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red.

innehåll _ #0

Det du håller i din hand är en samling reportage från världens vita fläckar – 
berättelser från platser som vanligtvis inte får rum i det dagliga nyhetsflödet. Inte 
därför att berättelserna saknar betydelse utan för att resurserna för bevakningen av 
vår omvärld, och av Sverige, har krympt. 

Den här tidningen ges ut av Blank Spot Project som är en medborgarfinansierad 
reportagesajt som försöker hitta de berättelser som andra medier missar. Vi  
startade för ett år sedan tack vare bidrag från 3 027 personer. Med den här tid

ningen vill vi visa delar av vad vi har åstadkommit under det gångna 
året och samtidigt tacka alla de som har stöttat oss. 

Vi vill också att den här utgåvan ska locka fler att stödja Blank 
Spot. Vi vänder oss till dig som är nyfiken på din omvärld  

och som aktivt söker mer information om den värld vi är 
en del av. Vi erbjuder granskande oberoende kvalitetsjour

nali stik utan annonser. Läsarna betalar direkt till 
journalist erna på fältet.

Blank Spot vill också vara en motvikt mot en medie
utveckling som tappat fokus på det journalistiska hant

verket när man hellre jagar snabba klick genom artiklar  
av slaget »Du anar inte vad som hände sen...« Vi vill påminna  
om hur kvalitetsjournalistik görs och därmed slå ett slag för 
journalistikens roll för demokratin. 

Vi vill också utveckla relationen med våra engagerade läsare. 
Alla prenumeranter har unika möjligheter att följa vårt arbete 
bakom kulisserna. Vi ser prenumeranter mer som medlemmar 
och bjuder regelbundet in till olika möten med redaktionen 
och reportageteamen. Behovet av att berätta om vad journa   

li stik är, hur den tas fram och vilken roll den spelar för demokratin är mer  
akut i dag än någonsin. Eller som en av våra läsare sagt »Om vi inte betalar för 
journa listiken blir världen en tyst plats och vi får betala ett högt pris i form  
av okunskap, maktmissbruk och korruption.« 

Under 2016 vill vi tillsammans med dig som läsare utveckla journalistiken och 
täcka fler av världens vita fläckar. Vi hoppas att du vill vara en del av detta. 

. 
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i maj genomfördes en statskupp i Burundi. demonstranter brände  
bildäck på gatorna inför världspressens kameror. sedan tystnade  

rappor t eringen. Blank spots team, anna Roxvall och Johan Persson,  
ger en unik rapport från ett land på väg mot avgrunden.

text anna roxwall  bild johan persson

vägen mot 
avgrunden

President Pierre Nkurunzizas planer  
på att ställa upp för omval för en tredje  
mandat period leder till våldsamma 
gatuprotester i Bujumbura.



»det här påverkar  
barnen så mycket,  

hur ska de kunna  
koncentrera sig 

på sina studier när  
de hittar döda 

människor på väg  
till skolan?«
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Ännu ett lik har hittats i  
Nyabagerefloden. röda Korset  
delar ut plast handskar till 
frivilliga för att få hjälp att 
transportera bort kroppen.
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et var något som inte stämde med de två män nen 
som kom till Pierres kontor för att be om hjälp. 

De hade varit aktiva i vårens regeringskritiska 
demonstrationer sa de, och nu hade de rå

kat illa ut. En av dem visade ett sår på sitt 
ben som han hade fått när han greps av 
polisen. Fanns det någon säker plats där 
de kunde gömma sig?

Det var egentligen inte något konstigt 
med det. April hade blivit till maj och tu
sentals befann sig i samma situation. Op
positionella mördades, greps eller flydde 
i en aldrig sinande ström. Männen häv
dade att de kom från samma bostadsom
råde som Pierre, men hur han än rotade 
i sitt minne kunde han inte känna igen 
dem.

– Vilka var det som organiserade de
monstrationerna i ert kvarter? frågade 
han försiktigt.

Besökarna mumlade något ohörbart. 
De kunde inte komma ihåg några namn.

– Kvinnan som lagade maten åt er då, 
minns ni vad hon hette?

Nej, inte det heller.
Pierre är en av Burundis sista aktiva människorättsaktivis

ter. Att lura honom kräver mer finess än så. Men nu vet han att 
de är honom på spåren. Längre upp på gatan, med uppsikt över 
porten in till kontoret, står sedan dess en gul motorcykeltaxi 
parkerad. Varje dag. Chauffören har aldrig några kunder.

Pierre har bytt kontor och börjat bära keps. Han tar olika väg
ar hem varje gång. Vid arbetsdagens slut rensar han bilder och 
nummer ur telefonen, kastar sina anteckningar.

Om kvällarna ringer någon och skriker och kallar honom 
fula ord.

Pierre svarar att det är fel nummer.
Det har gått ett halvår sedan vi senast var i Burundis huvud

stad Bujumbura. Nu färdas vi än en gång längs med de myllran
de gatorna i halvmiljonstaden. Regnsäsongen är i sitt vardande, 

svarta moln tronar över Tanganyikasjön, men det är fortfarande 
mycket hett. Kvinnor och djur går till fots på asfalten, unga män 
vinglar på tungt lastade cyklar eller hänger i ett moln av avga
ser bakpå lastbilarna. Nypolerade jeepar tutar efter barfotabarn, 
kvinnor säljer mango från korgar på huvudet.

Av de brinnande bildäcken från i maj syns inte ett spår. På 
ytan verkar allt ha återgått till vardagen.

Men det är inte vardag. Klockan sex faller mörkret, och  
staden töms på liv. Sedan börjar explosionerna och skottloss
ningen.

När invånarna vaknar till en ny dag har grannens son för
svunnit.

Kanske ligger det ett lik i rännstenen.

när uppstod den första sprickan? Antagligen tidigare än någon 
förstod. Ett våldskantat val 2010, ett alltmer maktfullkomligt 
regeringsparti. Trakasserierna mot journalisterna och aktivis
terna. En skoningslös fattigdom som inte minskar. Förlamande 
korruption.

I början av året syntes i alla fall revorna med blotta ögat. Pre
sident Pierre Nkurunzizas talesperson bekräftade det som alla 
hade oroat sig för: att presidenten hade för avsikt att ställa upp 
för omval till en tredje mandatperiod – trots att fredsavtalet och 
landets grundlag bara tillåter två.

Presidentens läger hade tagit fasta på en slarvig formulering 
i lagboken, om att en president bara kan väljas om en gång, i 
allmänna, fria val. Eftersom det var parlamentet som tillsatte 
Nkurunziza 2005, efter det första demokratiska valet sedan in
bördeskriget, så borde det tekniskt sett inte räknas, resonerade 
man.

Den tolkningen vann svagt gehör till och med inom det egna 
partiet. Det rådde ingen tvekan om vad lagstiftarna egentligen 
hade menat när de skrev lagen. Politiker hoppade av, avsattes 
eller flydde. Civilsamhället började mobilisera. Katolska kyrkan 
slöt upp. Omvärlden varnade för konsekvenserna om presiden
ten inte backade.

När vi landade i maj hade polisen redan börjat bemöta pro
testerna med tårgas och skarpa skott. Demonstranterna byggde 
barrikader runt sina bostadsområden, eldade bildäck och kas

tade sten. 50 000 hade redan flytt landet, människor hade bör
jat dö på gatorna och splittringen inom militären och polisen 
fanns där för var och en att se.

Ingen blev väl därför särskilt förvånad när generalmajoren 
Godefroid Niyombare inledde ett kuppförsök den 13 maj, med
an presidenten befann sig på konferens i Tanzania.

Själva stod vi bland eldarna i ett burundiskt flyktingläger i 
Rwanda, när fraktioner inom militären och säkerhetsstyrkorna 
började skjuta mot varandra på gatorna i grannlandet. Flygplat
ser och gränser stängdes, människor hukade i sina hem och ing
en visste vem som attackerade vem.

Det hela var över på mindre än två dygn. Kuppmakarna 
tvingades ge upp och presidenten återvände. Då hade alla fristå
ende radiokanaler tystats.

Och det inleddes fri jakt på alla som kritiserat regeringen.

det är varmt. fläkten på rummet ger ifrån sig ett slagborrslik
nande ljud. Vi flyttar ned en våning. Hissen är trasig, kylskåpet 
har lagt av. Elen kommer och går. På kvällen dränks syrsornas 
sång av dånet från en dieselgenerator.

Det är bara ett par månader sedan men det känns som ett 
annat liv. Då var det här ett välfungerande hotell, receptionen 
var belamrad med satellitmodem och batteriladdare medan 
journalister i skottsäkra västar och morgonrockar snurrade runt 
i matsalen.

Nu är det bara vi här. Personalen jobbar utan lön. Det är ok
tober och allting faller sönder.

Pierre ser sig över axeln innan han öppnar den blå porten 
med en gnissling och går in. Mannen som väntar där innanför 
har rakat huvud, gulnad, välstruken skjorta och noppiga, grå 
kostymbyxor. Han rör sig mödosamt uppför trappan och in i de 
slitna lokalerna. Passerar affischerna som uppmanar till fredli
ga val, sätter sig på stolen som vore den av glas.

Första gången han kom hit var i somras. Då mådde han 
mycket dåligt. Pierre och kollegor ur en systerorganisation 
hjälpte honom att få kontakt med en läkare som inte samarbe
tar med polisen.

Joseph är 52 år gammal och kommer från Mutakura – ett av 
de kvarter som skakades av de hårdaste protesterna mot presi

denten under våren. Han brukade försörja sig genom att samla 
in metallskrot på landsbygden och sedan köra det till staden 
för återvinning. I ett av världens fattigaste länder hade han det 
bättre än de flesta.

Den 25 juni var en dag som alla andra. Med bilen full av  
skatter och två liftare på flaket var han på väg hem från Kayan
zaprovinsen i norra Burundi. Vid Gard du Nord, en knutpunkt 
vid infarten till staden, stannade han för att släppa av passa
gerarna. Joseph skulle precis sätta sig i bilen igen, när någon 
gav honom en så hård knuff i ryggen att han tappade balansen. 
Fyra civilklädda män dök upp från ingenstans, tog tag i hans 
armar och kastade in honom i en jeep utan registreringsskyltar. 
De körde honom till säkerhetstjänstens gamla högkvarter, där 
åtta män i presidentens specialstyrkas blå kamouflageuniform 
väntade.

