
MOSKOW(IM) - Rusia 
menuduh tiga pegawai Keduta-
an Besar (Kedubes) Amerika 
Serikat (AS) telah melakukan 
pencurian dan menuntut mer-
eka meninggalkan negara itu 
atau akan menghadapi proses 
hukum. Kondisi ini semakin 
memperburuk hubungan ked-
ua negara yang sudah tegang.

Kementerian Luar Negeri 
Rusia menuduh tiga anggota 
staf  Kedubes AS mencuri ba-
rang-barang pribadi dari seorang 
warga negara Rusia. Tidak ada 
rincian tentang dugaan insiden 
yang dituduhkan.

Kementerian Luar Negeri 
Rusia menuntut kekebalan diplo-
matik mereka dicabut sehingga 

mereka dapat menghadapi pen-
gadilan - jika tidak, mereka harus 
segera meninggalkan negara itu 
seperti dikutip dari The Washing-
ton Post, Minggu (10/10).

Kantor berita milik neg-
ara Rusia, TASS melaporkan, 
dugaan pencurian itu terjadi 
pada 18 September lalu dan mel-
aporkan bahwa Kementerian 
Dalam Negeri Rusia memperki-
rakan nilai barang-barang yang 
dicuri itu lebih dari USD200 atau 
sekitar Rp2,8 juta.

Outlet berita independen 
Chtd, yang kritis terhadap rezim 
Putin, melaporkan melalui sal-
urannya di platform pesan teren-
kripsi Telegram bahwa tuduhan 
terhadap tiga staf  administrasi 
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WINA(IM) - Kanselir Aus-
tria Sebastian Kurz mengumum-
kan dirinya akan mundur dalam 
upaya meredakan krisis pemerin-
tahannya. Krisis dipicu pengumu-
man Jaksa bahwa Kurz menjadi 
target penyelidikan korupsi .

Kurz (35) mengatakan dia 
telah mengusulkan kepada pres-
iden Austria agar Menteri Luar 
Negeri Alexander Schallenberg 
menjadi kanselir. Tapi Kurz 
sendiri akan tetap dalam posisi 
kunci di politik Austria dengan 
mengatakan akan menjadi kepala 
kelompok parlementer Partai 
Rakyat Austria yang konservatif.

Kurz dan rekan-rekan 
dekatnya dituduh berusaha 
mengamankan naiknya ia ke 
tampuk kepemimpinan partai 
dan negara dengan bantuan 
jajak pendapat yang dimanipu-
lasi serta laporan berita yang 
bersahabat di media. Semua itu 
dibiayai dengan uang publik.

Kurz, yang menjadi pe-
mimpin Partai Rakyat dan kemu-
dian menjadi kanselir pada 2017, 
membantah telah melakukan apa 
yang dituduhkan kepadanya.

“Kami masih dalam fase 
yang sangat sensitif  di Austria 
– pandemi belum berakhir dan 
peningkatan ekonomi baru 
saja dimulai, sementara re-
formasi sistem pajak negara 
untuk membantu mengekang 
emisi gas rumah kaca telah 
dinegosiasikan tetapi belum 
dilaksanakan,” kata Kurz.

“Yang kami butuhkan 
sekarang adalah kondisi yang 
stabil,” imbuhnya kepada 
wartawan di Wina.

“Jadi, untuk menyelesaikan 
kebuntuan, saya ingin mem-
buat jalan untuk mencegah 
kekacauan dan memastikan 
stabilitas,” ucapnya seperti di-
kutip dari AP, Minggu (10/10).

Dia bersikeras bahwa tudu-
han terhadapnya adalah salah. 
“Saya akan dapat menjernihkan 
ini - saya sangat yakin akan hal 
itu,” tegasnya.

Terkait permintaan mitra 
koalisinya, Partai Hijau, un-
tuk penggantinya Kurz men-
gatakan: “Banyak yang men-
gatakan kepada saya bahwa 
ini tidak adil dan Anda dapat 
membayangkan bahwa saya 
secara pribadi juga akan ber-
terima kasih jika asas pra-
duga tak bersalah di negara kita 
benar-benar diterapkan pada 
semua orang.”

