre finns något praktiskt alternativ, nämligen att 

upprätthålla sanktionerna och kräva att Iran fortsätter att avveckla sin nukleära infrastruktur, 

så som Israel och en del av den amerikanska kongressen önskar. 

Washington Post  

  

Lyssna på Israel  

USA:s president Obama har lovat att aldrig tillåta att Iran skaffar sig en atombomb. För att 

avlägsna bristerna i överenskommelsen i Lausanne bör han beakta Israels förslag. 

The Australian 

Sydney  

  

Det är juni som gäller 

Det av USA uppställda budet att ”inget är klart förrän allt är klart” gäller mer än någonsin. 

Slutspurten fram till slutet av juni kommer också att bjuda på många hinder, ty särskilt Iran, 

som gjort störst eftergifter – oavsett från vilken sida man ser saken – kommer att försöka slipa 

av ett antal smärtsamma kanter. 

Der Standard 

Wien   

  

Hopp och steg  



 
 

Det finns dock ett hopp om att slutavtalet kan bli klart till 30 juni. Med andra ord: Det förestår 

utdragna och säkerligen inte lätta förhandlingar. Men ett stort steg har tagits. 

Duma  

Sofia   

  

Politisk affär med Iran  

Iran hade kunnat uppnå enighet med väst för länge sedan ifall man inte så envist insisterat på 

ett eget anrikningsprogram. Ett sådant är meningslöst, ekonomiskt sett. Iran kan till ett mycket 

bättre pris skaffa sig uranbränsle i Ryssland. Även anläggningarnas omfattning tyder snarare 

på militära än kommersiella syftemål. Någon grundläggande kursförändring har nog Iran inte 

beslutat sig för. Det måste väst ha klart för sig, om man vill slutföra en politisk affär med 

regimen i Teheran.  

Neue Zürcher Zeitung  

  

Atomavtal och världsfred  

Genombrottet sänder en stark signal till världen om att förhandlingar och dialog är rätta vägen 

för att lösa allvarliga kriser fredligt. Det sätt på vilket världssamfundet löst denna uppgift 

borde kunna tillämpas även på andra teman, exempelvis att göra den koreanska halvön fri från 

kärnvapen.  

China Daily 

Peking   

Iran och atomavtalet  

Det finns en viss strömning i landet som motsätter sig varje resultat regeringen Rouhani 

uppnår, eftersom den inte företräder dess intressen. Den andra gruppen är alla de som bara 

tänker i svart och vitt, i vänner och fiender. För dem betyder begreppen diplomati och dialog 

ingenting. Båda grupperna är i minoritet. 

Ebtekar 

Teheran 

  

Ayatollan och atomerna 

Iran måste sluta upp bakom den överenskommelse som uppnåtts av utrikesminister Zarif. 

Den bör inte ifrågasättas av någon. Förhandlingarna har ju faktiskt stämts av med den högsta 

andliga ledaren, ayatolla Khamenei. Men amerikanerna kan bli ett problem. Månaderna 

framöver kommer kanske republikanerna att ställa sig bakom Israel, i stället för att hålla sig 

till president Obama. Detta kan innebära svårigheter för ett slutavtal. Desto viktigare är det att 

Iran arbetar på enighet, med tålamod och god vilja. 

Arman 

Teheran  

  

Vinst för Iran  

Största vinsten för Iran är att de internationella sanktionerna luckras upp. Isoleringen från 

omvärlden hör snart till det förflutna, och det stimulerar regeringen att med nya reformer 

skapa ett nytt Iran. Om det kan lyckas beror naturligtvis av om avtalet blir verklighet. 

Milliyet 

Istanbul  

  

Iran i arabvärlden  

Enandet i atomtvisten kan leda till att Iran framöver påverkar regionens politik som ny, 

mäktig kraft. Det som framför allt intresserar Saudiarabien är om landet kan förverkliga sina 

ambitioner och idéer och om Washington tillåter att Iran stiger upp som den starkaste spelaren 



 
 

i arabvärlden. I så fall måste araberna och saudierna sluta sig samman och se över alla 

strategiska möjligheter.  

Okaz 

Riyadh 

Terroriststaten Iran 

Det får inte glömmas bort att det här faktiskt handlar om en terroriststat. Det hot som utgår 

från Iran är långt ifrån bemästrat, trots alla lovord om den historiska betydelsen av 

atomavtalet. 

De Telegraaf 

Amsterdam   

 

TERROR I KENYA  

  

Al-Shabaab i Kenya   

Obehagligt är att det i offentligheten spekuleras mycket om förövarnas etniska och religiösa 

bakgrund. Det är just vad al-Shabaab vill. Ju mer det höttas mot den somaliska 

befolkningsgruppen eller mot den islamiska religionen, desto mer delas landet längs dessa 

linjer. Därför måste nu kenyaner av varje trosriktning stå enade, med det tydliga budskapet att 

de säger nej till terror.  

Daily Nation 

Nairobi    

 

Allvarligt i Kenya  

Den ökande frekvensen av terrorattentat visar hur utsatt Kenya är. Det har allvarliga följder 

för näringslivet. Turismen skadas, och bland investerare uppfattas landet inte längre som 

säkert. Regeringens reaktion brukar inte vara särskilt lugnande. Det vanliga löftet om att 

säkerhetsåtgärderna skulle skärpas saknar vid det här laget all trovärdighet.  

Daily Nation 

Nairobi  

  

Mera terror i Östafrika   

Två av dem, Boko Haram och al-Shabaab, har redan meddelat att de samarbetar med 

Islamiska staten. Angreppet på universitetet i Garissa är utan tvivel en följd av detta. Ty IS 

har uppmanat al-Shabaab att utföra attentat i olika östafrikanska städer. Terrorismen stoppar 

inte vid några gränser och därför måste länderna i Östafrika se över sin strategi i kampen mot 

al-Shabaab. De måste samarbeta, eftersom fienden kan slå till överallt och när som helst.  

Guardian 

Dar es Salaam  

 

PRESIDENT ERDOGAN PÅ STATSBESÖK I IRAN  

  

Nyckelmakterna  

Konflikterna i Mellanöstern kan bara begränsas ifall de tre viktigaste aktörerna, Saudiarabien, 

Iran och Turkiet, så önskar. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Åtgärder mot krig  

Besöket är av stor betydelse för båda länderna. Ty i en tid när regionen sjunker ned i krig, 

människor brutalt tas av daga, kort sagt kaos har utbrutit, är det viktigt hur de två starkaste 

länderna i denna miljö uppträder. Om det fortsätter som nu kommer en dag även Turkiet och 



 
 

Iran att dras in i krigen. Därför är motåtgärder absolut nödvändiga. Man får hoppas att 

Erdogan kan övertyga sitt värdfolk om den saken.   

Yeni Safak 

Istanbul  

Turkiets president Erdogan besökte Iran 7 april  

 

Irans bättre grannar  

Iran och Turkiet har goda relationer. I båda länderna råder stabilitet och fred. Under 

atomförhandlingarna samarbetade Turkiet med Iran och var flera gånger till och med värdfolk 

för samtalen. Visst kan det finnas grupper i båda länderna som inte välkomnar goda 

förbindelser, men i praktiken har turkarna alltid varit bättre grannar än exempelvis Oman och 

Irak. 

Shargh 

Teheran 

 


