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Klar til at evakuere civile fra IS-enklave
syrien: En konvoj af lastbiler kørte tirsdag ind i Islamisk Stats sidste enklave i det østlige Syrien, hvor de
skal evakuere de civile, der er tilbage i området. Det
siger en kilde fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF),
der kæmper mod Islamisk Stat (IS) med støtte fra USA.
Den kurdisk-ledede styrke har tidligere sagt, at det
er afgørende at isolere de tilbageværende civile fra
den sidste rest af IS-krigere i landsbyen Baghouz.
Det er det sidste lille område i det østlige Syrien,
som er kontrolleret af Islamisk Stat.
Et øjenvidne bekræfter, at snesevis af lastbiler er kørt
til landsbyen. / ritzau/Reuters

Hærværket på en jødisk gravplads i Quatzenheim bliver
her inspiceret tirsdag. Foto: Vincent Kessler/Reuters

Karl Lagerfeld som man kender ham. Med store solbriller, sort
jakkesæt og håret i hestehale. Foto: Jacky Naegelen/Reuters

80 jødiske grave vandaliseret i Frankrig

Modeikonet Karl Lagerfeld er død

Frankrig: Omkring 80 gravsteder på en jødisk gravplads
i Frankrig er blevet udsat for hærværk, oplyser lokale myndigheder. Skaderne blev opdaget tirsdag morgen på
gravpladsen, der ligger i den lille by Quatzenheim
i Alsace-regionen nær grænsen til Tyskland.
Billeder viser, at der blandt andet er blevet
spraymalet lyseblå hagekors på de vandaliserede gravsteder. Hærværket sker på
et tidspunkt, hvor der er varslet store
demonstrationer mod stigende antisemitisme i Frankrig.
I weekenden måtte fransk politi
gribe ind for at beskytte den jødiske forfatter Alain Finkielkraut
fra en gruppe demonstranter
i Paris. / ritzau/AFP

FRankrig: Den legendariske tyske modeskaber Karl Lagerfeld er død. Han blev 85 år. Det bekræfter Chanel over for
nyhedsbureauerne AP og Reuters.
Lagerfeld var særligt kendt for sin tid hos det ikoniske modehus Chanel, hvor han var chefdesigner
i over tre årtier frem til sin død. Her var han,
fra han blev ansat i 1983, med til at booste
Chanels popularitet.
Lagerfeld var kendt for sit særlige look,
der blandt andet bestod af et mørkt jakkesæt, håret trukket tilbage i en hestehale
og store mørke solbriller.
- Jeg er på en måde en karikatur af mig
selv, og det kan jeg ret godt lide, lyder et
ofte brugt Lagerfeld-citat. / ritzau/Reuters

Chockrapport om voldtægter i norsk forsvar
Norge: 24 kvinder og 20 mænd i det
norske forsvar oplyser i en spørgeskemaundersøgelse, at de er blevet
voldtaget inden for det seneste år.
Yderligere 123 siger, at de har været udsat
for voldtægtsforsøg, eller at andre har prøvet
at tvinge dem til seksuelle handlinger, rapporterer
den norske tv-station NRK.
Forsvaret har gennemført undersøgelsen blandt 8800
ansatte og værnepligtige i oktober. Kun to voldtægtssager
er meldt til politiet. Forsvarschef Haakon Bruun-Hanssen
er overrasket over omfanget.
- Forsvaret er gennemreguleret, og vi har sat en række
tiltag i værk. At vi har så mange hændelser i og uden for
tjeneste, overrasker mig og gør mig ekstra vred, siger han.
/ritzau/NTB

Khashoggis forlovede søger Saudi-sanktioner
Saudi-arabien/EU: Vi skal vide, hvad der skete, da den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober
2018. Med den dagsorden havde Europa-Parlamentets underudvalg om menneskerettigheder tirsdag besøg af Hatice Cengiz, som var forlovet med journalisten.
- Jeg håber, at mit besøg her i dag vil kunne hjælpe i forhold til mulige sanktioner
i fremtiden, sagde Cengiz efter et møde i udvalget i Bruxelles.
Hun kalder det en menneskelig pligt at kæmpe for menneskerettigheder.
- Den har jeg fra ham, som altid forfægtede menneskelige værdier som respekt for alle,
siger Hatice Cengiz under sit besøg hos EU. / ritzau/

77-årige Bernie Sanders prøver igen
Bernie Sanders tabte i 2016 den demokratiske nominering til Hillary Clinton.
Den 77-årige senator fra Vermont er klar til at gå efter præsidentposten igen.
Præsidentvalg
USA: Bernie Sanders ønsker
at blive USA’s præsident
efter valget i 2020. Sanders
stiller i første omgang op til
at blive nomineret som Demokraternes kandidat til
præsidentvalget, annoncerede han tirsdag.
- Jeg vil have, at indbyggerne i staten Vermont skal vide
dette først. Jeg lover, at jeg på

min rejse rundt i USA vil tage
de værdier med, som alle os
i Vermont er stolte af: en tro
på retfærdighed, fællesskab, i
græsrodspolitik.
- Det er, hvad jeg vil tage
med over hele landet, siger
Bernie Sanders til VPR.
Sanders forsøgte også i
2016 at blive Demokraternes præsidentkandidat, men
tabte nomineringen til Hillary Clinton. Han vil stadig
arbejde for de mærkesager,

han havde i 2016: Gratis adgang til sundhedsvæsenet, en
minimumsløn på 99 danske
kroner og en reduktion af
studiegæld, fortæller han til
radiostationen.
Sanders gjorde det også i
interviewet klart, at han ikke
er glad for USA’s nuværende
præsident, Donald Trump.
- Jeg mener, at den nuværende beboer i Det Hvide
Hus er en skændsel for vores
land. Jeg mener, han er en

patologisk løgner. Jeg mener
også, han er en racist, sexist,
og han nærer had til homoseksuelle og fremmede.
- Én, som vinder billige
politiske point ved at prøve at hakke på minoriteter,
siger Bernie Sanders.
Men flere prominente
demokrater står på spring
i kulissen, og et langt større,
langt mere venstreorienteret
kandidatfelt end i 2016 presser senatoren fra Vermont.

Bernie Sanders vil igen forsøge at blive præsidentkandidat. Det
siger han til Vermont Public Radio. Arkivfoto: Yuri Gripas/Reuters
Det mener i hvert Peter
Kurrild-Klitgaard, professor på Institut for statskundskab, Københavns Universitet. Af de mere prominente

muligheder nævner Kurrild
tidligere vicepræsident Joe
Biden, der vil være favorit, og
også den unge Beto O’Rourke
fra Texas. / ritzau/

