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Nyheter i bilder

Pakistan. Minst två
självmordsbombare
dödade 68 personer
Ett antal explosioner i Quetta
i västra Pakistan har krävt
minst 68 dödsoffer. Mer än
hälften dödades när självmordsbombare, bara minuter från varandra, attackerade en fullproppad biljardhall.
Det var inne i en trång biljardhall som den förste självmordsbombaren detonerade
sin kraftiga sprängladdning.
Polis, räddningsarbetare och
medier skyndade till platsen
och det var då, cirka tio minuter senare, som den andra
bomben exploderade.
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Två tåg krockade i går morse vid en tågstation i norra Schweiz. Flera människor skadades, sex av dem
allvarligt, uppgav polisen. Krocken mellan ett lokalt
pendeltåg och ett snabbtåg gjorde också att ett av
loken spårade ur. METRO FOTO: ARND WIEGMANN/REUTERS

USA. Rättegång mot Manning
skjuts upp till i sommar

Rättegången mot den misstänkte Wikileaksläckan,
Bradley Manning, kan komma att försenas. Tidigare
var det sagt att rättegången ska starta i mars. Men
enligt domaren Denise Lind kan den komma att äga
rum först i juni. TT-AFP FOTO: PATRICK SEMANSKY/AP PHOTO/ARKIV
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Frankrike. Kurdiska kvinnor
sköts till döds i Paris

Tre kurdiska kvinnor har hittats ihjälskjutna inne på
Kurdiska informationscentret i Paris. Kvinnorna hade skjutits i huvudet, deras kroppar hittades tidigt i
går morse. En av kvinnorna arbetade på centret, de
andra två var aktivister. TT FOTO: REMY DE LA MAUVINIERE/AP PHOTO
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Indien. Försvarsadvokat skyller
våldtäkten på kvinnan

Kvinnan som dog efter en brutal gängvåldtäkt på en
buss i Indien hade sig själv att skylla, enligt en av
försvararna. Advokaten hävdar också att polisen har
utövat våld mot de misstänkta männen för att
tvinga fram erkännanden. TT-AFP FOTO: SAURABH DAS/AP PHOTO
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Se galna skyltdansen

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

I Quetta sprängdes en bomb. FOTO: REUTERS

Självmordsattackerna
kom bara några timmar efter en separat explosion vid
en livlig marknad i samma
stad, som dödade elva människor. Quetta är huvudort i
den oroliga Baluchistanprovinsen. TT

Ett snurrigt skyltproffs
Att hålla upp en reklamskylt är kanske inte det mest stimulerande
jobbet. Men floskeln ”Det blir vad man gör det till” gäller verkligen för
den här mannen som snurrar sin skylt lika bra som Zlatan tricksar med
fotbollen. Med sina skyltkonster gör han succé på nätet. FOTO: YOUTUBE
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Schweiz. Sex personer skadades
svårt vid tågkollision
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Här gör han konst av att vara skyltdocka

Israel. Snöstorm lamslog
kollektivtrafiken i Jerusalem

Vägar och skolor höll stängt och kollektivtrafiken
stod still i Jerusalem i går då den värsta snöstormen
på 20 år dånade. Elisha Pelegvid, stadens katastrofmyndighet, manade folk att stanna hemma. Cirka
15 centimeter snö hade fallit. TT FOTO: MAHMOUD ILLEAN/AP PHOTO

I utvecklingsländer beror svinnet bland annat på långa transporttider på grund av dålig infrastruktur. I västvärlden, däremot, slänger vi gammal mat som fullt
ätbar eftersom vi har råd. Maten är en sådan liten del av våra utgifter. FOTO: SCANPIX OCH ALL OVER PRESS

Hälften av jordens
mat går till spillo
Storbritannien. Jorden
räcker inte till för att
föda dess växande
befolkning, hävdas det.
Påståendet är helt
felaktigt enligt en ny
rapport som visar att
upp till hälften av all
mat som produceras
aldrig blir uppäten.

stitution of Mechanical Engineers är bara en i raden.
– Jag är inte förvånad,
säger Jakob Lundberg på
FN:s Food and Agriculture
Organization (FAO). På senare år har såväl FAO och
Världsbanken som regeringar fått upp ögonen för
problematiken.
– Det är uppe på agendan
i diskussionerna och det var
det inte tidigare.
Svinnet är utbrett i hela
världen, men orsakerna vaRapporten från brittiska In- rierar. I utvecklingsländer
USA

beror det främst på dålig
skördeteknik och långa
transporttider på grund av
dålig infrastruktur. I industriländer går mat till spillo
för att den inte ser tillräckligt bra ut för att hamna på
butikshyllorna eller för att
konsumenterna köper hem
för mycket.
– Är det en prick på en
frukt eller grönsak så importeras den inte, säger
Lundberg.
– I vissa länder lägger
människor 60, 70, 80 proTerrormisstänkt

cent av sin inkomst på mat.
I Sverige har vi råd att slänga
mat eftersom det är en relativt liten kostnad för oss.
Matsvinnet leder också
till en mängd andra problem som slöseri med vatten,
övergödning
och
onödiga utsläpp av växthusgaser.
– Det är en kaskad av effekter på våra naturresurser, säger Lundberg.
PATRICK
EKSTRAND
patrick.ekstrand@metro.se

USA

Obama kan trycka
miljardmynt

Förhandlingar mot
svensk inleds

Skottlossning på
högstadieskola

Obama slår snart i lånetaket och kan inte finansiera sitt underskott med
lån. En lösning på detta
kan vara att trycka ett
nödmynt på 1 000 miljarder dollar, då finansdepartementet har rätt att prägla egna mynt i valfri valör.
Problemet är bara att
USA:s trovärdighet på marknaden kan ifrågasättas. TT

I dag inleds förhandlingarna i hovrätten i Danmark mot den svenske
man som misstänks ha
planerat en terrorattack
mot Jyllands-Posten, rapporterar Ekot i Sveriges
Radio. Attacken var tänkt
som en hämnd för publiceringar av satirteckningar av profeten Muhammed år 2005. TT

En högstadieelev skottskadades i en skola i
Kalifornien i går. En annan elev har gripits och
ett vapen har tagits i
beslag, rapporterar tvkanalen KABC. Skolan
ligger i Taft i Kern
County. Vid skottlossningen gömde sig
många i skåp inne
i skolan. TT

Det är osannolikt att Obama låter
trycka myntet. FOTO: AP PHOTO

