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Blekingenytt
Militärt föremål hittades på
soptipp
Politiker serverade juice till
cyklister
Gymnasieskola behöver mer
pengar
Protester mot byggplaner
Byggandet har tagit fart
Välj din lokala kanal:

Sverige hjälper misstänkt
forskningsinstitut i Iran
Ett forskningsinstitut i Iran som av svenska myndigheter
misstänks framställa massförstörelsevapen samarbetar
med både svenska Smittskyddsinstitutet och Karolinska
Institutet i Solna. Ett av projekten rör ett mycket dödligt
blödarvirus som kan användas som biologiskt
massförstörelsevapen.
Blödarvirus kan användas som biologiskt
massförstörelsevapen

Du behöver Real Player för att
lyssna

Lyssna arkiv
Dygnets ekosändningar
Ekots grodor
Lördagsintervjuer
Kvart i fem-arkiv från -96
Dygnets ekonomieko

P1-morgon: Om att diska strategiskt
KI:s rektor skriver till Anna Lindh
Alla Sveriges Radios lokala
nyheter på en sida.
Lyssna och läs

Alla nyheter på SR:s webb under
det senaste dygnet

AMS tror på minskad
arbetslöshet
Coop Sverige i kris, enligt HUI

Svenska damerna
VM-semifinalklara
Danmark vann
handbollslandskamp

Vogues chefredaktör isdrottning portträtterad.
Ny styrelseordförande på
Kungliga Operan i Stockholm

CCHF är en blödarfeber som bland annat finns i Iran.
Men eftersom den är extremt dödlig kan den också användas till
att framställa massförstörelsevapen och den omfattas därför av
konventionen för biologiska vapen.
Viruset står också med på EU:s lista över produkter med dubbla
användningsområden, det vill säga som både används i civil
forskning men som kan användas till massförstörelsevapen.
Jobbar med Teheran
Svenska smittskyddsinstitutet har inlett ett samarbete kring just
CCHF med Pasteurinstitutet i Teheran. Bland annat hjälper
Smittskyddsinstitutet Iran med att odla viruset och forska om hur
viruset är uppbyggt.
Även Karolinska Institutet i Solna samarbetar med
Pasteurinstitutet.
Tror de framställer vapen
Det här gör de trots att svenska ISP, Inspektionen för strategiska
produkter, har starka misstankar om att Pasteurinstitutet
framställer massförstörelsevapen.

Rymdspaning mot
hjärnhinneinflammation

Ny styrelseordförande på
Operan
Årets filharmoniker utsedda

INXS nye sångare troligen
amerikan
Fugees spelar in ny skiva

Ravintolasavuttajat eristetään
Ennätystulvat Pohjois-Suomessa

Redaktion

Väder i Sverige och världen

Vid 18-tiden på tisdagen
påbörjas nedsläckningen av
Barsebäck 2 för att
anläggningen ska sluta
producera el från midnatt.
P1-morgon ägnade en stor del
av morgonen åt 30-åringen
som går i graven.
Sista dagen på Barsebäck
Avvecklingen tar 20 år

– Det här är en samlad bild av uppgifter från en rad olika länder,
en rad olika källor som vi väger ihop, säger Lars-Hjalmar Wide
som är generaldirektör på ISP.
Vad för slags massförstörelsevapen är det ni misstänker?
– Det är på den biologiska sidan vi är oroliga när det gäller
Pasteurinstitutet. Det är få institut vi har så här starka
misstankar emot, säger han.

Blåbärsextrakt mot tidigt
åldrande

Nyhetsarkiv - dag för dag

Diskmaskin fick stoppas
Sverige har liksom flera andra europeiska länder stoppat
leveranser av laboratorieutrustning till Pasteurinstitutet i Iran på
grund av de här misstankarna som bygger på flera länders
underrättelseuppgifter.

