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David Cameron ställer in sitt Sverigebesök
London. Premiärminister David
Cameron prioriterar ett möte med
EU-kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker och ställer in
sin resa på fredag till Sverige och
Danmark, där Cameron skulle ha
träffat statsministrarna Stefan Löfven och Lars Løkke Rasmussen.
Mötet i Bryssel ska handla om
Storbritanniens förhandlingar med
övriga EU inför landets folkomröstning om medlemskapet. En
talesperson för premiärministern

säger till nyhetsbyrån Bloomberg
att britterna har velat träffa JeanClaude Juncker och att ett sådant
tillfälle har öppnats på fredag.
Nästa EU-toppmöte den 18–19
februari ska till stor del handla om
Storbritanniens förhandlingar med
EU-länderna. Når britterna en uppgörelse då finns förutsättningar för
att hålla en folkomröstning redan
i sommar. I den ska väljarna få ta
ställning till om Storbritannien ska
lämna eller vara kvar i EU.

Över 50 döda
i IS-attack

Enligt brittiska medier är tors
dagen den 23 juni ett tänkbart
datum för en folkomröstning. Såväl
premiärminister Cameron som
utrikesminister Philip Hammond
har dock sagt att det är viktigare att
nå en bra uppgörelse än att sluta
den snabbt. Regeringen har lovat
att omröstningen ska hållas före
utgången av 2017.
Under nästa vecka väntas
ordföranden för Europeiska rådet,
Donald Tusk, skicka brev till

ledarna för medlemsländerna och
redogöra för hur förhandlingarna
går med Storbritannien samt vilka
frågor som återstår att lösa före
toppmötet.
Storbritannien vill bland annat
utestänga medborgare i andra EUländer från delar av det brittiska
välfärdssystemet under fyra år,
samt ha garantier för att länder
utanför eurozonen inte diskrimineras.
Pia Gripenberg

Irak. Minst 55 irakiska militärer och
stamkrigare har dödats i  självmordsattentat utförda av Islamiska staten (IS) i al-Ramadi i Irak,
rapporterar al-Jazira. Efter hårda
strider lyckades irakiska styrkor
i slutet av december inta staden,
som i åtta månader kontrollerats
av den islamistiska extremistgruppen. Tidigare i veckan hittade
irakiska säkerhetsstyrkor en massgrav med kvarlevorna av ett 40-tal
personer i staden. TT

Italien.
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Gayäktenskap
vållar febrig
debatt i Italien
Efter 20 års diskussioner och 75 möten i justitieutskottet kommer
i dag, torsdag, frågan om partnerskap för homosexuella upp i senaten.
Lagförslaget splittrar såväl landet som delar av vänstern. Katolska
kyrkan säger nej, framför allt till möjligheten av adoption.
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Aktivister i Rom demonstrerar
för samkönade pars rättigheter
i Italien. Foto: Andrew Medichini/AP

Rom

Peter Loewe
DN:s korrespondent
loewe@tin.it

○○Spänningen i Italien är sannolikt
lika laddad som under slutet av
1970-talet, då Italiens abortlagstiftning klubbades igenom. Italiens
homo
sexuella över hela landet
manifesterade i helgen sitt stöd för
lagen om partnerskap.
– För miljontals italienare har vi
varit som en spökfamilj som inte existerar. I dag är vi en verklighet som
ingen kan förneka. Nu är det upp
till politikerna. Att skapa en lag som
inte omfattar möjligheten att adoptera sin partners barn är otänkbart.
Barnens juridiska skydd måste
komma först, sa Marilena Grassadonia på torget utanför Pantheon.

Hon är ordförande i föreningen
för Italiens regnbågsfamiljer som
har några hundra medlemmar. Tillsammans med sin hustru Laura har
hon tre barn.
På lördag hålls en stor motmanifestation i Rom för att värna den traditionella heterosexuella familjen.
Evenemanget väntas dra hundra
tusentals deltagare. Tågbolaget
Italo har sponsrat med rabatterade
familjebiljetter till huvudstaden.
Evenemanget har fått stöd av
katolska kyrkan genom uttalanden av den konservative kardinalen A
 ngelo Bagnasco, ledare för
Italiens biskopar. Påve Franciskus
har inte kommenterat manifestationen, men häromdagen passade
han dock på att kalla alternativa
familjekonstellationer utanför äktenskapet för ”att leva på fel sätt”.
Men dessa personer utesluts givetvis inte ur kyrkans gemenskap, til�lade påven.
Det demokratiska partiet (Pd) befinner sig i centrum av polemiken.
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Dagens Nyheters
medarbetare
i världen

Makten har blivit
mer öppen för
dialog med olika
medborgare.
Krisen har fått
Vladimir Putin att
vilja lyssna.
Dmitrij Muratov, chefredaktör för
den regimkritiska ryska tidningen
Novaja Gazeta, till TT.