Dia bersikeras bahwa 
tuduhan terhadapnya “dicam-
pur” dengan pesan lama yang 
muncul dalam beberapa hari 
terakhir.

“Beberapa di antaranya 
adalah pesan yang pasti tidak 
akan saya rumuskan dengan cara 
yang sama lagi, tapi saya hanya 
manusia dengan emosi dan juga 
kekurangan,” ucapnya.

Kurz akan mempertah-
ankan kepemimpinan par-
tainya sekaligus menjadi ketua 
kelompok parlemen.

Dia menanggapi permin-
taan pemimpin baru yang ber-
sih dengan menunjuk Schal-
lenberg (52). Meskipun setia 
kepada Kurz, Schallenberg 
memiliki latar belakang diplo-
masi daripada politik partai.

Schallenberg sudah men-
jabat sebagai menteri luar 
negeri dalam pemerintahan 
sementara non-partisan yang 
menjalankan negara Uni Eropa 
berpenduduk 8,9 juta orang 
selama beberapa bulan setelah 
koalisi pertama Kurz dengan 
Partai Kebebasan sayap kanan 
runtuh pada 2019.

Keputusan ini disambut 
baik oleh mitra koalisinya, 
Partai Hijau. Pemimpin Partai 
Hijau, wakil kanselir Werner 
Kogler, menyebut keputusan 
Kurz sebagai langkah yang 
tepat dan penting. “Artinya, 
kita bisa melanjutkan pekerjaan 
kita di pemerintahan,” katanya.

Partai Hijau mengatakan 
penyelidikan itu menciptakan 
kesan “bencana”. Dalam kasus 
terpisah, otoritas anti-korupsi 
menempatkan Kurz dalam 
penyelidikan pada Mei atas 
dugaan membuat pernyataan 
palsu kepada komisi parlemen, 
tuduhan yang juga dia bantah.

Para pemimpin oposisi 
telah meminta Kurz untuk 
mundur dan berencana men-
gajukan mosi tidak percaya 
terhadapnya di parlemen pada 
Selasa mendatang.

Kurz menarik pemerin-
tah itu setelah sebuah video 
muncul yang menunjukkan 
wakil kanselir dan pemimpin 
Partai Kebebasan pada saat 
itu, Heinz-Christian Strache, 
muncul untuk menawarkan 
bantuan kepada investor Rusia 
yang diakui.

Pemilihan parlemen reg-
uler Austria berikutnya dijad-
walkan pada 2024.  tom

Diduga Terlibat Kasus Korupsi, Kanselir 
Austria Mengundurkan Diri

Kondisi ini semakin memperburuk 
hubungan Rusia dan Amerika Serikat 
(AS) yang sudah tegang dalam bebera-
pa waktu terakhir.

Dituduh Mencuri, Rusia 
Ancam Usir Tiga Kedubes AS 

dari Yuri Usakov, seorang ajudan 
utama kebijakan luar negeri Pu-
tin, namun ia kemudian terbang 
keluar segera setelah itu.

Sebagai bagian dari tang-
gapannya, Rusia juga melarang 
delapan mantan dan pejabat 
AS saat ini memasuki Rusia 
dan melarang Kedutaan Besar 
AS mempekerjakan warga neg-
ara Rusia atau negara ketiga. 
Langkah itu membuat bagian 
visa Kedutaan Besar AS mem-
perlambat penerbitan visanya 
karena kekurangan staf.

Kedua duta besar telah kem-
bali ke pos mereka pada bulan 
Juni, setelah sedikit mencairnya 
hubungan setelah pertemuan 
bulan itu antara Presiden Biden 
dan Putin di Helsinki.

Namun, hubungan tetap 
membeku, sementara pem-
bicaraan sedang berlangsung 
di bidang-bidang di mana 
tampaknya ada potensi kerja 
sama dalam isu-isu seperti 
pembatasan senjata strategis 
dan perubahan iklim.  tom

Vladimir Putin, memblokir ak-
ses mereka ke berbagai aset AS.