Befrielserörelsen Polisario,
som slåss för ett fritt
Västsahara, hotar återuppta
strider mot ockupationsmakten
Marocko. Västsahara är en av
världens bortglömda
konflikter.
Läs Kerstin Bodells artikel
Ekots utrikesbakgrunder

Det svenska företaget Getinge ville till exempel sälja en sorts
avancerad diskmaskin till institutet för några år sedan men
stoppades av svenska ISP.
– Vi hade goda skäl att misstänka att det skulle kunna komma
att användas till att framställa massförstörelsevapen, säger
Lars-Hjalmar Wide.
Avvisade diplomat
Den svenska regeringen såg så allvarligt på misstankarna att en
iransk diplomat avvisades från Sverige när han försökte hjälpa till
med Getinges leveranser.

Möt Ella Niia, nyvald
ordförande för Hotell och
restaurangfacket, HRF. Hon
är en av få kvinnor i
LO-toppen.
Lyssna (cirka 22 minuter)

Det här bekräftas av dåvarande chefen för Mellanösternenheten
på UD, John Hagard.
– Man försökte införskaffa de här diskmaskinerna som det fanns
dubbel användning för och därför blev han utvisad, säger han.
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ja Tornionjoen varrella

Nyheter på 18 språk

Samtidigt hjälper man dem med forskning
Det är alltså inte tillåtet att skicka ens en diskmaskin till
Pasteurinstitutet i Iran men samtidigt hjälper Sverige samma
institut att forska om ett dödligt virus som skulle kunna användas
till massförstörelsevapen.
– Det är förvisso inte vårt syfte att de ska bygga upp kunskap för
bilogisk krigföring men de måste ha kunskapen att diagnosticera
sjukdomar som finns i deras egna länder. Om man inte ger dem
den kunskapen för att de kan använda den till
massförstörelsevapen tror jag man är väldigt fel ute, säger
Ragnar Norrby som är generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.

Följ debatten om EU:s
utvidgning och EU:s
framtidsfrågor.
Till tema Europa

Följ Ekots bevakning om Irak
efter valet.
Till Iraksidan

Dubbla budskap
Så med ena handen bidrar Sverige till Irans forskning kring
dödliga sjukdomar som CCHF, med andra handen försöker
Sverige stoppa samma forskning.
Det upprör Pasteurinstitutets generaldirektör i Teheran,
Mohammad Taghikhani. Han säger att de som anklagar institutet
har fel och att Pasteur är ett öppet institut som inte är involverat
i något massförstörelsevapenprogram.
Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se
Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se
Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

SR om tsunamin
Tidigt på annandag jul
skakades Indiska oceanen av
en mycket kraftig
jordbävning och flodvåg. Följ
SR:s rapportering om
tsunamikatastrofen.
Följ SR:s rapportering

Tillbaka
Utskriftsvänligt format

Frankrike får ny premiärminister
Yukos förre vd döms till nio års fängelse
AMS tror på minskad arbetslöshet
Italiensk helikopter kraschade i Irak
Nytt dödsfall i legionärssjuka i Norge

Här kan du lyssna på Ekots
specialprogram.
Ekot Special

Webbredaktionen

Våld kan stoppa gemensam vårdnad

Här kan du kontakta oss:
nyhetssidan@sr.se

Apoteksmonopolet strider mot EU-regler

Vi gör SR:s webbnyheter

Skandia gör bättre delår än väntat
Myror i sår på äldreboende i Haninge
Röda Korset avvärjer kritik om långsamhet

SR Ekot
105 10 Stockholm
Besök: Oxenstiernsg. 20
Tel: 08-784 70 00
Fax: 08-663 64 03
ekot@sr.se
Redaktion
P1-morgon
P1 Studio Ett
P3 Front
P4 Extra

SR i din mobiltelefon!
Läs SR:s nyheter,
programtablåer och
trafik-meddelanden
direkt i din
mobiltelefon!
Mer om wap.sr.se

Nyheter med RSS!
Med RSS håller du dig enkelt
uppdaterad med de senaste
nyheterna. Välj din mix från
Ekot, lokala nyheter,
kulturnyheter, musik, sport,
ekonomi och vetenskap.
Läs mer om RSS
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