Joseph säger att förhöret började direkt. Männen skrek åt 
honom, gång på gång, krävde att han skulle erkänna att han trä
nade ungdomar i att skjuta poliser.

– Jag protesterade och sa som det var: fråga vem som helst 
– min enda sysselsättning är att samla skrot! Då tog de fram ett 
järnrör och började slå mig, berättar han.

Två poliser skötte själva utfrågningen, de övriga slog. Hårt. 
Under fötterna, på ryggen och på baken. Sedan klädde de av 
honom, tvingade honom att ställa sig på en bräda med spikar, 
fyllde en vattendunk med sand och hängde den i ett rep från 
hans kön.

Bordet har en lång, djup rispa i lacken som Joseph sakta föl
jer med fingret.

– Vid det laget kunde jag ändå inte prata längre.
När han vaknade igen var han naken och ensam. Han kunde 

inte resa sig, utan tillbringade natten på det iskalla golvet. Da
garna efter det slog de bara honom ett par minuter åt gången. 
Den mesta tiden lämnades han ensam.

– Den tredje dagen kom en av vakterna med en hög trasiga 
kläder åt mig. Han var vänlig, kallade mig »min äldste« för att 
visa respekt. »Snälla du, jag vet att kläderna är smutsiga, men 
ta dem ändå, du dör om du fortsätter ligga naken på golvet«, 
sa han.

På den fjärde dagen kastades åtta ungdomar in i cellen. De 

kom också från Mutakura och hade misshandlats svårt. När 
mörkret föll fördes de ut igen, två och två.

– Men vakterna glömde att stänga dörren, och jag ville se 
vart de tog dem, så jag lyckades ta mig upp på alla fyra och hasa 
mig ut, berättar Joseph.

Då gick strömmen, och det blev alldeles svart. Han kunde 
varken se eller höra någon i korridoren. Tvekade ett tag, började 
sedan krypa.

– Jag tänkte att de kommer att döda mig om de ser mig här, 
men i sådant fall dör jag i alla fall i flykten.

En godhjärtad taxichaufför såg den sönderslagne mannen 
komma krälande ut ur byggnaden, bar in honom i bilen och 
körde därifrån.

Joseph bor inte i Mutakura längre. När han återvände till sitt 
hus var alla fönster krossade och hemmet plundrat. En grann
pojke berättade att polisen hade varit där och att de hade lovat 
att komma tillbaka.

Nu lever han gömd, äter antibiotika och tänker på de vuxna 
barnen som han inte längre kan resa för att träffa. Bilen och all 
metall som han hade samlat ihop den där dagen är borta. I slu
tet av månaden ska doktorn ge besked om han måste opereras.

Jag går ut i solskenet på bakgården, medan Joseph knäp
per upp byxorna och visar männen i sällskapet varför det är så 
smärtsamt att sitta.

Det ser tydligen inte bra ut alls.

Den första smällen den kvällen hörs knappt genom musiken i baren. 
Den andra känns alldeles nära. Sedan ett rytmiskt smattrande. Vi fast-
nar med gaffeln halvvägs till munnen och ser frågande mot bartendern 
som stillsamt putsar glas bakom disken.

– Är det alltid så här?
– Det är alltid så här.
– Det är normalt alltså?
Nej, det är verkligen inte normalt.

bilmotorn klagar i uppförsbackarna och hastigheten går obevek
ligt nedåt. Utanför fönstret störtar världen nedåt i mättat grönt 
under en blågrå himmel med gyllene revor. Chauffören tar kon
sekvent alla kurvor på fel sida.

Vi är på väg mot Gitega, Burundis näst största stad, för en 
ceremoni med president Nkurunziza. Säkerheten i Bujumbura 
är visserligen god, polisens talesperson upprepar det vid varje 
presskonferens, men av outgrundlig anledning har ändå stats
chefens alla framträdanden flyttats från huvudstaden. Ambas
sadörer, partimedlemmar och andra högdjur tvingas plötsligt 
packa in sig i blankpolerade jeepar och ge sig ut på de slingriga 
vägarna i en två timmar lång vansinnesfärd.

Strax utanför staden fastnar vi i en poliskontroll. Alla bo
ende inom en kilometers radie från mötesplatsen har tvingats 
utrymma sina hus och butiker timmarna före evenemang
et. När vi väl kommer igenom möts vi av en spökstad vaktad  
av hundratals poliser och militärer. Gästerna tvingas parkera 
ett par hundra meter från lokalen. Den amerikanska ambas
sadören ser inte road ut när hennes pumps fastnar i den röda 
leran.

EU, USA och andra institutioner har gång på gång upprepat 
kravet att presidenten ska sätta sig vid samma bord som op
positionen för att förhandla. Han vill inte det. I stället har han 
lanserat den »nationella kommissionen för interburundisk di
alog« och det är medlemmarna i den som nu ska sväras in under 
pompa och ståt.

Oppositionens paraplyorganisation deltar inte.
En falskspelande blåsorkester och en grupp unga män  

med trummor väntar vid röda mattan för att välkomna pre
sidenten. Han kommer en timme efter alla andra, sedan ett 
trettiotal poliser och soldater ur presidentgardet har säkrat 
området.

Lokalen är pyntad med ballonger i den burundiska flaggans 
vita, röda och gröna färger. Jag försöker sätta mig längst bak i 
salen, men faller i golvet eftersom plaststolen saknar ett ben.

Burundi är ett av få afrikanska länder vars gränser något 
så när följer de linjer som fanns där redan före kolonialismen. 
Liksom grannlandet Rwanda var Burundi en monarki, styrd av 
kungen, mwamin. Befolkningen bestod av tre huvudsakliga 
grupper: hutu (85 procent), tutsi (14 procent) och pygméfolket 
twa (1 procent).

Historiker har kämpat med att finna ett bra sätt att beskri
va hutu och tutsi, eftersom etnicitet i strikt mening inte är 

riktigt rätt. Hutuerna var vanligtvis jordbrukare, tutsierna bo
skapsskötare. De senare var oftast rikare och maktkretsen runt 
mwamin bestod av tutsier, men de delade språk och kultur. In
delningen var inte heller huggen i sten, äktenskap mellan grup
perna var vanliga, en hutu kunde bli tutsi och vice versa. Det var 
ett mycket komplicerat klassamhälle byggt på makt, tillgångar, 
släktband och lojaliteter.

Men när belgarna tog över det område som man kallade 
»RuandaUrundi«, efter en kort period av tyskt kolonialstyre, 
utraderades flexibiliteten. Inspirerad av den tidens idéer om 
rasmässig överhöghet tyckte man sig se en folkgrupp mer lik 
européerna i tutsiminoriteten och lierade sig med denna. Un
der 30talet utfärdades identitetskort som en gång för alla slog 
fast vilken etnicitet människor tillhörde. Om det rådde osäker
het mätte man skallar och näsor. Alla poster inom administra
tion, polis och militär gick till tutsier, medan hutuer utestäng
des från makten ända ner på utbildningsplanet.

så lades grunden för den katastrof som senare skulle bli folk
morden i Rwanda och Burundi.

Presidentens öppningstal framme vid podiet är en histori
elektion med tydlig adress i nordvästlig riktning. Bara ett par 
veckor tidigare har Belgien dragit in sitt bistånd till landet, med 
hänvisning till den oroväckande utvecklingen. Som hämnd har 
den belgiske ambassadören slängts ut ur Burundi.

Nu talar Nkurunziza om Burundis ärofyllda förkoloniala his
toria, då människor var enade under en upplyst kung och man 
löste sina problem genom dialog. Han talar om tiden under bel
garna också, och drar paralleller till situationen i dagens Burun
di: detta är en skapad konflikt.

– Vi behöver inte någon utifrån som destabiliserar landet 
den här gången också.

Det regnar så mycket på vägen tillbaka mot Bujumbura att det inte 
går att köra vidare. Chauffören stannar vid vägkanten intill ett has-
tigt övergivet grönsaksstånd, sitter sedan tyst och betraktar imman 
som äter upp rutorna. Stora droppar letar sig igenom biltaket, ned på 
syntetklädseln. Vi turas om att ligga ned och sova i baksätet. Båda är 
magsjuka.

d
»Jag har värre problem, jag kanske inte ens är vid liv om en månad,  

säger han, när vi ses på det hemliga kontoret för sista gången.«

Floden nyabagere, som bland annat flyter genom oppositionskvarteret Mutakura, har blivit en plats där mördade människor dumpas på natten.25-åriga Bélize försörjer sig genom att sälja grillkol på gatan. Hon fick sitt hem i Mutakura länsat under en av de återkommande polisräderna.



»Jag var fruktansvärt rädd. de tog hundra  
dollar som jag hade lyckats spara ihop och hällde  

ut ris och mjöl på golvet. sedan beordrade de 
mig att gå och hämta en spade, berättar hon 

och visar de tomma säckarna.«
10  _medborgarfinasierad journalistik

Krisen i Burundi har delat såväl polisen 
som militären i landet, vilket inte minst 
kuppförsöket i maj visade.
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»Klockan sex faller mörkret, och staden 
töms på liv. sedan börjar explosionerna och 

skottlossningen. när invånarna vaknar till 
en ny dag har grannens son försvunnit.«

vattnet i nyabagerefloden rinner smutsbrunt i sin fåra. Ett par 
unga killar har satt upp en provisorisk bar vid slänten och spelar 
stirrig afrobeat genom spruckna högtalare. Det är hett.

Kvarteret längs med vattendraget kallas Mutakura och är ett 
av de områden där de hårdaste protesterna mot regeringen rasa
de i våras. Många unga män härifrån dödades i sammandrabb
ningarna och området ses som ett oppositionsfäste av polis och 
regering.

– Förr brukade här vara massor av människor som hämtade 
lera för att tillverka tegel, konstaterar 22åriga Alain, medan han 
balanserar längst ut på den porösa flodkanten.

Numera är det ingen som vågar bygga nytt. I den pågående 
konflikten har floden i stället förvandlats till en mänsklig av
stjälpningsplats. Om morgnarna hittar invånarna kroppar som 
har dumpats där under natten.

