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FREDER PENSJONSALDER

– KLIMAFORNEKTERE ER DUMME
De som fornekter klimaendringene, kan best beskrives
med et vers fra Det gamle
testamente der mennesker
avfeies som dumme, ifølge
pave Frans. Den katolske
kirkens overhode kom mandag
med et nytt, kraftig angrep på

dem som tviler på om det
finnes menneskeskapte klimaendringer.
– De som fornekter dette,
må gå og spørre forskerne. De
er veldig klare, veldig presise,
sa han til journalister om etter
sitt besøk i Colombia. (NTB)

ENGASJERT: Pave Francis.

Tysklands opposisjonsleder Martin
Schulz forsøker å
lokke eldre velgere
til å stemme sosialdemokratisk i et
siste forsøk på å
lokke velgere fra

Angela Merkel. På
en pressekonferanse i går lovet
Schulz at han ikke
under noen omstendighet vil øke
pensjonsalderen fra
67 til 70 år. (NTB)

SOSIALDEMOKRAT: Martin Schulz.

IRMAS VREDE HAR KOSTET MINST 30

TRE I HAGEN: Et enormt tre i hagen til Linda Benson har blitt dratt opp fra rota og fyller nå hagen etter at orkanen «Irma» blåste gjennom eiendommen hennes.

D

ORKANEN «IRMA»

NAPLES (Dagbladet):

E

n av byene orkanen Irma har
Sola skinte fra blå himtruffet med stor styrke er
mel og viste fram de
Naples i Florida. Byen med
sine i underkant av 22 000
enorme ødeleggelsene
innbyggere ligger på vestkysten av
morgenen etter at or- staten.
kanen «Irma» hadde
– Et monster
herjet byen Naples i
Da orkanen traff byen i 17-tida
Florida natta før.
søndag kveld amerikansk tid, 23
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norsk tid, var orkanen en kategori
4. Morgenen etter skinte sola fra
blå himmel og det var en lett bris i
lufta. Med sola kom også ødeleggelsene til syne. Palmetrær som har
blitt revet ned av orkanen sperret
veier sammen med greiner og annet nedfall.

I sentrum av Naples står Mireille
Le Marchand i oppkjørselen foran
huset sitt. Bak det enorme treet
som har falt over oppkjørselen står
familiens to biler, men de er ikke
mulige å se.
– Dette var fryktelig. Stormen var et monster, sier hun.
Hun og ektemannen søkte tilflukt hos et vennepar under stormen, og har ennå ikke kommet seg
forbi treet for å sjekke ut skadene
på biler og hus.

Aktiv strøm

– Jeg håper virkelig huset har unngått skader, sier hun og forsøke å
bøye noen greiner til side for å se.
5,8 millioner mennesker var i
går kveld uten strøm, ifølge CNN. I

«DETTE ER DEN VERSTE STORMEN JEG
HAR OPPLEVD. DET VARTE SÅ LENGE.»
LINDA BENSON, innbygger i Naples

Naples er det innført portforbud
slik at nødetatene skal få jobbe i
fred. Løse strømledninger kan
fortsatt være aktive. I Naples er den
største utfordringen å få vann- og
kloakk-systemene oppe og gå
igjen. Utenfor huset til Linda Benson har et enormt tre blitt dratt
opp med rota og veltet over tomta
hennes.
– Jeg ville ikke gjort dette igjen,
jeg ville blitt evakuert, sier Benson.
– Da stormens øye kom over oss
og de verste vindkastene traff hus-

et, begynte bygningen å skjelve.
Dette er den verste stormen jeg har
opplevd. Det varte så lenge, forteller hun.
Hun forteller om opplevelsen
om hvor stille det plutselig ble da
de befant seg midt i øyet av orkanen, og hvordan vindene og bråket
tok seg opp igjen da bakveggen av
orkanen traff dem igjen. Naboen
John McCumber har fått garasjen
ødelagt etter at tre har falt over den.
– Halve taket er blåst bort, sier
han.
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I denne rettsbygningen i
Yueyang i Hunan-provinsen startet i går rettssaken mot den taiwanske
aktivisten Lee Ming-Che.
Lee Ming-Che anklages
for å ha forsøkt å undergrave den kinesiske
statsmakten.
(NTB)

