internasional
Pengacara Shirin
Ebadi Dihukum

TOMAS GUERIN (REUTERS)

Delapan orang
tewas, sedangkan
6.500 rumah, pusat
bisnis, dan properti
lainnya rusak.

TEHERAN — Pengacara peraih

● REUTERS | WASHINGTON POST | MARIA H

Assange Jalani
Sidang Ekstradisi
LONDON — Pendiri WikiLeaks,
Julian Assange, dan pengacaranya kemarin kembali muncul
di pengadilan London untuk
menjalani persidangan sehubungan ekstradisinya ke Swedia atas tuduhan pelecehan
seksual.
Hakim dalam kasus ini setuju mengubah jadwal persidangan Assange sehingga dia bisa
mengikuti sidang ekstradisi
perdananya pada 7 dan 8 Februari mendatang.
Polisi Swedia menerima laporan dari dua perempuan
yang dulu pernah melakukan
hubungan seksual dengan Assange. Mereka menuding Assange tidak memenuhi kesepakatan tentang penggunaan kondom. ● THE GUARDIAN | CNN I MARIA H

Pemenggalan Kepala
Massal di Meksiko
KOTA MEKSIKO — Perang di an-

tara gembong pedagang obat
bius dan narkoba terus berlanjut di Meksiko. Polisi kemarin
menemukan 51 mayat, 15 di
antaranya dengan kepala sudah terpenggal di kawasan
pantai di Acapulco.
Kondisi mayat tanpa kepala,
dimutilasi, dan ditembak juga ditemukan di wilayah tenggara
Guerrero dan utara Kota Chihuahua serta Ibu Kota Meksiko. Sebanyak 50 ribu tentara diterjunkan untuk menangkap para penjahat terorganisasi tersebut. Menurut pejabat setempat, pembunuhan dengan cara memenggal
kepala secara massal itu merupakan yang terburuk sejak Agustus 2008. ● AFP | MARIA H
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BANJIR MERAMBAH BRISBANE

KILAS

BRISBANE — Setelah menerjang Queensland, banjir
bandang kemarin meram-

bah wilayah Brisbane, kota
ketiga terbesar di Australia.
Dalam hitungan jam, ketinggian air mencapai 2 meter dan menewaskan delapan orang.
Inilah banjir terburuk dalam sejarah Brisbane setelah
banjir serupa menerpa kota
itu pada 1974, yang menewaskan 14 orang dan merusak sedikitnya 6.700 rumah.

(AP/ABC)

Hadiah Nobel Shirin Ebadi pada 2003 dihukum 11 tahun
penjara oleh pemerintah Iran
karena tuduhan “merugikan keamanan nasional”.
Nasrin Sotoudeh, nama
pengacara itu, 46 tahun, juga
dilarang menjalankan profesi
pengacaranya selama 20 tahun dan dilarang ke luar negeri
selama 20 tahun.
Mahnaz Parakand, pengacara Sotoudeh, mengatakan
kliennya juga dinyatakan bersalah karena menjadi anggota
Defenders of Human Rights
Center, pusat perlindungan bagi pejuang hak asasi manusia,
yang didirikan oleh Ebadi. Sedangkan Ebadi keluar dari Iran
pada 2009 setelah pecah protes atas kemenangan Ahmadinejad sebagai Presiden Iran.
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BANJIR DI AUSTRALIA
Situasi Banjir, 01.30 GMT, Selasa
Rata-rata

Utama

Kawasan
batu bara

Kawasan tambang yang
terganggu

Samudra
Pasifik
BRISBANE
Polisi mengingatkan
warga di dataran
rendah agar pindah
ke dataran tinggi.
QUEENSLAND
Hail Creek
Coppabella Moorvale
Moranbah North
Isaac Plains Foxleigh
Blair Athol
German
Clermont
Creek
Kestrel
Dawson
200 km
Callidde
TOOWOOMBA
Banjir mendadak membunuh delapan orang
pada Senin lalu.

Wali Kota Brisbane
Campbell Newman mengatakan banjir telah merusak
6.500 rumah, pusat bisnis,
dan properti lainnya. Jalan
macet di pusat kota karena
dipenuhi kendaraan yang
tertahan oleh derasnya hujan dan banjir. “Situasinya
sudah menunjukkan sangat
buruk,”ujarnya.
Polisi dengan menggunakan helikopter telah menyelamatkan lebih dari 40
orang yang berada di atap
rumah. Hingga kemarin sore
dilaporkan 66 orang hilang
ditelan banjir.
Bendungan terbesar di
Kota Brisbane pun sudah tidak mampu lagi menahan
debit air hingga meluap
membanjiri jalan dan kawasan rumah.
Banjir yang melanda
Queensland dan kini menerjang Brisbane diperkirakan
masih akan berlangsung dalam beberapa hari. Ini sebagai
dampak La Nina dan angin
topan tahun ini, yang lebih

berat daripada biasanya.
Akibat banjir melanda
Brisbane, aktivitas bisnis
lumpuh dan para pekerja tidak bisa masuk kerja.“Saya
sebelumnya kurang peduli
hingga sejam kemudian situasinya menjadi serius sekarang,” kata Gary McGowan, pengusaha yang tinggal dan bekerja di kawasan
barat Kota Brisbane.
Ancaman banjir meluas
ke Brisbane setelah terjadi

tsunami di perairan yang
menyapu Jalan Toowoomba,
sekitar 77 mil arah barat dari Kota Queensland pada
Senin lalu.
Banjir yang menerpa
Queensland merusak area
pertambangan dan area
pertanian gandum. Australia merupakan negara keempat di dunia penghasil
gandum, setelah Amerika,
Kanada, dan Rusia.
● REUTERS | THE TELEGRAPH | MARIA H