– Det brukar inte vara folk härifrån, så jag tror att det är såda
na som har försvunnit i andra delar av staden, säger Alain.

Oftast är det män, men en gång var det en kvinna. Någon 
hade skändat henne med en pinne. 27åriga Alice, som också 
har kommit fram till kanten, hittade ett lik för drygt två veckor 
sedan.

– Det gick inte att se vem det var, han var bakbunden och 
hade en rissäck över huvudet, säger hon.

Vi står där en stund och betraktar plastpåsar, lump och ut
tjänta skor som vispas runt och fastnar i bottnen. Alice lägger 
armen om en liten flicka som har sällat sig till gruppen och gör 
sedan en irriterad rörelse mot soppan i floden där nedanför.

– Det här påverkar barnen så mycket, hur ska de kunna kon
centrera sig på sina studier när de hittar döda människor på väg 
till skolan?

Mutakuras ytterkanter ramas in av två livliga asfaltsvägar, 
däremellan varvas kullerstensgator med gränder av röd lera. 

Bakom tegelmurar och enkla ståldörrar delar flera familjer gård, 
ofta med en vattenkran, eldstäder och fruktträd. Det är mycket 
fattigt, men inte fattigast. I Burundi finns regnbågens alla vari
ationer på fattig.

Polisen gör ständiga räder i de här kvarteren, i jakt på vapen 
och människor. Det var skottlossningen och explosionerna här
ifrån som vi hörde i hotellbaren kvällen före.

Som svar på de ständiga razziorna har unga män från områ
det börjat patrullera gatorna nattetid, beväpnade med granater 
och skjutvapen.

Alain känner dem allihop. Kanske är han en av dem. Med
an vi går genom gränderna stannar han till flera gånger för att 
skaka hand med unga killar som bär stora jackor och kängor i 
värmen.

– Eftersom polisen skjuter ihjäl folk härifrån hittar människor 
sätt att försvara sig, det är naturligt, säger han stillsamt.

Men våldet blir hela tiden grövre. Polisposteringar attack
eras med granater, invånarna utsätts för vedergällningar från 
polisen. Alla från Mutakura är misstänkta motståndsmän. 
Människor grips och försvinner.

Det är svårt att få grepp om situationen. Uniformer kommer 
på avvägar. I mörkret är det omöjligt att avgöra vem det är som 
skjuter.

Men än så länge är det lugnt. I en korsning leker barnen runt 
ett utbränt bilvrak, medan ägaren uppgivet lyfter på motorhu
ven. Han hävdar att polisen kom och knackade på dörrarna un
der morgonen och sköt vilt omkring sig.

– Jag gömde mig i badrummet och vägrade öppna, men de 
eldade upp min bil, säger han och skakar på huvudet.

En bit längre nedför gatan, i en liten kiosk pyntad med öl
kapsyler, sitter en kvinna som kallar sig Eugenie och väntar på 
kunder. Hon bor bara tvärs över gården och hade gått hem för 

att laga mat i går kväll när den första granaten exploderade. Från 
fönstret såg hon en cykeltaxichaufför ta skydd inne i kiosken 
tillsammans med en grannpojke.

– Plötsligt kom ett par poliser springande och skrek till dem: 
»Visa oss var de kriminella gömmer sig någonstans!« Poliserna 
försökte ta sig in genom gallret på framsidan, men det gick inte, 
så då slog de in dörren där bak i stället, berättar hon.

Mannen och pojken i kiosken fördes bort och ingen har hört 
något från dem sedan dess.

Eugenie öppnade ändå butiken igen i morse. Det finns inte 
så mycket annat att göra.

– Det är så här vi har det nu för tiden, vi måste ju leva, säger 
hon.

spåren efter det krig som pågår under ytan finns överallt. De 
unga männen som har slagit följe med oss baxar upp en röd 
metallport, översållad med skotthål, och blottar en öde gårds
plan som kantas av förstörda hus. På ett av dem har taket rasat 
in och delar av väggen är bortsprängd. Alain berättar att en far 
och hans tvillingsöner bodde här.

– Det var den 1 juli. En polis hade skjutits här i närheten, och 
det kom massor av poliser hit för att hämnas. De tvingade ner 
pappan och pojkarna på marken och sköt dem i huvudet. Sedan 
sköt de raketer mot huset och försökte elda upp det.

Gräset har redan letat sig in bland spillrorna. Mangofrukter
na ruttnar på marken. Alain flyttar försiktigt på en stor glasskär
va med foten.

– Deras mamma bor i Belgien. Pappan och pojkarna skulle 
resa till henne dagen därpå.

Alice bor i ett litet rum med plats för en säng, en pall och en 
hylla. Hon brukar sälja grillkol till folk på gatan och det gjorde 
hon förra veckan också, när poliser vällde in i kvarteret.

– Så fort vi ser dem springer alla åt alla håll, men jag var inte 
tillräckligt uppmärksam och hann inte undan, konstaterar hon.

Med vapnen riktade emot sig tvingades hon sätta sig på en 
stol inne på gården medan de började rota igenom hennes saker.

– Jag var fruktansvärt rädd. De tog hundra dollar som jag 
hade lyckats spara ihop och hällde ut ris och mjöl på golvet. Se
dan beordrade de mig att gå och hämta en spade, berättar hon 
och visar de tomma säckarna.

Men långa, seniga Alice är känd för sin snabbhet, killarna i 
kvarteret intygar att hon är den kvickaste kvinnan i Mutakura. 
När poliserna tittade bort slängde hon sig över muren på husets 
baksida och sprang så fort benen bar.

– De hann aldrig i kapp mig. Men när jag kom tillbaka lite 
senare vara alla rummen plundrade, de hade till och med tagit 
madrasserna ur sängarna, säger hon.

Många hus i området står numera tomma. De som kan har 
flyttat till släktingar i andra områden eller tagit sig till grannlän
derna. Av de tio personer som bodde på Alices gård, är det nu 
bara hon själv och två andra kvinnor kvar.

– Resten har flytt, här är vi rädda hela tiden.
Alain tar våra telefonnummer på vägen tillbaka mot bilen. 

Han lovar att ringa nästa gång det dyker upp ett lik.
Då vet vi ännu inte att hans döda kropp snart kommer att 

visas i statlig tv.

abdoul var 20 år när han fick en familj igen. Föräldralös kom 
han ensam till Bujumbura från Burundis krigshärjade grann
land KongoKinshasa. Han hade det svårt, men en familj från 
kvarteret Cibitoke såg det och tog honom till sig. Eftersom han 
aldrig hade fått lära sig att läsa och skriva lärde modern i huset 
honom hur man syr. Tillsammans drev de ett litet skrädderi ett 
par hundra meter hemifrån, på andra sidan vägen.

Nu står familjen i hettan på gårdsplanen och lägger sista 
handen vid en plywoodkista med lila svepning. Abdouls adop
tivfar vankar av och an, svårt plågad av skuldkänslor. Det var 
han som ringde sin fru när han hörde skottlossning under går
dagskvällen och sa åt dem att komma hem. 

– När Abdoul gick ut för att låsa porten träffades han av en 
handgranat. Han dog direkt. Min fru tillbringade hela natten i 
lokalen med hans döda kropp, säger han och tar upp en näsduk 
ur bröstfickan för att torka pannan.

Han torkar ögonvrån också, lite snabbt. Männen lyfter upp 
kistan och går i procession över den trafikerade gatan, bort mot 
skrädderiet där kroppen ligger på en bastmatta. Luften i det lilla 
rummet står stilla, och lukten av blod får magen att vända sig. 
Kvarterets kvinnor har samlats utanför och gråter hest. »Varför 
Abdoul, varför Abdoul«, klagar de medan den unge mannen 
bäddas ned i kistan och lyfts ut till en väntande taxi.

Den som har pengar i Bujumbura begravs på kyrkogården på 
vägen ut mot flygplatsen, under vita klinkers, med namn och 
fotografi. Den som saknar tillgångar begravs norr om staden, 
under ett hemmasnickrat träkors ett stenkast från böndernas 
odlingar.

Fem manliga släktingar klämmer in sig i bagaget tillsam
mans med kistan och åker ut till det anonyma gravfältet. Allt är 
över på en halvtimme.

Efteråt blir den gamle mannen stående intill gravhögen där 
blommorna redan har börjat sloka, ledsen över att inga andra 
hade råd med transporten ut hit.

– Under normala omständigheter hade vi varit många, Ab
doul var som en son för mig. Jag tog in honom i vår familj och 
behandlade honom som min egen, och han gjorde mig aldrig 
besviken, säger han.

Vem som dödade den unge mannen vet ingen, och ingen 
kommer försöka ta reda på det. Någon anmälan om brott finns 
inte, inte heller någon polisutredning. Hans bortgång kommer 
aldrig att registreras hos några myndigheter.

Men alla de som höll av honom, de glömmer inte.
Döden är aldrig långt bort i Burundi. Människor dör av ålder, 

människor dör av obotliga sjukdomar och människor dör av 
sjukdomar som hade kunnat botas med antibiotika. Människor 
dör i trafiken också. Och av att föda barn. Döden är en ofrånkom
lig del av livet här.

Men när någon dör en våldsam död är det ändå en annan 
död. Det är en död vars tentakler slingrar sig runt människors 
hjärtan och kramar så hårt att de nästan stannar.

Tio år efter krigsslutet är det allt fler som dör en sådan död 
i det här landet. Och det sköra som tog så många år att bygga 
upp, går på ett ögonblick att riva ner igen.

Gamla mekanismer aktiveras.

marie-claire kanyange tar emot i ett litet vitrappat hus i en av de 
lite mer välbeställda delarna av Bujumbura. Hon är kassör för 
civilsamhällets paraplyorganisation FORSC, och är en av de sis
ta i ledande position som ännu inte har flytt landet. Hon har ett 
stillsamt sätt och ler ofta, hemmet är prydligt och tyst. Men hon 
går sällan utanför dörren längre, annat än för att ta sig mellan 
hemmet och arbetet. Hemhjälpen har fått sluta eftersom hon 
inte kan lita på honom.