Di antara mereka yang masuk 
daftar hitam oleh Departemen 
Keuangan AS adalah Andrei 
Yarin, kepala direktorat kebijakan 
domestik Kremlin; Alexander 
Bortnikov, direktur dinas intelijen 
domestik Rusia, Dinas Keamanan 
Federal (FSB); dan wakil menteri 
pertahanan Alexei Krivoruchko 
dan Pavel Popov.

Pada bulan April, Wash-
ington mengusir 10 diplomat 
Rusia dan memberlakukan 
lebih banyak sanksi terhadap 
beberapa individu dan peru-
sahaan Rusia, dengan men-
gatakan mereka terkait dengan 
kegiatan memfi tnah Rusia.

Sebagai tanggapan, Mos-
kow menyarankan Duta Be-
sar AS John Sullivan untuk 
pulang ke Washington guna 
berkonsultasi dan memanggil 
duta besarnya sendiri untuk 
Washington, Anatoly Antonov.

Sullivan menolak “rekomen-
dasi” awal untuk pulang ke AS 
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PERAIH NOBEL PERDAMAIN 2021
Jurnalis Filipina dan CEO Rappler Maria Ressa, 
salah satu peraih Hadiah Nobel Perdamaian 
2021, berpose untuk difoto di Kota Taguig, 
Metro Manila, Filipina, Sabtu (9/10). 

dan teknis dari kedutaan AS ter-
kait dengan pengambilan ransel 
dari seorang pria di sebuah kafe 
di Moskow tengah.

Langkah yang diambil Mos-
kow ini datang beberapa hari 
setelah NATO mengusir dela-
pan diplomat Rusia, menuduh 
mereka sebagai mata-mata.

Ini juga menyusul ke-
marahan Rusia atas seruan 
sekelompok senator AS pada 
Selasa lalu untuk mengusir 300 
diplomat Rusia. Pejabat Rusia 
mengatakan jika proposal itu 
diimplementasikan, Rusia akan 
memaksa penutupan Kedutaan 
Besar AS di Moskow.

Perselisihan itu adalah yang 
terbaru dalam serangkaian 
insiden setelah peracunan 
pada Agustus 2020 terhadap 
pemimpin oposisi Rusia Alexei 
Navalny, yang dipenjara pada 
Februari lalu atas tuduhan yang 
menurutnya politis. Maret lalu, 
Amerika Serikat memberlaku-
kan sanksi terhadap tujuh pe-
jabat Rusia di sekitar Presiden 

UNJUK RASA DI ROMA - ITALIA
Polisi mendekati seorang pengunjuk rasa yang memprotes perkenalan pemerintah terhadap “Green Pass” di dekat Chigi Palace 
di Roma, Italia, Sabtu (9/10). 

IDN/ANTARA

PEREMPUAN AFGANISTAN MEMAKAI BURQA
Seorang perempuan memakai burqa berjalan di sebuah pasar di Kabul, 
Afganistan, Sabtu (9/10). 

IDN/ANTARA

18 Warga Rusia Tewas Usai 
Tenggak Vodka Oplosan 

Presiden Pertama Iran Meninggal Dunia di Paris
PARIS(IM) -  Kabar duka 

datang dari mantan Presiden Iran, 
Abolhassan Banisadr. Dia dikabar-
kan meninggal dunia di sebuah 
rumah sakit di Paris pada usia 88 
tahun, Sabtu (9/10) waktu setem-
pat. Seperti dilansir AFP, Minggu 
(10/10) Banisadr merupakan Pres-
iden pertama Iran pasca revolusi 
1979. Ia meninggal setelah puluhan 
tahun tinggal di Prancis menyusul 
pemecatannya oleh parlemen.

“Setelah lama sakit, Abolhas-
san Banisadr meninggal pada hari 
Sabtu di rumah sakit Pitie-Salpe-
triere di tenggara Paris,” demikian 
diberitakan Kantor berita resmi 
IRNA, mengutip sumber yang 
dekat dengan mantan presiden.

