KRISMÖTE OM REGERING I NEPAL
De politiska partierna i Nepal satt i krismöte på lördagen för att försöka sy ihop
en ny regering. Landets president hade gett dem en frist till midnatt lokal tid för
att lösa den kris som uppstod när maoistpartiet lämnade regeringen i veckan.
Men tots att ett tjugotal partier deltog i samtalen väntades de inte kunna skapa en
regering stark nog att överleva avgörande omröstningar i parlamentet. I valet förra året
fick maoisterna, den före detta gerillan, 40 procent av rösterna och har därmed stora
möjligheter att blockera arbetet i parlamentet.
Den maoistiske premiärministern Prachanda avgick sedan presidenten Ram Baran Yadav,
som tillhör oppositionen, hade lagt in sitt veto mot hans beslut att avskeda arméchefen.
Nu hotar maoisterna med att arrangera demonstrationer och sabotera verksamheten i
parlamentet tills presidenten ber om ursäkt och tvingar arméchefen att avgå.
Maoisterna ville sparka arméchefen för att han inte lydde order att ta in 19 000 före
detta gerillasoldater i armén.

RESEINFORMATION NEPAL
Det allmänna säkerhetsläget i Nepal är alltjämnt osäkert. Den politiska situationen i
landet är instabilt och leder med jämna mellanrum landet in i kriser. Söndagen den 3 maj
2009 försattes Nepal i en fördjupad politisk kris och dagen därpå, den 4 maj, meddelade
regeringschefen sin avgång. Kravaller och demonstrationer rapporteras från Kathmandu
och andra delar av landet. Risken för ytterligare oroligheter är stor.
Besökare i Nepal uppmanas att undvika stora folksamlingar och politiska manifestationer,
då dessa kan bli våldsamma. Resenärer bör också iaktta vaksamhet och försiktighet samt
noggrant följa rapporteringen i media och andra källor om eventuella oroligheter och/eller
terrorism i landet samt följa lokala myndigheters anvisningar. Utegångsförbud kan
införas med kort eller ingen förvarning.
Under 2006 och 2007 förekom det ett stort antal bombdåd och skottlossningar, även i
områden där utlänningar vistas. Offentliga byggnader, polisstationer, företag,
bussterminaler, lokala flygplatser, broar och vägspärrar är exempel på platser som har
utsatts för attentat. Demonstrationer och massmöten som urartar i våldsamheter
förekommer.
Sverige har ingen ambassad i Nepal. Ett flertal av de länder som har ambassader i
Kathmandu lägger fortlöpande ut information avseende säkerhetsläget på sina
webbplatser. Resenärer uppmanas att meddela sina kontaktuppgifter och resplaner, på
engelska, till det svenska generalkonsulatet i Kathmandu
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