Det är ett liv som är henne obehagligt välbekant. Hon har 
levt så här förut: ständigt på sin vakt. Orolig. Med faran alldeles 
på trappsteget.

Hon var inte gammal när Burundi blev självständigt 1962. 
Belgarna hade inte förberett sitt tillbakadragande och de när
maste 25 åren blev en parad av militärdiktaturer och politiska 
mord. Kupper och kuppförsök följdes av etniska massakrer, 
bland annat 1972, 1988 och 1993.

Burundiska hutuer flydde till Rwanda, rwandiska tutsier till 
Burundi, och sedan 1994 i omvänd ordning. Bitterheten över 
oförrätter begångna av endera sidan blev hela tiden djupare. 
Det var ett delat land som gick till sitt första demokratiska val 
1993. MarieClaire, som själv är tutsi, hade hunnit gifta sig då 
och minns hutuextremisternas valpropaganda med en rysning.

– Det var så mycket hat. De talade om att skära halsen av alla 
tutsier, jag minns hur fruktansvärt rädda vi var.

Att ett hutuparti skulle vinna när majoriteten fick bestäm
ma stod klart, men som ett resultat av den gamla ordningen be
stod militären fortfarande nästan uteslutande av tutsier. När så 
Melchior Ndadaye tog hem segern med sitt hutuparti Frodebu, 
var reaktionen närapå instinktiv. Mindre än tre månader efter 
att han hade intagit sin post mördades han av en grupp inom 
armén. Och helvetet brakade lös.

På landsbygden mördade huturebeller civila tutsier och ar
mén mördade civila hutuer i en aldrig sinande spiral av etniskt 
våld och vedergällningar. Människor stympades och våldtogs, 
spädbarn avrättades. 300 000 beräknas ha dött de följande åren.

Eftersom MarieClaires familj var tutsi, var det säkrast för 
dem att stanna i det av militären kontrollerade Bujumbura.

– Men det var hemska år, vi levde från en dag till en annan, 
det var en fruktansvärd, fruktansvärd tid.

En av sönerna, som pluggade i inlandet, försvann i samband 
med en massaker. Hennes far, som var för sjuk för att fly när 
rebellerna attackerade hans hem, tillbringade två veckor gömd i 
ett hål i marken. Hutuer från hans hemby smög dit med mat åt 
honom, och det var så han överlevde.

– Det är viktigt att säga att alla människor inte drogs med 
av kriget. Det fanns de som stod emot, vi gömde också många 
hutuvänner här i Bujumbura, berättar MarieClaire.

Unga tutsiextremister attackerade hutuer i huvudstaden 
bara på grund av deras etnicitet, och en dag fick MarieClaire och 
medlemmar ur hennes kyrkokör veta att extremisterna hade 
omringat ett hus där deras vänner befann sig.

– Vi sprang dit och krävde att de skulle släppa dem, och då 
hotade de att döda oss också. »Vid Gud, döda oss då, hellre än 
dessa oskyldiga människor som inte har något med det här lan
dets politik att göra«, svarade vi, och då gav de sig av.

MarieClaires kör fortsatte att träffas och sjunga tillsam
mans i kyrkan genom hela inbördeskriget. En bonad med Jesus 
hänger lite snett ovanför hennes huvud, som en påminnelse 
om den tro som vägledde henne bort från det etniska hatet.

– En god kristen förstår att vi alla är den här jordens söner 
och döttrar. Men vi förlorade många, många de där åren.

Arushaavtalet, som skrevs under år 2000, var början på slutet 
på det blodiga kriget. Ett system upprättades som garanterade 
alla etniska grupper politiskt inflytande. Enskilda partiers möj
ligheter att lägga under sig för mycket makt begränsades, lik
som antalet mandatperioder en president skulle tillåtas sitta. 
Ingen etnisk grupp skulle heller tillåtas utgöra mer än 50 pro
cent av landets armé.

2005 gjordes Arushaavtalet till Burundis grundlag genom en 
folkomröstning. Senare samma år fick den gamla huturebell
gruppen CNDDFDD en majoritet av rösterna i valet, och Pierre 
Nkurunziza installerades så småningom som president.

En bräcklig fred byggdes, och med den ett annat samhälle än 

före kriget. För att motverka hatbudskap grundades fria radio
kanaler med biståndspengar, och deras roll som folkbildare i 
försoning och mänskliga rättigheter gjorde dem snabbt popu
lära. Utbildningen öppnades för alla som hade råd och ett et
niskt blandat civilsamhälle växte fram.

Av omvärlden betraktades försoningsarbetet i Burundi 
på många sätt som en framgångssaga. Särskilt i jämförelse 
med den hårdföra grannen Rwanda. För många burundier är 
Arushaavtalet därför vad konstitutionen är för amerikanerna: 
Något närapå heligt som man är beredd att försvara med sitt 
liv. När oppositionen samlade sig i en gemensam organisation 
valde man förkortningen CNARED: Conseil National pour le Re
spect de l’Accord d’Arusha et de l’Etat de Droit au Burundi.

Den glödgade ilskan som presidenten har rört upp handlar 
inte bara om hans makthunger. Nkurunziza misstänks för att 
vilja skjuta hela Arushaavtalet i sank, och därmed allt det som 
gav fred i Burundi.

MarieClaire konstaterar med ett sorgset skratt att många 
röstade på Nkurunzizas parti för att slippa den gamla eliten som 
hade så mycket blod på sina händer.

– Man ville ha förändring, och så blev det ännu värre.

det är sen eftermiddag. Paul sitter långt ut på stolen i ljuset av 
en flimrande lampa och tittar ofta på klockan. Pierre och tolken 
sitter bredvid och knappar frenetiskt på sina smartphones. Ut
anför skymmer det snabbt.

Vi har försökt få tag i någon som deltog i den praktiska or
ganisationen av vårens protester, och här är han nu, men han 
vill inte ställa upp på bild och vill absolut inte träffas hemma 
i Niyakabiga. Vi kan inte använda hans riktiga namn heller, för 
sedan i maj har oppositionsrörelsen tvingats under jorden. Det 
misslyckade kuppförsöket var en vattendelare.

– Det var en fejkkupp, det måste ha varit det. Presidenten 
använde sig av den för att krossa oss, säger Paul övertygat och 
snurrar ölflaskan mellan handflatorna.

Det är en vanlig teori, kanske enklare att tro på än att ytterli
gare en maktfullkomlig man chansade och förlorade. Oavsett hur 
det är med den saken, råder det ingen tvekan om att oppositionen 
punkterades efter det. Presidenten inledde sin tredje mandatperi
od efter ett val som inte erkändes av någon och alla som på något 
vis uttalat sig mot regeringen anklagades för att stödja kuppma
karna. Det cirkulerar listor med namn och arresteringsorder på 
dem som påstås ha planlagt maktövertagandet; där återfinns 
tongivande människorättsaktivister, politiker och journalister. 
En efter en av dem har mördats, utsatts för mordförsök eller flytt.

– Vi insåg att vi inte kan gå ut på gatorna längre, för de kom
mer att döda oss allihop. Men proteströrelsen är inte död, vi har 
bara bytt metoder, säger Paul.

Han upprepar ofta att allt gick fredligt till i början, men att 
den som möts av våld har rätt att svara med våld. Själv deltar 
han i koordineringen mellan olika bostadsområden och ser till 
att de vapen som kommer i deras händer distribueras dit de be
hövs.

– Det finns många i polisen och militären som också är emot 
regeringen, vissa av dem tipsar oss när det är en räd på gång, 
andra ger oss vapen och uniformer, säger han.

Det har nu blivit helt mörkt utanför det solkiga fönstret, vin
den ruskar trädkronorna och lamporna i rummet fladdrar som 
stearinljus. Från Cibitoke och Mutakura hörs skottlossning igen 
och det ringer alltmer i männens mobiler. Vårt samtal saktar in, 
blir alltmer fragmentariskt, tills frågorna slutligen blir hängan
de i luften. Översättaren har övergått helt till att prata i telefon 
med släktingar i Cibitoke som har tagit skydd hemma hos ett 
par vänner.

De har plötsligt insett att de är alldeles för många samlade 
på samma plats och om polisen skulle genomsöka huset är ris
ken stor att de misstas för en motståndsgrupp. Alla vet hur det 
i sådant fall kan sluta. Samtalet bryts flera gånger och rösterna 
blir hela tiden mer uppjagade. Till slut skriker en kvinna hys
teriskt i luren att vår tolk måste ringa alla polisbefäl som han 
känner och säga åt dem att det sitter oskyldiga civila i ett hus 
som de inte får skjuta.

Strömmen dör helt och det blir svart både ute och inne. Paul, 
Pierre och tolken bryter upp, tar ett hastigt farväl och ger sig av 
med varsin telefon klistrad mot örat. Åskan går över Tanganyi
kasjön och regnet piskar mot vindrutan när männen kör ut från 
parkeringen.

Vi tar oss tillbaka till det mörklagda hotellet och kollapsar på sängen 
i väntan på det förlösande ljudet från generatorn i trädgården. Båda är 
magsjuka igen. Köket har oroväckande många rätter ur menyn att er-
bjuda sina enda gäster, grönsakssoppan ser ut som en algblomning. Vi 
äter motvilligt och sover oroligt.

Strax efter elva ringer tolken på det lokala mobilnumret.
– Paul has been shot.

det är tidig morgon vid kinyankongefloden. Poliser och soldater 
har spridit ut sig över området. Någon har redan bärgat liket.

Mannen ligger under en rutig bordsduk på marken och Röda 
Korsets anställda delar ut plasthandskar till några frivilliga. Två 
kvinnor kommer gående från var sitt håll på grusvägen, tassar 
försiktigt fram till kroppen och synar ansiktet. Sedan försvin
ner de bort igen. Den ena letar efter sin son, den andre efter sin 
make. Men det är inte någon av dem den här gången.

En blodfläck bakom ett hus en bit därifrån vittnar om var 
mannen under tyget mötte döden. En mager kvinna bland åskå
darna ska ha sett förövarna, men hon ryggar tillbaka och för
svinner snabbt in i huset när en av soldaterna pekar ut henne.