Pihak keluarganya di Prancis 
juga turut mengkonfi rmasi kabar 
meninggalnya sang mantan Pres-
iden itu. Disebutkan Banisadr telah 
lama mengidap penyakit sebelum 
kematiannya. “Kami ingin memberi 
tahu orang-orang terhormat Iran 
dan semua aktivis kemerdekaan 
dan kebebasan bahwa Abolhassan 
Banisadr telah meninggal setelah 
perjuangan panjangnya melawan 
sakit,” kata pihak keluarga, seperti 
dilansir AFP, Minggu (10/10).

Dalam pernyataannya, pihak 
keluarga juga memuji perjuangan 
Banisadr sebagai seseorang yang 
telah “membela kebebasan” ter-
hadap tirani baru dan penindasan 
berlatarbelakang agama. Namun 
Sadr dikecam oleh pengadilan 
Iran lantaran disebut mencemar-
kan nama baik rakyat Iran.

“Selama bertahun-tahun, di 
bawah bayang-bayang intelijen 
Prancis dan Barat, dia tidak henti-
hentinya mencemarkan nama baik 
rakyat dan sistem republik Islam,” 
kata sebuah pernyataan yang dipub-
likasikan di situs web Mizan Online.

Banisadr memenangkan pe-
milihan pertama Iran untuk kursi 
presiden pada pada tahun 1980. 
Kemudian dia diberhentikan oleh 
parlemen Iran pada tahun 1981, 
lantaran hubungannya dengan 
mendiang pemimpin tertinggi 

Ayatollah Ruhollah Khomeini 
memburuk. Sejak itu, dia tinggal 
di pengasingan di Prancis.

Sosok Abolhassan Banisadr
Abolhassan Banisadr lahir 

pada 22 Maret 1933 di sebuah desa 
dekat Hamadan, Iran barat. Dia 
dikenal sebagai sosok pendukung 
Islam liberal di Iran dan penganut 
agama Islam yang taat. Di usia Ban-
isadr yang ke 17 tahun, dia sudah 
bergabung dengan Front Nasional 
Iran, gerakan pemimpin nasionalis 
Mohammad Mossadegh.

Abolhassan Banisadr kemudian 
jadi penentang keras rezim Shah 
(Raja) Iran pasca banyak mempela-
jari teologi, ekonomi dan sosiologi. 
Lantaran hal itu, dia jadi buruan polisi 
hingga terpaksa melarikan diri dari 
Iran pada tahun 1963 dan menetap 
di Paris. Pada 1970, dia menganjur-
kan penyatuan oposisi Iran di pihak 
Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang 
diasingkan di Irak pada saat itu.

Kemudian Oktober 1978, 
Khomeini pergi ke Prancis. Saat itu, 
Banisadr menjadi bagian dari ling-
karan dalamnya dan menyebutnya 
sebagai ‘ayah tersayang’ Banisadr 
kemudian mengungkapkan penye-
salan bahwa dia tidak mengenali 
“selera kekuasaan” Khomeini.

Pada 1 Februari 1979, Ban-
isadr berada di pesawat yang 
membawa Khomeini kembali 
ke Iran. Dia menjabat sebagai 
menteri ekonomi Iran dan selama 
beberapa hari juga mengurus uru-
san luar negeri. Pada 26 Januari 
1980, pria yang dijuluki “putra 
spiritual Khomeini” terpilih se-
bagai presiden Republik Islam 
Iran pertama, pasca revolusi 1979.

Sebagai Presiden Iran, Abol-
hassan Banisadr menghadapi ber-
bagai tantangan dalam memimpin 
negaranya, seperti krisis penyander-
aan Amerika Serikat (AS), perang 
Iran-Irak, kesengsaraan ekonomi 
dan kuatnya pihak oposisi dari 
para ulama kuat. Sejak Februari 
1980 hingga Juni 1981, sebagai 
Presiden, Banisadr bertanggung 

jawab atas angkatan bersenjata 
Iran. Dia mereorganisasi sistem 
militer Iran dan menghabiskan 
sebagian besar waktunya di garis 
depan, dimulainya perang delapan 
tahun dengan Irak.

