
	  

Moebarak werd gisteren-
avond klinisch dood ver-
klaard in Caïro nadat hij uit
de gevangenis was overge-
plaatst naar een militair
hospitaal – een overplaat-
sing waarop zijn familie zo
sterk had aangedrongen.

Moebarak werd getroffen
door een hartstilstand. Art-
sen waren er in geslaagd om
zijn hart met een defibrilla-
tor weer op gang te brengen,
was aanvankelijk gemeld.
Hij werd met een helikopter
overgebracht naar een mili-

tair ziekenhuis. Maar rond
23.20 uur meldde het Egyp-
tische persbureau dat de ex-
president klinisch dood was.

Levenslang

Moebaraks gezondheid
was erg verslechterd na zijn
veroordeling, op 2 juni.
Moebarak werd toen tot le-
venslange opsluiting ver-
oordeeld voor zijn aandeel
in de brutale repressie van
de volksprotesten in Egypte,
begin 2011. Daarbij kwamen
toen zo’n 850 activisten om.

Sinds zijn veroordeling had

hij ernstige ademhalings-
problemen en een hoge
bloeddruk, en volgens ge-
ruchten was hij ook in een
coma beland. Maar zijn ver-
oordeling tot levenslang be-
tekende ook psychologisch
een zware klap voor Moeba-
rak, die, zoals veel leiders
die met ijzeren hand rege-
ren, tot de dag dat hij afstand
deed van de macht – op
11 februari 2011 – zichzelf
als de beste optie voor Egyp-
te was blijven beschouwen.
Kort voor zijn dood zou hij
aan depressies hebben gele-
den.

Moebarak klinisch dood
Egyptische ex-president
‘geveld door hartstilstand’ 
De Egyptische ex-president Hosni Moebarak (84)
is klinisch dood. Volgens het staatspersbureau
MENA werd hij getroffen door een hartstilstand.

Christine Lagarde, de top-
vrouw van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF), be-
weegt zich steeds elegant in de
internationale schijnwerpers,
zelfs in twintig jaar oude kledij.
‘Ik heb het geluk dat ik al lange
tijd hetzelfde figuur heb. Veel
stukken heb ik al twintig jaar in
mijn kast hangen’, zegt de 56-
jarige Française in het tijd-
schrift Brigitte. De moeder van
twee volwassen zonen toont
zich daarbij pragmatisch. ‘Als je
voortdurend moet rondrennen,
een trein nemen, uit een vlieg-
tuig stappen en trappen om-
hooglopen omdat je opnieuw te
laat bent, dan vergaat je de lust
om stiletto’s aan te doen of kle-
ren te dragen die je moet strij-
ken.’ (blg)

IMF-topvrouw
Lagarde draagt al
20 jaar hetzelfde 
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Wikileaks-op-
richter Julian
Assange heeft
zijn toevlucht
gezocht in de
ambassade van
Ecuador in
Londen. Dat
heeft de minis-

ter van Buitenlandse Zaken van
het Zuid-Amerikaanse land
gisteren gezegd. Ecuador buigt
zich over de aanvraag.

Nog geen week geleden wees
het Britse hooggerechtshof het
verzoek van Assange af om het
proces over zijn uitlevering aan
Zweden te heropenen. Assange
wordt in dat land gezocht voor
mogelijke verkrachting van
twee vrouwen. (ap)

Assange vraagt
asiel in Ecuador
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Hosni Moebarak had levenslang gekregen
voor zijn brutale repressie van de
volksopstand in Egypte begin 2011. Foto: afp