Kroppen lastas upp på ett bilflak och körs i väg.
Ingen vet hur många som har mördats i Bujumbura sedan 

protesterna i april. Regeringen talar om 130 personer, utländska 
medier brukar referera till »minst 200«. Pierre å sin sida har en 
lista med över 270 namn i datorn och den fylls på för varje dag 
som går. Ändå för han bara in de fall där det finns bild på krop
pen, eller där någon han litar på har sett den döde, så många 
kommer aldrig med. Svårast är det med alla döda poliser, efter
som myndigheten konsekvent mörkar de egna förlusterna.

Bland dem som mördas återfinns många oppositionella och 
personer från de regeringskritiska områdena, men också med
lemmar i regeringspartiets fruktade ungdomsförbund.

I början gömdes liken undan, numera dumpas de för alla att 
se. Ofta bär kropparna spår av tortyr, ibland har de skändats. En 
dag träffar vi en man som visar bilder på en familjemedlem som 
har hittats mördad i rännstenen med hjärtat utskuret. Att karva 
hjärtat ur fienden var den rwandiska hutumilisens signum. Nå
gon lånar deras symbolik.

paul byter gömställe flera gånger om dagen. Allt är löst i kanter
na. Till sist möts vi på en bar som ännu inte har öppnat, i ett 
område långt från där han brukade bo.

Två kulor sitter kvar i ena benet, i det andra gick skottet bara 
genom mjukdelarna. Han ska opereras dagen därpå.

– Det är okej, jag visste att jag var en måltavla, de har bara 
aldrig lyckats komma åt mig tidigare, säger han med en axel
ryckning.

Han ser faktiskt mindre stressad ut än innan han blev skju
ten. Nästan lättad. Nu är det vi som beter oss nervöst i stället. 
Det börjar kännas som att vi har varit på samma plats för länge 
nu. Det finns få vita personer kvar i landet, ännu färre journalis
ter. Den som vill kan följa våra rörelser.

Att kasta in en handgranat över en mur är så enkelt.
Paul berättar att han gick för att ta en öl tillsammans med 

en släkting efter att han lämnat oss den där kvällen. Det var på 
vägen hem därifrån som han upptäcktes av två poliser.

– Min fru hade mött den ene tidigare, och då hade han sagt 
till henne att han skulle göra henne till änka. Jag trodde faktiskt 
att det mest var snack, men när han såg mig så … ja då sköt han 
mig.

Enligt Paul körde de honom direkt till den lokala arresten. 
Där hade poliserna tänkt låsa in honom med blodet rinnande 
nedför benen, men han bråkade och krävde att bli tagen till 
sjukhus i stället. Medan männen gick för att ringa sina överord
nade, smet han ut bakvägen.

– Jag hade inte hunnit få så ont ännu. Jag lyckades ta mig till 
en god vän som bor alldeles i närheten innan mina krafter tog 
slut. Han hjälpte mig till ett ställe där de gjorde första hjälpen, 
säger han och drar upp träningsoverallen för att visa de stora 
plåstren på benen.

Det är alldeles stilla ute. Genom bambustaketet som omgär
dar baren går det att hålla ett öga på den nästan tomma, kuller
stensbelagda gatan utanför. En ensam polis står posterad en bit 
bort. En motorcykel kommer åkande i hög fart. En glänsande 
svart bil krypkör förbi platsen där vi sitter.

Tanken på granaten igen.
Vi reser oss upp och går.

våldet och explosionerna pågår nu inte bara nattetid. Plötsligt 
smäller det nästan mitt i city. Vi söker regeringens talesperson 
dagligen, men han svarar inte längre i telefon. I Gitega går en 
grupp oidentifierade män i uniform till attack mot en armé
postering. I Mutakura vräker regnet ned och hundratals högsta
dieelever går ut i strejk. Rektorn Agnès Nyota kommer ut från 
mötet med elevrepresentanterna och överröstar sorlet med sin 
basstämma, för att meddela att all undervisning är avbruten i 
väntan på en lösning.

Jublet vet inga gränser.
– På sitt sätt förstår jag dem, vi som jobbar här bor också i 

området, säger hon, medan hon packar ner mobilen och alma
nackan i handväskan.

Det är poliserna i byggnaden på andra sidan skolgården som 
är problemet. I alla fall enligt eleverna. Poliserna är måltavlor 
för de unga män som deltar i upproret mot regeringen och ut
sätts ständigt för attacker. Eleverna trodde därför inte sina ögon 
när polisen plötsligt ockuperade ett rum i en av skolbyggnader
na och satte upp en provisorisk station där – som om de tänk
te använda barnen som mänskliga sköldar. En ilsken kvinnlig 
student visar kratrarna i väggputsen och skotthålen i rutorna 
in till aulan.

– De där männen kommer hit för att attackera polisen men 
det är vi elever som drabbas. Vi har sagt till vår skolledning att 
vi inte kan studera så länge polisen är kvar här, de måste lämna 
området! skriker hon.

Engelskaläraren Oswald Bigirindavyi, som också står där un
der taket för att skydda sig från regnet, konstaterar stillsamt att 
situationen blir allt värre. Senast i går utbröt kaos halv nio på 
morgonen, mitt i lektionerna.

– Det var granatexplosioner och de sköt överallt omkring 
oss, det är inte en hållbar studiemiljö.

Samma dag håller den burundiska senatens ordförande 
Révérien Ndikuriyo ett tal inför lokala områdeschefer i Bujum
bura som ger många landsmän en klump i halsen. Regeringen 
förbereder en massiv insats för att avväpna alla motstånds
grupper i huvudstaden, och inför sina åhörare talar Ndikuriyo 
om att »spreja« de områden där människor vägrar lägga ned 
vapnen.

– Ni ska tala om för dem att än så länge skjuter polisen bara 
mot benen, men en dag kommer vi att ge dem ordern att »börja 
arbeta«, trumpetar han.

I Rwanda och Burundi har ord som »spreja« och »arbeta« en 
mycket djupare historisk betydelse, och senatsordföranden an
vänder dem flera gånger. Det är ett tal som väcker svarta min
nen. Minnen av machete mot kropp.

200 000 burundier har redan flytt till grannländerna. Var
ningarna om att ett nytt ett nytt inbördeskrig kan vara under 
uppsegling i Burundi kommer nu allt oftare.

Vi börjar båda bli trötta. Denna ständiga vaksamhet. Ett hot 
som liksom aldrig går att se, känslan av att marken glider isär 
under fötterna.

Vi har bara en dag kvar i Burundi när polisen beskjuter ett 
begravningsfölje på vägen som leder ut mot flygplatsen. Delta
garna hade just begravt en ung man som hade dödats i våldet i 
sitt kvarter och luften är tät av rykten. När vi kallas till presskon
ferens figurerar det uppgifter om ett bakhåll med allt mellan en 
och tjugo döda.

Polisens pressansvarige hävdar att det endast rör sig om en 
person som ska ha mist livet i samband med att man skulle gri
pa en grupp »kriminella män«, tolv andra personer greps och 
ska nu finnas i arresten.

Det fåtal lokala journalister som har kommit till presskonfe
rensen är redan i kontakt med personer som överlevde händel
sen och människor vars släktingar aldrig kom hem efter begrav
ningen, så de fäster inte någon större vikt vid mannen framme 
vid podiet. Det är först när han deklarerar att polisen utreder 
varför en av de gripna hade numret till Läkare utan gränser i sin 
telefon, som de stelnar till.

Vad sa han nu?
Det är Läkare utan gränsers belgiska avdelning som verkar 

i landet, och regeringsretoriken mot belgarna blir hårdare var
je dag. Mest ilska väcker ändå organisationens princip om att 
vårda alla som såras, oavsett vilken sida i konflikten de tillhör. 
Patienter lämnas aldrig ut till polisen, vilket gör Läkare utan 
gränsers sjukhus till det enda som regeringsmotståndarna våg
ar söka.

Det råder liten tvekan om att polistalespersonen har fram
fört en tydlig varning.

Och alla i salen hörde den.

På kvällen knappar någon ur personalen fram statstelevisionens ny-
hetssändning på tv:n i hotellbaren. Bilderna från attacken utanför 
kyrkogården rullar. Poliser och en minibuss med skotthål flimrar förbi i 
rutan, sedan zoomar kameran in på en livlös man i vägrenen. Bröstet på 
hans randiga t-shirt är rött av blod. Adidasbyxorna har kasat ned från 
midjan och blottar linningen på ett par urtvättade boxershorts. Det är 
22-åriga Alain som visade oss runt i Mutakura.

det är den 2 november och Burundis parlament borde debattera 
det kommande årets budget, men det finns ingen. I Gihosha i 
norr kastas en död kvinna ut från en bil, i söder hittas liket efter 
en man som har varit saknad i ett par dagar.

Föreståndaren för Pierres organisation har flytt till Rwanda 
och löneutbetalningarna har slutat komma. Han lever på allmo
sor från släktingar och vänner och orkar inte tänka på hur länge 
det kan fortsätta på det viset.

– Jag har värre problem, jag kanske inte ens är vid liv om en 
månad, säger han, när vi ses på det hemliga kontoret för sista 
gången.

Han har inte träffat sin familj på månader. All vaken tid går 
åt till att hjälpa människor som har gripits, misshandlats eller 
behöver gömma sig. Han äter för lite. Sover för lite. Vaknar av 
skottlossning och drömmer om dem som han har förlorat.

– Det är som att jag inte har några känslor kvar längre, säger 
han, och masserar pannan med handflatan.

Det har gått drygt två veckor sedan han träffade bästa vän
nen Evariste för sista gången. En styrka ur presidentgardet kall
lade ut familjen på gården och avrättade dem allihop, utan att 
någon har lyckats förstå varför. Pierre visar en bild på sig själv 
från förra året i telefonen, då han var stark och glad och tio kilo 
tyngre. Nu litar han inte på någon längre, vågar knappt gå ut för 
att träffa en vän.

En efter en försvinner människorna omkring honom. Evaris
te är borta, Paul är skjuten. Kan man förbereda sig på att dö? 
Pierre försöker.

Han kommer aldrig att lämna Burundi. Någon måste stanna 
kvar och ta striden, men det blir en allt ensammare kamp. Ra
diostationerna har stängts, den internationella pressen har rest 
hem, civilsamhället tar sina sista andetag.