Berlin: Jan Lewenhagen
jan.lewenhagen@dn.se
Bryssel: Annika Ström Melin
annika.strom.melin@dn.se
Danmark: Karin Zillén
utland@dn.se

Helsingfors: Philip Teir
philip.teir@gmail.com
Jerusalem: Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
London: Pia Gripenberg
pia.gripenberg@dn.se

Mellanöstern: Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se
Nairobi: Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
New York: Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com

Nunna kidnappad
för andra gången

Kritisk EU-rapport
om Greklands gränser

Mali. al-Qaida i islamiska Maghreb (Aqim) tar på sig ansvaret för
kidnappningen av en schweizisk
nunna i norra Mali.
Kvinnan uppges figurera i en
video där hon berättar att hon kidnappats av gruppen. En maskerad
man med brittisk accent framför
också krav på att fångar ska utlämnas i utbyte mot gisslan, rapporterar CNN. Detta är andra gången
kvinnan kidnappas i Mali. Första
gången var i Timbuktu 2012. TT

EU. Det finns ”allvarliga brister”
i Greklands gränskontroll, konstaterar EU-kommissionen i en
rapport som offentliggjordes i Bryssel på onsdagen. Därmed öppnas
vägen för att stänga av Grekland ur
Schengensamarbetet, om inga förbättringar görs inom tre månader.
Rapporten bygger på hur
situationen såg ut vid den grekiskturkiska landgränsen samt på
öarna Chios och Samos i början av
november förra året. TT

Norge: Jens Littorin
jens.littorin@dn.se
Paris: Magnus Falkehed
magnus@falkehed.com
Peking: Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Rio de Janeiro:
Henrik Brandão Jönsson
riojonsson@gmail.com
Rom: Peter Loewe
loewe@tin.it

980
anställda får gå

från Helsingfors universitet när
verksamheten bolagiseras. Sammanlagt ska personalen minskas
med 980 personer före 2018, runt
en åttondel av de anställda. Universitetet behöver spara 49 miljoner
euro i år och 106 miljoner om året
2019–2020. TT

Ryssland: Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se
Washington:
Sanna Torén Björling
sanna.bjorling@dn.se

Kräver livstid
för vapenavslöjande
Turkiet. Åklagare yrkar på livstids fängelse för två journalister.
Bakgrunden är ett avslöjande i tidningen Cumhuriyet med bilder som
sades visa hur regeringen försökte
smuggla vapen till islamister i Syrien. ”Vapenleveranserna har varit
olagliga, vilket inte heller regeringen kunnat förneka. I stället hävdar
regeringen att nyhetsartikeln röjer
statshemligheter”, skrev en av de
åtalade, chefredaktören Can Dündar, i DN tidigare i januari. TT

DN frågar.

Vad tycker du om partnerskap
för samkönade relationer?

Ett par har med sig väckarklockor till demonstrationen för
homosexuellas rätt vid Pantheon
Foto: Alberto Pizzoli/AFP
i Rom. 

Domenico Manente, 60,
advokat: ”Det måste vara en tyd
lig skillnad mellan partnerskap
och äktenskap. Jag tycker att det
är bra att homosexuella får alla
civila och juridiska rättigheter,
men inte rätt att adoptera.”
Omar Esposito, 32 målare: ”Jag
har många homosexuella vänner
och tycker att det är bra att de nu
kan reglera sina relationer och få
samma rättigheter. Men gränsen
går vid barn. Homosexuella är
inte lämpliga som föräldrar.”
Chiara Fraschetti, 38, hemmafru:
”Jag säger absolut ja till detta
lagförslag. Det är inte könet som
skapar en familj. Det är utmärkt
med en familj med två pappor
eller två mammor. Till sist är det
kärleken som finns i ett hem som
skapar en familj och inget annat.”

Text & foto:
Peter Loewe

I ett parti som består av före detta
kommunister och kristdemokrater
är det svårt att enas i denna fråga.
Majoriteten står bakom sin ledare
Matteo Renzi och partiets beslut om
partnerskap.
Monica Cirinnà är senator i justitieutskottet. Lagförslaget som hon
lagt fram bär också hennes namn.
Hon är en heterosexuell 52-årig
flerbarnsmamma, ursprungligen
från det italienska miljöpartiet De
gröna. I dag är hon redo att bli Italiens gayikon nummer ett om lagen
går igenom.
– Partiet har hög feber, säger hon
när DN träffar henne på arbetet.
Febertillståndet märks på flera
sätt. Partibrodern och senatorn
Gianpiero Dalla Zuanna gjorde ett
studiebesök hemma hos makarna
Dario de Gregorio och Andrea Rubera, som DN tidigare skrivit om.
De har tre barn och är på många
sätt en mönsterfamilj. Men efter
besöket kom senatorn med ett
lagförslag att par som använder
sig av surrogatmödrar utomlands