Sementara itu, ia juga meng-
hadapi tekanan kuat dari ulama 
ultrakonservatif. Setelah lebih 
dari setahun berselisih dengan 
beberapa anggota senior ulama 
Syiah dan Partai Republik Islam 
yang menguasai parlemen, proses 
demokratisasi terhenti. Abolhas-
san Banisadr Dimakzulkan

Pada 21 Juni 1981, AbolHas-
san Banisadr dimakzulkan oleh 
parlemen. Dia disebut “tidak 
mampu secara politik”. Pemecatan 
ini pun disetujui oleh Khomeini. 
Pengadilan Iran juga mengecam 
Banisadr lantaran disebut mence-
markan nama baik rakyat Iran.

“Selama bertahun-tahun, di 
bawah bayang-bayang intelijen 
Prancis dan Barat, dia tidak henti-
hentinya mencemarkan nama baik 
rakyat dan sistem republik Islam,” 
kata sebuah pernyataan yang dipub-
likasikan di situs web Mizan Online.

Kecaman terhadap Banisadr 
membuatnya harus bersembunyi 
selama satu meninggu. Ia kemu-
dian berhasil melarikan diri dengan 
pesawat jet angkatan udara yang 
dibajak oleh salah satu pendukung-
nya dan melarikan diri ke Prancis. 
Di sana, Banisadr mendapatkan 
suaka dan perlindungan polisi.

Di Prancis, mantan Presiden 
tersebut mendirikan Dewan Nasi-
onal Perlawanan Iran dengan Mas-
soud Rajavi, pemimpin Organisasi 
Mujahidin Rakyat Iran (MEK) dan 
perwakilan dari komunitas minori-
tas seperti Kurdi Iran. Tak lama, 
Abolhassan Banisadr berselisih 
dengan Rajavi, dan kemudian 
meninggalkan dewan.

Dia juga menulis sebuah buku 
yang menuduh Ayatollah berkom-
plot untuk merebut kekuasaan di 
Iran dan bersaksi tentang pem-
bunuhan pembangkang Iran yang 
dia salahkan pada para mullah.  ans

ORENBURG(IM) - Dela-
pan belas warga Rusia dilaporkan 
tewas usai menenggak vodka pal-
su yang mengandung methanol 
di Orsk, wilayah Orenburg, Ru-
sia. Selain korban tewas, sejumlah 
orang yang ikut mengkonsumsi 
vodka palsu tersebut dilarikan ke 
rumah sakit untuk mendapatkan 
perawatan.

Seperti dilaporkan Mirror.
co.uk, Sabtu  (9/10), Polisi setem-
pat menyatakan, sebuah keajaiban 
tidak muncul korban lebih ban-
yak lagi. Dalam beberapa kasus, 
konsentrasi vodka palsu itu tiga 
sampai lima kali lebih tinggi dari 
dosis yang mematikan, menurut 
seorang pejabat setempat.

Usia korban tewas berkisar 
antara 36 hingga 72 tahun, kata 
laporan. Di antara mereka yang 
terbunuh oleh vodka palsu adalah 
Murat Berekeshov (41) dan 
istrinya Aislu (39). Warga lain 
yang meninggal di Orsk, wilayah 
Orenburg adalah seorang pensi-
unan, Aleksandr Sirotinin (68), 
bersama dengan Dmitry Karelin 
(40) dan Zhan Nurmakanov (36).

Sementara seorang warga 
lokal, Dmitry Granchenko 
(42), kini dilaporkan berjuang 
untuk hidupnya setelah me-
minum alkohol palsu. Seorang 
penjual minuman mematikan 
tersebut, Ildar Suyunshalinov 
mengaku tak tahu kalau minu-
man keras yang dijualnya itu 

NEW DELHI(IM)- Ke-
polisian India menangkap 
anak laki-laki dari seorang 
Menteri Dałam Negeri Junior 
bernama Ashish Mishra atas 
tuduhan pembunuhan terhadap 
sejumlah petani pada Min-
ggu (10/10). Menurut laporan, 
Mishra ditangkap beberapa 
hari setelah laporan mengenai 
adanya konvoi mobil, termasuk 
satu milik pejabat yang mena-
brak para petani. Empat orang 
tewas dalam insiden tersebut. 