– Det känns som att vi har övergivits och lämnats att försva
ra oss själva bäst vi kan, säger han och trycker kepsen djupare 
ned över ansiktet.

Det är regnsäsong i Burundi. Åskan går över tusentals kullar. 
Tunga vattendroppar löser upp leran som håller samman de fat
tigas hus. På tv kallar presidenten oppositionen för nationens 
fiender.

Pierre har listor som ska fyllas på med namn.
Livet fortsätter tills det inte gör det.
– I praktiken krossade de vår rörelse, säger han och stoppar 

blocket med de oläsliga anteckningarna i axelremsväskan.
– Men inom människorna finns motståndet kvar. •

En del namn, platser och organisationer har bytts ut i texten 
för att anonymisera och skydda uppgiftslämnare.

»är burundi på väG 
mot inbördeskriG?« 
se blank spot projects live-
sända seminarium om situa-
tionen i landet med inbjudna 
gäster från burundi och  
nordiska afrikainstitutet.
www.blankspotproject.se

reportaGet som pod
reportaget finns också 
inläst som pod på 
www.blankspotproject.se

flyktinGkris
flyktingkrisen i burundi  
förvärras och varje dag flyr 
barn och familjer över gränser-
na till rwanda och demokra-
tiska republiken kongo. de 
allra flesta tar sig till säkerhe-
ten i tanzania, där antalet bu-
rundiska flyktingar i februari 
2016 uppgick till 130 000.

• 239 personer
har finansierat det 
här reportaget.
mer info på sidan 38.

text Anna Roxwall

foto Johan Persson

Kvinnor från Cibitoke kommer 
till skrädderiet för att ta farväl 
av abdoul medan släktingarna 

förbereder hans kista. >

det har börjat dyka upp lik  
som har fått hjärtat utskuret i  
Bujumbura. det var den rwan-

diska hutumilisens signum.



Tidningarnas utrikessidor fylls dagligen med rapporter om kriser  
och katastrofer. Ändå är världen fortfarande full av vita fläckar 
som nästan inga medier bevakar. Vi vill nu med din hjälp 
blankspotta och tillsammans ta fram tips och  
idéer om platser, händelser eller fenomen 
som behöver mer uppmärksamhet. 

vilka reportage vill du se 2016?   

usa
Trots att USA är ett av världens 
rikaste länder finns också en 
annan bild. 800 000 hushåll 
lever i extrem fattigdom, vilket 
är nästan en fördub bling  
jämfört med vid 2000talets 
början.

internet 
Facebooks projekt Free 
Basics ska ge fyra miljarder 
människor tillgång till nätet. 
Men egentligen är det tillgång 
till Facebook. Mark Zuckerberg 
låter som en idealist, men 
försöker han i själva verket är 
skapa en värld med Facebook i 
mitten? 

demokrati
Burkina Faso är ett i en rad län
der just nu där folket har gått 
ut i protest mot presidenters 
försök att trixa med grundla
gen för att kunna sitta kvar vid 
makten. De inspirerade såväl 
oppositionsrörelser i Togo, 
Burundi, KongoKinshasa och 
KongoBrazzaville. 

colombia 
Fredssamtal har lett till mins
kat våld och brottsoffer har 
fått kompensation för vad de 
har utsatts för. Men krimina
liteten och konflikten har inte 
upphört – bara under 2013 
mördades 14 000 människor 
vilket gör Colombia till ett av 
världens mest våldsdrabbade 
länder.

peru
Folkliga protester mot gruv
bolagens agerande har ofta 
bemötts med övervåld från po
lisen och militären. Tortyr och 
misshandel har skett i sam
band med protesterna. I våras 
besökte Blank Spots team, 
Emanuel Sidea och Roberto 
Guerra, norra Peru (se sid 16).

haiti
Koleraepidemin, som spreds 
av FNpersonal, fortsätter att 
skörda dödsoffer. Hjälpinsat
serna efter jordbävningskata
strofen år 2010 har inte gått till 
sjukvård. Många sjukhus står 
tomma.

sveriGe
Situationen i de svenska 
häktena har kritiserats av flera 
internationella organisationer. 
De misstänkta får sitta isole
rade betydligt längre än i jäm
förbara länder. Även i Sverige 
finns det många vita fläckar på 
mediekartan. Den lokaljourna
listik som man tidigare tog för 
given har plötsligt försvunnit. 

niGeria
I Nigerdeltat har enorma 
oljeutsläpp haft en förödande 
inverkan på människors  
möjlighet att försörja sig.  
Mark, vatten och luft har  
skadats vilket har tvingat  
in människorna i djup  
fattigdom.

burundi
Terror och utomrättsliga av
rättningar. Våldet har eskalerat 
efter att president Pierre Nku
runziza vägrat att lämna ifrån 
sig makten i våras. När Blank 
Spot Projects team Anna Rox
vall och Johan Persson var på 
plats under hösten fanns inga 
andra västerländska medier i 
landet (se reportage sid 4).

centralafrikanska 
republiken
Efter åratal av medieskugga  
hamnade det centralafrikanska 
landet tillfälligt i strålkastar
ljuset 2014. Men trots att våldet 
fortsätter, med svåra umbäran
den för lokalbefolkningen, är 
landet åter en vit fläck både för 
bistånd och media.

makedonien
Politisk korruption och 
trakasserier av journalister. I 
våras protesterade tiotusentals 
människor mot valfusk och 
att regeringen misstänks skyla 
över ett beställt mord.

burma
Diskriminering av folkgruppen 
Rohingyas och konflikt mellan 
minoritetsfolk och knarkkar
teller i den råvarurika norra 
delen av landet. Blank Spot 
Projects team, Carolina Jemsby 
och Martin Edström, lyckades 
under sommaren ta sig in i  
den stängda Kachinstaten 
(se sid 32).

thailand
I södra delarna av landet pågår 
sedan 2004 en lågintensiv 
konflikt mellan muslimska 
separatister och den repressiva 
militärdiktaturen. Blank Spot 
Projects team, Jonas Gratzer 
och Nils Resare, besökte om
rådet i somras (se sid 22–31).

demokratiska 
republiken konGo 
Katangaprovinsen. Den kop
parrika provinsen är hårt drab
bad av våld och sjukdomar. 
Hälsovård existerar knappt och 
nästan inga hjälporganisatio
ner är på plats.

etiopien
I regionen Ogaden bekämpar 
regeringsarmén den separatis
tiska ONLFgerillan. Striderna 
leder till svåra umbäranden för 
lokalbefolkningen. I princip 
saknas det medierapportering 
från området.

jemen
Trots en humanitär katastrof 
orsakad av den svåra konflik
ten har landet hamnat i medie
skugga. Miljontals människor 
lever på svältgränsen och situa
tionen påminner alltmer om 
den i Syrien.

namn: 

blankspot:

därför vill jaG läsa mer om detta: 

fyll i formuläret, fotografera av det och lägg upp bilden 
på instagram eller facebook. tagga #blankspot 
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nepal
Under jordbävningen 2015 fyll
des tidningarna med rapporter 
från Nepal. Men när den sista 
överlevande människan hade 
grävts fram åkte journalisterna 
hem. För lokalbefolkningen 
började då det svåra arbetet 
med att försörja sig när skör
darna hade gått om intet och 
infrastrukturen var förstörd.
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 indhagensplan i Stockholm. Alldeles vid den stora 
rondellen, med sina förgreningar mot Bromma, Söder
malm och Kungsholmen, finns även en avtagsväg mot 
E4:an. Där, intill tunnelbanelinjen mot Alvik, ligger en 
anonym tegelgul byggnad som kallas för »borgen« av 
de anställda. Det står Securitas med stora bokstäver på 
tegelväg gen, och gråklädda väktare, med de välkända 

röda prickarna på ärmen, passerar förbi i 
entrén. Men att detta skulle vara huvud
kontoret, för ett av världens största säker

hetsföretag, förefaller helt osannolikt.
Interiören påminner om ett kommunalhus i en medelstor 

svensk stad. Trista linoleumgolv och en sliten inredning från 
1980talet. Det är knappast den typ av miljö som de stora börs
bolagens ledningsgrupper brukar arbeta i.

Men från denna anonyma plats, i utkanten av Stockholms 
innerstad, styrs en jättekoncern. Securitas har i dag 320 000 an
ställda i 53 olika länder. Det gör dem till ett av världens största 
säkerhetsföretag med en omsättning på 70 miljarder kronor.

Jag har bett att få prata ansvar och etik. Hur kan Securitas 
styra alla dessa väktare, se till att de uppför sig väl, i 53 olika  
länder? Hur får man dem att låta bli att ta mutor, inte ta till 
övervåld, inte liera sig med den lokala maffian, inte bryta mot 
de lokala lagarna? Går det över huvud taget att överblicka en 
sådan jätteorganisation från en trafikkarusell vid Lindhagens
plan?

– Ja, svarar Cecilia Alenius som är etikansvarig, eller Group 
CSR Officer, på Securitas.

Tillsammans med kommunikationsdirektör Gisela Lind
strand slår vi oss ner i ett konferensrum med utsikt över den 
byggarbetsplats som kommer att bli Securitas nya huvudkon
tor. Mattor av sedum håller på att rullas ut på taken. Under en 
dryg timme berättar de hur riskerna ska minimeras och hur Se
curitas etikflagga alltid ska vara i topp.

Varje väktare, i alla de 53 länderna, ska följa Securitas grund
läggande värderingar, den så kallade bolagskoden. I den finns 
initierade formuleringar om allt från mänskliga rättigheter, mil
jö och nolltolerans mot korruption.

– Vi ska vara ett säkerhetsföretag med hög etik. Det här är en 
smutsig bransch på många håll. De företag vi köper och driver 
ska kunna leva upp till våra höga krav, säger Gisela Lindstrand.

För att lyckas med detta har ledningen inlett ett storska
ligt utbildningsprojekt. Varje väktare i Kambodja, Colombia 

och Kina ska genomgå en kurs i företagets uppförandekod och 
grundläggande värderingar. I slutet görs ett test för att kolla att 
de har tagit in kunskapen.

Utbildningssatsningen är ett gigantiskt åtagande. Bland 
väktarna talas det 40 olika språk och en del är analfabeter. Dess
utom har företaget en personalomsättning på 31 procent, vilket 
innebär att ungefär 100 000 personer nyanställs varje år.