Fakta. Partnerskap i Italien
○○Italien är det enda land i Väst
europa som inte erkänner sam
könade relationer. I öst har det
sällskap av Polen, Lettland, Litauen
och Ryssland.
○○Italiens författningsdomstol har
vid två tillfällen 2010 och 2014 på
talat avsaknaden av en lag, och har
i utslag förgäves talat om ”en stor
brådska” att en lag kommer till.
○○Tre samkönade par som nekats ju
ridiskt erkännande överklagade och
fick i juli 2015 rätt i Europadomsto
len för mänskliga rättigheter. Italien
dömdes till böter och att betala
moralisk ersättning på 5 000 euro
till var och en av personerna.
○○I avsaknad av lag har lokala dom
stolars utslag ibland fungerat som
prejudikat. 2014 beslöt en domstol
i Grosseto i Toscana att ett par som
gift sig utomlands skulle få sitt
äktenskap godkänt i Italien.

ska kunna dömas till fängelse i Italien. Det kommer inte att tillämpas
retroaktivt, betonade han.
Det nya förslaget om partnerskap behandlar dock inte surrogatmödraskap. Det är redan reglerat
och inte tillåtet.
Ett annat initiativ som rört om i
den parlamentariska grytan var
hemsidan gay.it som valde att med
bild och mejladress hänga ut de
av de drygt 30 av Pd:s senatorer
som inte ställer sig bakom partiets
lagförslag. Senator Cirinnà talar
om denna publicering som direkt
olämplig men tillägger småleende
att det direkta resultatet blev att
ett tiotal senatorer omedelbart dementerade att de tänkte rösta nej.
I ett elegant mötesrum intill kafe
terian träffar vi senator Sergio Lo
Giudice. Han förklarar varför lagförslagets paragraf om att kunna
adoptera sin partners barn är så
viktigt. Han är själv homosexuell –
den ende senator som är öppet gay.
Han gifte sig borgerligt med sin ita-

lienske man Michele i Norge 2011.
Genom en surrogatmamma i USA
fick makarna sonen Luca 2014.
Italien erkänner inte äktenskapet,
utan endast den biologiske pappan
som är Michele. I denna familj har
senator Lo Giudice ingen som helst
juridisk rättighet till sin son. Skulle
den biologiske pappan försvinna,
räcker det med fientligt inställda
släktingar och en konservativ domare för att förlora vårdnaden.
– Därför är lagen otänkbar utan
rätt till adoption. Medlemmar i vårt
parti vill ersätta detta och låta den
icke biologiske pappan eller mamman bli utsedd som vårdnads
havare. Skillnaden är att detta inte
är permanent, utan kan dras tillbaka när som helst, förklarar Lo
Giudice.
Efter 32 månaders diskussioner
har Monica Cirinnà baxat förslaget
om partnerskap till omröstning –
trots att justitieutskottet inte lyckades komma fram till ett enat beslut.
Senator Cirinnà menar att lagen
på intet sätt strider mot Italiens för-

Raffaela Boccia, 61 lärare: ”Jätte
svår och kontroversiell fråga. Jag
har egentligen ingen klar åsikt.
Partnerskap är jag positiv till.
Men jag är tveksam till om ho
mosexuella ska få skaffa sig barn.
Det är klart att de barn som finns
måste ha rätt till någon form av
juridiskt skydd.”

fattning. Oppositionen tycker annorlunda. Högerpartierna menar
att lagen, som ger fullständiga civila
och juridiska rättigheter för homosexuella par, är alltför lik äktenskapet och att den öppnar för adoption. Men lagen gäller inte generell
adoption, utan endast möjlighet att
adoptera sin partners barn.
Pd har precis som Berlusconis
högerparti Forza Italia sagt att senatorerna är fria att rösta som de
känner i denna fråga. Utgången är
därför oviss. Inte minst eftersom
flera omröstningar kommer att vara
hemliga. Det öppnar för tjuvnyp
från andra partier, exempelvis Beppe Grillos Femstjärnan som nyligen
hamnat i frän polemik med Pd.
Monica Cirinnà hoppas att lagen
går igenom till Alla hjärtans dag så
att Italiens homosexuella kan fira
med en stor fest.
– Det är barnen som behöver
denna lag. Om paragrafen om adoption av partnerns barn inte går igenom ser jag det som ett stort misslyckande, säger senator Cirinnàj.
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