Mishra telah diinterogasi di-
lakukan di Uttar Pradesh. Upendra 
Agarwal, seorang perwira polisi se-
nior di negara bagian itu mengon-
fi rmasi kepada wartawan bahwa 
Mishra ditangkap karena ia gagal 
bekerja sama selama interogasi ter-
kait kasus tersebut. Para pemimpin 
protes petani menuduh bahwa 
putra dari pejabat tersebut sengaja 
berada di balik insiden mematikan 
yang terjadi pada 3 Oktober di 
Distrik Lakhimpur Kheri. 

Terjadi kekerasan yang me-
newaskan empat orang. Namun, 
Mishra dan ayahnya membantah 
tuduhan tersebut dan mengklaim 
bahwa tidak pernah hadir di lo-
kasi kejadian. Setelah protes oleh 
para petani, polisi mendaftarkan 
kasus pembunuhan yang diduga 
dilakukan Mishra. Tuntutan un-

tuk penangkapan putra menteri 
telah meningkat sejak insiden 
itu, dengan protes juga muncul 
di beberapa daerah lain.

Ini dilihat sebagai eskalasi 
mematikan dari protes selama 
setahun petani India terhadap 
tiga undang-undang pertanian 
yang diberlakukan oleh pemer-
intah. Sebelumnya kelompok tani 
di negara Asia Selatan tersebut 
mengatakan akan memblokir 
jalur kereta pada 18 Oktober. 

Selain itu, Kelompok Tani 
India juga mengadakan Maha 
Panchayat, atau dewan desa besar, 
pada 26 Oktober untuk mem-
protes delapan kematian. Mahka-
mah Agung yang mendengarkan 
litigasi kepentingan publik atas 
kasus tersebut, mengatakan bah-
wa pihaknya tidak puas dengan 
langkah-langkah yang diambil oleh 
pemerintah negara bagian.

Petani dari berbagai bagian 
negara bagian di India, teru-
tama Punjab, Haryana dan Uttar 
Pradesh barat, telah memprotes 
di perbatasan Delhi sejak No-
vember lalu, menuntut pencabu-
tan tiga undang-undang perta-
nian. Pada Januari, pengadilan 
tinggi memerintahkan penerapan 
undang-undang tersebut ditunda 
sampai pemberitahuan lebih 
lanjut.  gul

Anak Menteri di India Ditangkap Terkait 
Kasus Pembunuhan Sejumlah Petani

IDN/ANTARA

DHAKA(IM)- Bangladesh 
berencana mengirim 80 ribu 
pengungsi Rohingya lagi ke pu-
lau Bhasan Char di Teluk Beng-
gala bulan depan. Pernyataan ini 
disampaikan oleh Bangladesh 
pada Sabtu (9/10),  setelah 
menandatangani perjanjian 
dengan badan pengungsi PBB 
untuk memulai operasi di sana.

Sejak Desember 2020, pihak 
berwenang Bangladesh telah 
memindahkan 20 ribu dari 100 
ribu orang yang direncanakan 
ke pulau itu untuk mengambil 
tekanan dari Cox’s Bazar, yang 
telah menampung lebih dari 1,1 
juta Muslim Rohingya. Mereka 
adalah anggota kelompok mi-
noritas etnis dan agama yang me-
larikan diri dari penganiayaan di 
negara tetangga Myanmar selama 
penumpasan militer pada 2017.

Ketika relokasi dimulai, UN-
HCR mengkritik pemindahan 
Rohingya ke pulau itu, yang ber-
jarak 68 km dari daratan karena 
dianggap rentan terhadap cuaca 
buruk dan banjir. Namun, setelah 
UNHCR melakukan kunjungan 
pada Maret , mereka menyetujui 
bahwa pulau tersebut laik menjadi 
“lokasi sementara alternatif ” bagi 
pengungsi Rohingya.