TYSKERE PÅGREPET
To tyske statsborgere skal
ha blitt pågrepet i Tyrkia.
Det er ikke kjent hvorfor
de to, som skal være et par,
ble pågrepet, men pågripelsene føyer seg inn i rekken
av flere lignende pågripelser av tyskere i Tyrkia den
siste tida.
(NTB)

FOTO: AP / NTB SCANPIX

GOOGLE ANKER REKORDBOT
Google har anket
boten på 2,42 milliarder euro fra EUkommisjonen for
misbruk av markedsdominans.
Rettsstriden i EUdomstolen kan ta

flere år å løse.
Den rekordstore
boten fra Brussel
tilsvarer nærmere 23
milliarder kroner og
ble ilagt internettgiganten i juni.
(NTB)

BØTELAGT:
Google.

MENNESKELIV
SKADD: En eldre kvinne

bringes til sykehus i Bangladesh etter at hun mistet det
høyre beinet da hun tråkket på
en landmine i det hun flyktet
fra Myanmar til Bangladesh.
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– DETTE VAR FRYKTELIG.

STORMEN VAR
ET MONSTER

FOTO: ØISTEIN NORUM MONS
SEN

De to naboene har en enorm ryddejobb foran seg. I går var de fortsatt
uten strøm
strøm, telefon og internett - 15
timer etter at orkanen hadde passert.

Tornadofare

Minst fem personer er omkommet i
Florida, ifølge ABC News. Totalt er
det meldt om rundt 30 dødsfall etter Irmas voldsomme ferd over Karibia.
«Irma» er nå nedgradert til en
tropisk storm, men i kjølvannet
av orkanen kommer tornadofaren.- Med en orkan kommer mye
varm og fuktig luft inn over
land.
I overgangen der den fuktige og
varme luften treffer kaldere luft på

land, dannes tornadoer, forteller
professor Helge Drange ved Universitetet
ersitetet i Bergen til Dagbladet
Dagbladet.
– Det er fremdeles veldig mye
varm og fuktig luft i området Irma har beveget seg gjennom, så
tornadoer kan man forvente at
vil komme helt inntil værsituasjonen blir mer normalisert, sier
han.
– Og det kan gå flere dager før det
skjer, tilføyer han.
– Betyr det at tornadoer nå er den
største trusselen befolkningen i
Florida står overfor?
– Ja, det kan man godt si, sier
Drange, men tilføyer:
– I tillegg vil alt vannet som har
kommet inn over land skape langsiktige utfordringer.

ANKLAGES
FOR ETNISK
RENSING
Angrepene på rohingyamuslimer i Myanmar ser
ut til å være et skoleeksempel på etnisk rensing, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter.
FNs menneskerettssjef Zeid
Ra'ad Al Hussein mener at angrepene er systematiske, og
han tolker dem som et forsøk
på å tømme landet for rohingyaer.
– Det er ikke mulig å få full
oversikt over det som skjer,
men situasjonen framstår som
et skoleeksempel på etnisk
rensing, sa Zeid til journalister
i Genève mandag.
Så mange som 313.000 rohingyaer har ifølge ferske FNtall flyktet fra Myanmar til
Bangladesh siden 25. august.
Antallet er så høyt at leirene er
fullstendig sprengt, og strømmen fortsetter uten stans.

Landminer

Zeid reagerer spesielt sterkt på
meldingene om at Myanmar
har begynt å legge ut landminer på grensen til Bangladesh,
og at flyktningene kun får lov
til å reise tilbake hvis de kan
bevise sitt statsborgerskap.
– Dette tiltaket ser ut som en
kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at
de har mulighet til å vende tilbake, sier Zeid.

– Statsløst samfunn

STORE SKADER: Palmetrær og annet nedfall preger gatene i

Naples. Det er fare for løse strømledninger med strøm og folk bes holde
seg hjemme.
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Rohingya-muslimene blir av
FN omtalt som verdens største
statsløse samfunn. De aller
fleste er blitt nektet statsborgerskap ettersom myndighetene mener det er et folkeslag
som har sin opprinnelse i
Bangladesh.