SRI LANKA MEMBURUK
COLOMBO — Tak hanya banjir di Australia
yang semakin parah, banjir di Sri Lanka
juga memburuk dengan terjadinya tanah
longsor. Jumlah korban terus bertambah.
Hingga kemarin korban tewas mencapai
16 orang.
Menurut Pusat Pengelolaan Bencana
Sri Lanka, lebih dari 120 ribu orang kini
tinggal di pengungsian-pengungsian. Pemerintah telah menerjunkan 1.000 aparat dari angkatan udara dan laut untuk
menyelamatkan warga yang tinggal di Dis-

trik Batticaloa, kawasan timur negara itu,
yang paling parah tersapu banjir.
World Food Programme menjanjikan untuk segera memberikan bantuan makanan kepada 400 ribu korban banjir di Sri
Lanka senilai US$ 0,5 juta.
Banjir yang melanda Sri Lanka terjadi
karena musim Munson, yang terjadi pada
Mei dan Desember setiap tahun. Kawasan tengah dan timur Sri Lanka merupakan daerah terparah yang diterpa banjir
pada awal tahun ini. ● AP | BBC | MARIA H
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Hun Sen Tolak
Intervensi Asing

Ulama Pakistan
Salahkan Paus

PHNOM PENH — Perdana Menteri
Kamboja Hun Sen menegaskan, tak
seorang pun, termasuk Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dapat mengintervensi proses hukum kasus tujuh
anggota parlemen Thailand yang
ditangkap. Pengadilan Kamboja
mendakwa ketujuh anggota parlemen itu masuk wilayah Kamboja
secara ilegal, bahkan dua di antaranya dituding sebagai mata-mata.
“Kasus ini sekarang sepenuhnya
otoritas pengadilan Kamboja, yang
harus dihormati,” ujar Hun Sen kemarin.
Penangkapan tujuh warga Thailand tersebut telah memanaskan
hubungan kedua negara. Sejumlah
warga Thailand menuntut agar kasus itu dibawa ke pengadilan internasional.
Ketujuh anggota parlemen Thailand tersebut ditangkap saat tentara Kamboja mengadakan“kunjung-

ISLAMABAD — Aliansi ulama Islam

an pemeriksaan” di Sa Kaeo, Distrik Aranyaprathet, Provinsi Banteay Meanchey, pada 29 Desember
tahun lalu. Wilayah tersebut merupakan kawasan yang dipersengketakan kedua negara selama ini.
Penangkapan ini diduga lebih
bermuatan politis dan aksi balasan
atas penembakan terhadap warga
Kamboja hingga tewas di perbatasan. Namun tentara Thailand membantah tuduhan itu.
Perdana Menteri Thailand juga kesal atas penangkapan tujuh warganya
itu, apalagi yang ditangkap termasuk
anggota Partai Demokrat Thailand,
PanichVikitsreth. Namun Deputi Perdana Menteri Thailand, Suthep
Thaugsuban, menilai pernyataan Hun
Sen sebagai hal yang wajar.“Hun Sen
hanya menyatakan prinsip dari prosedur hukum, dia tidak bermaksud merusak hubungan kedua negara.”
● REUTERS | BANGKOK POST | THE NATION | MARIA H

Sunni kemarin menyesalkan pernyataan Paus Benediktus XVI,
yang memunculkan kontroversi soal Undang-Undang Anti-Penistaan
Agama.
Sebelumnya, Paus meminta agar
Undang-Undang Anti-Penistaan
Agama dicabut saja karena tidak
melindungi penganut agama minoritas dari tindakan kekerasan di
negara itu.
“Pernyataan Paus merupakan
bagian dari konspirasi untuk
mengadu agama-agama di dunia
untuk saling bermusuhan,” kata
Sahibzada Fazal Karim, anggota
parlemen Pakistan dan Ketua Sunni Ittehad, satu aliansi dari enam
organisasi konservatif sekolah
Brelvi dari kelompok Islam Sunni.
Menurut Karim, pernyataan Paus
juga telah mencederai Piagam PBB
mengenai perdamaian. Ia mende-

sak agar Paus tidak mencampuri
urusan dalam negeri negara lain.
Paus juga menyinggung kasus
hukuman pemancungan kepala
Asia Bibi, seorang perempuan Kristen, atas tuduhan penistaan terhadap Nabi Muhammad. Menurut
saksi mata, kasus ini berawal ketika
di tempat kerja Asia Bibi, para pekerja muslim menolak minuman
yang disajikan para pekerja Kristen
karena dianggap “kotor”.
Kemudian, Asia Bibi dituding
mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina umat Islam,
meski tidak dapat dibuktikan tentang adanya pernyataan itu.
Pekan lalu tokoh pluralisme Pakistan, Salman Taseer, ditembak
ajudannya atas tuduhan mendukung perempuan dan kampanye
untuk mengamendemen UndangUndang Anti-Penistaan. ● SOUTH ASIA NEWS
| THE TELEGRAPH | THE NEW YORK TIMES | MARIA H