– I dagsläget har 90 procent av alla chefer och 70 procent av 
alla väktare gått igenom kursen, säger Gisela Lindstrand.

Cecilia Alenius berättar att företaget har infört ett rapporte
ringssystem där alla anställda, och utomstående, ska kunna slå 
larm om något inte står rätt till i företaget. Sedan vidtar man 
alla nödvändiga åtgärder för att lösa situationen.

Så vad gör ni om ni får in ett larm som ni tycker verkar obehagligt?
– Obehagligt? Vi är glada över att få in det i stället för att nå

gon går till media eller till en konkurrent. Vår chefsjurist får till
gång till all information och allting utreds och arkiveras, säger 
Gisela Lindstrand.

men stämmer det verkligen? Tidigare har jag för affärsmagasinet 
Veckans Affärer granskat Securitas i Montenegro och fann där 
en verksamhet som knappast verkade vara under kontroll.

Bland annat arbetade ett stort antal Securitasväktare i Mon
tenegro utan licenser – vilket är en förutsättning för att verk
samheten ska få bedrivas. Dessutom hade väktare skjutit våda
skott med vapen som de saknade tillstånd för och när polisen 
genomsökte Securitas Montenegrokontor hittades ett stort an
tal illegala vapen. Var detta ett dotterbolag som huvudkontoret 
i Stockholm ansåg sig ha kontroll över?

Kanske var detta bara ett undantag i en koncern som hör till 
en av världens största arbetsgivare.

Men medier i andra delar av världen har också rapporterat 
om fall som väcker frågor om Securitas rutiner. Framförallt är 
det rapporterna från Peru som sticker ut.

Efter att Securitas köpte det lokala bolaget Forza övertog 
man inte bara aktier, man ärvde också en långdragen konflikt 
med lokalbefolkningen.

Säkerhetsbolaget Forza, som arbetade åt ett stort ameri
kanskt gruvbolag, hade gjort sig känt för tortyr, trakasserier och 
misshandel. I lokala medier har rapporterna avlöst varandra och 
inget tycks ha förändrats under de nya svenska ägarna.

På Securitas huvudkontor är budskapet tydligt om att man 
har ordentliga policyer med höga krav.

Men vem har rätt? Är det så att svenskarna från huvudkon
toret i Stockholm har styrt upp verksamheten i Peru, sex tidszo
ner och 11 000 kilometer bort?

det är en solig eftermiddag när vårt flyg, innan det går ner för 
landning, cirklar över Cajamarcas praktfulla omgivning med 
gröna böljande berg och moln som fläckvis skuggar landskapet.

Bara någon kilometer från staden, som ligger cirka 80 mil 
norr om Lima, satte Yanacochagruvan i gång sin produktion i 
början av 1990talet. Då var förhoppningarna stora. Många trod
de att guldgruvan skulle medföra ett lyft för ekonomin i en av 
de fattigaste regionerna i landet. 

Från flygplansfönstret kan man se delar av gruvan. Området 
är lika stort som hela Södertälje kommun – gånger två. Under 
dryga två decennier har Yanacocha vuxit och vuxit och är i dag 
världens näst största guldgruva.

Ett tag var det också världens mest lönsamma guldgru
va. Ingen annanstans var det lika billigt att producera guld. 
Men lönsamheten hade ett högt pris som miljöförstöring och 
enorma konflikter med lokalbefolkningen. Trots det har Yana
cochagruvan under lång tid arbetat för att expandera verksam
heten med det intilliggande Congaprojektet.

Vid Cajamarcas centrala torg Plaza de Armas, alldeles intill 
på en grönprunkande höjd, har någon med stenar bokstaverat: 
»Conga no va« »Conga går inte«. Ortsbornas inställning till den 
nya gruvan är skrivet i sten.

Denna konflikt med lokalbefolkningen är nu Securitas kon
flikt. Ärvd från företaget Forza och ärvd från Perus statliga under
rättelseverksamhet och spionage. Det var befäl från den verksam
heten, inom Perus marinkår, som bildade bolaget 1991. Tidigt 
fick de i uppdrag att tillhandahålla säkerhetstjänster åt Yanaco
chagruvan. När svenska Securitas steg in fortsatte uppdraget.

Det är en fredagskväll när vi från torget åker hem till Jorge 
Pereyra Terrones. Han är en av Perus mest inflytelserika journa
lister, född och än i dag bosatt i Cajamarca. Denna liksom alla 
vardagskvällar har han lett sitt kvällsprogram med nyhetsaktu
ella gäster.

Iklädd en midjelång tygjacka släpper han in oss i huset. Läng
re in, i matrummet, sitter ett av hans barn framför en dator. En 
svart katt stryker förbi. Jorge Pereyra har följt gruvkonflikterna på 
nära håll och har upprepade gånger mordhotats efter sina inslag 
om säkerhetsföretaget Forza. Frispråkigheten har skapat fiender.

– Jag får konstant hot per telefon. Det gjordes många försök 

från Yanacocha att få tyst på mig och få mitt tvprogram ur ta
blån, säger han.

En förklaring till konflikten är att Yanacochagruvan satte i 
gång sin storskaliga gruvbrytning utan att först ha förankrat 
det hos lokalbefolkningen. Sedan har det ekonomiska lyftet för 
regionen uteblivit. Väldigt lite pengar har tillfallit medborgarna.

– Cajamarca är nu den fattigaste regionen i hela Peru, kon
staterar Jorge Pereyra.

Han redogör för alla konflikter som följt i Yanacochagruvans 
kölvatten och de skandaler som varit bränsle för konflikterna. 
Det har handlat om politisk korruption efter bråk mellan olika 
gruvägare, markkonflikter och utsläpp av miljögifter som cy
anid, tungmetaller och kvicksilver.

Yanacochagruvans huvudägare, amerikanska gruvjätten 
Newmont Mining, har trots detta velat expandera verksam
heten med Congaprojektet. Något som dömts ut av en rad mil
jöexperter.

En av dem, gruvexperten Robert Moran, bedömer att viktig 
havsmiljö kommer att gå förlorad, bäckar kommer att torka ut, 
och vattenreservoarerna som ska ersätta nuvarande sjöar kom
mer att förgifta grund och ytvattnet.

Lokalbefolkningen har därför protesterat kraftigt. I perioder 
har de demonstrerat på gatorna i Cajamarca, vid bergstoppar 
och vid hotade sjöar.

Gruvbolaget Newmont Mining har värjt sig mot protesterna 
och ständigt hävdat att man har politiskt stöd för att fortsätta 
verksamheten.

Jorge Pereyra drar upp jackans dragkedja till hakan, där han 
sitter i soffan. Katten skymtar förbi igen. Han berättar att han 
gjort många inslag om gruvan och säkerhetsföretaget, ett före
tag han liksom många andra i Peru fortfarande kallar Forza.

– Yanacocha är väldigt mäktigt och ser sig självt som okränk
bart, de kan göra vad som helst. På sätt och vis är Cajamarca feo
dalt, med pengar kan de köpa myndigheter och göra som de vill. 
Forza lyder deras order, säger Jorge Pereyra.

Yanacochagruvan har vid sidan av Securitas även allierat sig 
med den lokala polisen, i ett upplägg som saknar motsvarighet 
i de flesta länder. Sedan ett par år tillbaka tillåts polisen ta betalt 
för att utföra säkerhets och polistjänster åt privata företag.

Företagen får då betala polismännens lön samt en ersätt
ning till polismyndigheten. Denna privatisering av våldsmono
polet har utnyttjats av många utländska företag i Peru.

FN:s arbetsgrupp som synar legosoldater och privatisering 
av våldsmonopol har i en rapport slagit fast att antalet poliser 
i Peru inte har ökat sedan 1990talet, men att den privata säker
hetssektorn har växt. Samtidigt är översynen svag.

Problem förstärks av de nära relationerna mellan polis, mili
tär och säkerhetsbolag.

– I många fall är dessa företag drivna av före detta medlem
mar inom försvarsmakten eller polisen, eller så innehar de le
dande positioner, skriver FN:s arbetsgrupp.

Securitas uppger att de inte har ett avtal med den nationel
la polismyndigheten. Däremot finns ett sådant avtal mellan 
gruvbolaget Yanacocha och polismyndigheten. Det innebär att 
poliser på sina lediga dagar eller efter arbetstid kan dyka upp i 
gruvbolagets tjänst, beväpnade med tjänstevapen.

Det har gjort att det vid demonstrationer, manifestationer 
och andra protester mot gruvan har uppstått stor förvirring: 
är de beväpnade polismännen i tjänst, är de kontrakterade av 
gruvbolaget eller är det personal från säkerhetsföretaget Secu
ritas?

det är sen eftermiddag när Maxima Chaupe kommer ridande till 
häst långt nere i dalen. Ett molndis drar förbi och släpper ifrån 
sig små regndroppar. Vädret växlar snabbt. Ena stunden är det 
sol, nästa nya fuktiga moln.

I väntan på henne har jag klättrat upp på bergskrönet. Vyn 
är extraordinär: gröna böljande berg så långt ögat kan se, moln 
som bokstavligen snuddar vid ens axlar och en ihållande vind.

Vår guide har tagit med sig en glasskål med rostad majs som 
vi äter medan vi hämtar andan.

Nedanför kan man se Congagruvans nydragna bilvägar, ett 
antal låga byggnader, sjön som snart ska tömmas.

En början på ett dagbrott.
Intill huset syns en husgrund  – rester efter en byggnad som 

nyligen revs.
Maxima Chaupe har varit på marknaden och sålt grödor från 

markerna som omger huset. Hon lyfter av sin packning från 
hästen. Tjudrar den och tar sedan av sig kortvågsradion hon bu
rit över axeln.

– Jag visste att du var här, jag såg dig stå uppe på höjden, 
säger hon till mig efter att vi hälsat.

Hon är van att hålla utkik. Från just denna höjd brukar olika 
män ställa sig och titta ned mot 

hennes hus. De övervakar familjen, ibland filmar de vem 
som kommer och går till och från huset.

Övervakningen har gjort det besvärligt att komma till Max
ima Chaupe.