Sesuai dengan nota kesepaha-
man yang ditandatangani dengan 
pemerintah Bangladesh pada Sabtu 
(9/10), UNHCR mengatakan 
akan memulai kerja sama yang erat 
dengan pihak berwenang untuk 
memulai operasinya di pulau itu. 
Terutama di bidang perlindungan, 
pendidikan, pelatihan keterampilan, 
mata pencaharian dan kesehatan, 
sebagai bentuk dukungan kepada 
pengungsi untuk menjalani kehidu-
pan yang laik di pulau itu dan mem-
persiapkan mereka untuk kembali 

ke Myanmar di masa depan.
Sekretaris Kementerian 

Penanggulangan Bencana dan 
Bantuan Bangladesh, Moham-
mad Mohsin mengatakan bahwa 
keterlibatan PBB akan segera 
berlaku dan akan serupa dengan 
operasinya di Cox’s Bazar.

“Kami dapat mengatakan 
bahwa sekarang PBB telah meli-
batkan diri dengan tanggapan 
kemanusiaan di pulau itu dan 
akan segera memulai operasi di 
lapangan,” katanya dilansir dari 
Arab News, Minggu (10/10).

“Dalam konteks ini, kami 
berharap untuk merelokasi 80 
ribu orang Rohingya yang tersi-
sa ke pulau itu pada November 
setelah musim hujan berakhir,” 
sambungnya.

Mantan Menteri Luar Negeri 
Bangladesh, Mohammad Touhid 
Hossain mengkritik bahwa PBB 
kurang efi sien karena membutuh-
kan waktu hampir satu tahun untuk 
menyetujui proyek Bhasan Char. 
Menurutnya, Bangladesh memiliki 
hak penuh untuk memutuskan di 
mana akan menampung pengungsi 
yang mencari suaka di tanahnya.

Meski terlambat, PBB telah 
memahami bahwa pemerintah 
Bangladesh yang akan memutus-
kan di mana orang-orang Rohingya 
akan ditempatkan. PBB harus 
menjaga orang-orang Rohingya 
di lokasi tertentu itu. Departemen 
Hubungan Internasional Univer-
sitas Dhaka, Prof  Amena Moh-
sin, menambahkan, bahwa ketika 
Bangladesh berhasil meyakinkan 
PBB untuk mendukung pendirian 
kamp pengungsi di Bhasan Char, 
perlu diingat bahwa itu adalah 
solusi sementara. “Dunia harus 
ingat bahwa itu bukan solusi yang 
berkelanjutan,” katanya.  ans
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akan membawa dampak mema-
tikan. “Saya membeli alkohol 
di pangkalan grosir Orsk. Saya 
tidak tahu itu mematikan,” ujar 
Suyunshalinov.

Polisi dilaporkan telah 
menangkap tiga orang, yang ter-
diri dari dua pria berusia 60 dan 
28 tahun, dan seorang wanita, 
47 tahun. Selain itu, lebih dari 
1.000 botol telah disita, meskipun 
alkohol palsu terlihat tidak dapat 
dibedakan dari alkohol biasa.

“Lebih dari 3.000 botol plas-
tik kosong dan peralatan untuk 
produksi, penyimpanan, pem-
botolan, dan pengemasan produk 
yang mengandung alkohol dalam 
volume besar disita,” kata laporan 
penegak hukum setempat.

Konsumsi minuman keras 
dan produk rumah tangga yang 
mengandung alkohol cukup 
umum di daerah miskin Rusia 
dan disalahkan atas sejumlah 
besar kematian terkait alko-
hol. Gubernur wilayah Denis 
Pasler mengeluarkan seruan 
mendesak kepada penduduk 
setempat untuk menahan diri 
dari membeli alkohol.

Pada tahun 2006 Rusia me-
nyatakan keadaan darurat karena 
kematian akibat konsumsi vodka 
bajakan. The Independent mel-
aporkan bahwa di beberapa dae-
rah, rumah sakit sedang berjuang 
untuk mengatasi gelombang 
keracunan alkohol.  tom