Konflikten är så upptrissad att alla besökare tvingas vandra 
flera mil extra i den tunna luften för att undvika gruvbolaget 
med dess vita pickupbilar som spejar runt efter människor. Vid 
ett tillfälle ser vi en maskerad civilklädd man som står blickstil
la i skydd av en sten, och bara tittar rakt ut. Vår guide har ingen 
aning om vem det är. Vi går vidare och mannen sitter kvar.

Maxima Chaupe, en kortvuxen bondkvinna,  en campesina 
i 40årsåldern, har bott här i två decennier. Hon äger stenhuset 
och mark som sträcker sig över dryga 24 hektar. Envis och ihär
dig, av den sort som bokstavligen levt av jorden. Hon tjudrar 
hästen snabbt och effektivt med sina röda händer som är svull
na av de ständiga temperaturväxlingarna mellan kylslagen vind 
och värmen från eldstaden intill huset.

Ett burkigt radioskval går i gång och Maxima Chaupe sätter 
sig på en pall och börjar spinna garn. Familjen försörjer sig på 
att sy mattor, sälja grödor och föda upp marsvin.

– Sedan domstolen gav mig rätt, trodde jag att trakasserier
na skulle upphöra. Men det gjorde de inte. Företaget fortsatte 
med sina våldsamma metoder och de rev ner ett hus som vi höll 
på att bygga, säger hon och vänder sig mot husgrunden.

Det var gruvbolaget och Securitas som rev, hävdar hon.

år 1994 köpte familjen chaupe de här ägorna. Gruvbolaget Yana
cocha har senare köpt mark i närliggande områden. Nu hävdar 
de att Maxima Chaupes mark ingår i deras ägor.

Ägandet har prövats i olika rättsinstanser. I december 2014 
kom beslutet om att familjen Chaupe är rättmätig ägare. Många 
trodde att det därmed var klart, att historien hade fått en lös
ning.

Men så blev det inte.
– De låter oss inte få en lugn stund, varken dag eller natt. Det 

ger oss ingen ro.
Men hon kan inte säga vilka personer som gjorde det. De 

identifierade sig aldrig. Problemet är detsamma som journalis

ten Jorge Pereyra påpekade. Det är omöjligt att veta om det är 
polismän i tjänst, gruvbolagets kontrakterade poliser eller Se
curitas väktare.

Polischefen Hugo Begazo de Bedoya har i intervjuer uppgett 
att det var Securitas som utförde rivningen.

Situationen har gjort Maxima Chaupe desillusionerad.
– Vi har anmält detta många gånger till myndigheterna. Men 

de står på företagets sida. Företaget har ekonomiska resurser 
men det har inte jag. Företaget vet att myndigheterna är på de
ras sida och de fortsätter att provocera och att gå in på vårt om
råde dagligen, säger hon.

andra vittnar också om att det stundtals inte går att skilja på 
polis och Securitasväktare. I samband med en antivåldsdemon
stration i Cajamarca år 2012 blev den katolska prästen, fader 
Marco Arana, gripen och förd till en polisstation där han blev 
misshandlad.

Han uppger att han såg flera personer som var klädda i Secu
ritasuniformer i häktet. De gick till och från polisstationen som 
om de hade varit anställda poliser.

Maxima Chaupe sitter vid eldstaden och värmer sina hän
der. Hon ursäktar sig, säger att hon är trött efter ridturen från 
marknaden. Hon vill äta, därefter dricka en kopp kaffe. Sedan 
kan hon berätta mer om hur hennes liv förändrats de senaste 
åren. Hon bjuder på ris och potatis från grytorna intill elden, det 
värmer gott i kylan.

Maxima Chaupe säger sig vara orolig för sina barn. De har 
blivit hotade vid checkpoints som bemannas av Securitasvak
ter.

– Vad som helst skulle kunna hända oss och våra liv. Vi lever 
alla under hot. De säger att de när som helst kan få oss att för
svinna, säger hon.

Jag frågar om hon är säker på att Securitas är inblandat i tra
kasserierna.

– Securitas är under gruvbolagets befäl. De jobbar alla ihop – 
gruvbolaget, Securitas och polisen, säger hon.

Sedan brister Maxima Chaupe ut i gråt och hon pressar fram 
orden. Ögonen är röda, hon andas tungt, med blicken långt bort 
mot vidderna.

– Jag står inte ut längre. De stänger av vägar som vi inte kan 
använda längre. Om jag vore en fågel så kunde jag flyga, men 
det är jag inte, jag är en människa och jag måste förflytta mig på 
marken. Det är inte rättvist att företaget behandlar mig på detta 
sätt, säger hon.

För att vi verkligen ska förstå visar hon oss en videoinspel
ning från den 10 augusti 2011. Tidigare hade objudna gäster 
kommit och rivit hennes hem, tagit sängar, kläder, husgeråd 
och livsmedel. Nu var de här igen.

På videon hör man hur en av döttrarna ropar på Maxima 
Chaupe. Gruvbolagets pickupbilar är på väg följda av en gräv
maskin och en buss. Fordonen stannar alldeles intill familjens 
hus. Ut stiger företagets säkerhetspersonal och poliser ur speci
aldivisionen DIONES.

Någon ropar till Maxima Chaupe.
– Du har sålt ditt land, det är inte ditt!
När grävskopan rör sig framåt rusar Maxima Chaupes ton

årsdotter, Gilda Chaupe, fram för att blockera maskinens väg. I 
tumultet övermannas hon av flera väktare och blir misshandlad.

Maxima Chaupe försöker hjälpa dottern men även hon blir 
nedslagen. Båda förlorar medvetandet.

Det var Ysidora Chaupe som videofilmade händelsen med 
sin mobiltelefon. Inspelningen fortsatte medan Maxima Chau
pe och dottern låg medvetslösa på marken. Framför dem syns 
poliser på rad.

Poliserna står stilla när en man, iklädd i Securitasuniform, 
går fram och försöker skymma videoupptagningen. Hela klip
pet är några minuter långt. Nästan oavbrutet hörs dotterns des
perata rop. Förgäves.

Varför försökte inte Securitas undsätta de skadade? Varför 
försöker de stoppa videoinspelningen?

För Maxima Chaupe är det solklart. Hon och hennes familj 
pressas av Securitas som anlitas av Yanacochagruvan.

– Personalen från Securitas övervakar oss och kontrollerar 
vem som besöker oss. Vid de tillfällen vi är här själva kommer 
de in och attackerar oss. Vi kan inte försvara oss, säger hon.

securitas är ett decentraliserat företag. Makten utgår inte i för
sta hand från huvudkontoret vid Lindhagensplan i Stockholm. 
I stället har man överfört ansvaret till de många lokala bolag 
som har köpts upp över hela världen.

På 1980talet var Securitas ett bolag i kris. För att lösa proble
men rekryterade bolagets storägare, Gustaf Douglas, stjärnskot
tet Melker Schörling som vd. Han stramade upp verksamheten 
med en visionen om att svensk pålitlighet och säkerhet kunde 
gå på export. 

Schörling valde en strategi som gick ut på att växa genom att 
förvärva nya bolag. På kort tid köpte han på sig bolag i Portugal, 
Ungern, Spanien och Österrike.

Melker Schörling är numera ordförande i Securitas, och hans 
strategi lever kvar. Bolagets omsättning har gått från en miljard 
kronor när han tog över till dagens 70 miljarder kronor. Melker 
Schörlings aktieandel i Securitas är i dag värd 2,2 miljarder kro
nor. Affärsmagasinet Forbes anser honom vara Sveriges tredje 
rikaste, med en förmögenhet på 49 miljarder kronor.

Det var utifrån strategin att köpa in sig på nya marknader 
som Securitas i november 2007 betalade 94 miljoner kronor 
för Forza i Peru. Det kan ha varit ett ekonomiskt klipp, men det 
skulle visa sig att företaget hade en hel del lik i garderoben.

En bit utanför Lima, i ett industriområde, letar jag efter Secu
ritas Perukontor. Adressen tycks inte stämma. Solen står högt, 
damm och sand virvlar upp från några stora byggarbetsplatser. 
Det tar lång tid och det finns ingen skylt på byggnaden.

– Den har förstörts av den tjocka smogen, säger Jaime Alfaro, 
kommunikationsansvarig på Securitas i Peru.

Han ger ett öppenhjärtigt intryck men är samtidigt ovillig 
att kommentera Securitas verksamhet i Peru. Maxima Chaupes 
historia vill han inte gå in på och försöket till intervju hamnar i 
en återvändsgränd.

– Vi tillhandahåller bara en tjänst. Yanacocha är vår huvud
man och det är Yanacocha som kan ge kommentarer om Maxi
ma, säger han.

Tystnaden från Securitas personal i Peru börjar bilda ett 
mönster. En förklaring är kanske är att det pågår en juridisk pro
cess mot bolaget i Peru. På en restaurang i centrala Lima möter 
vi den unga amerikanska juristen Maryum Jordan. Hon arbetar 
på frivilligorganisationen Earthrights International och företrä
der en person som sköts i ryggen under en gruvdemonstration. 
Han blev förlamad från midjan och neråt men ingen har tagit på 
sig ansvaret.

I detta arbete började Maryum Jordan undersöka vilken roll 
Yanacochagruvans storägare, det amerikanska gruvbolaget 
Newmont Minings, har haft i gruvkonflikterna. Men efter hand 

har intresset alltmer riktats mot gruvbolagets säkerhetsföretag, 
Securitas.

– Vi undersöker möjligheten att driva en process mot Securitas 
för deras inblandning i gruvkonflikterna, säger Maryum Jordan.

Maryum Jordan har kunnat dra stor nytta av USA:s federala 
lagar genom att driva processen från Peru. Pågående rättspro
cesser i utlandet kan vända sig till domstolar i USA med begä
ran om stöd i utredningsarbetet av amerikanska aktörer. 

Newmont Mining har därför tvingats överlämnat rapporter, 
dokument, bilder och videomaterial från Yanacochas säkerhets
personal och anställda. Dessutom har Earthrights fått tillgång 
till kommunikation med polis och förhört direktörer på New
mont Minings huvudkontor. 

Maryum Jordan låter ana att materialet från USA har gett en 
god grund för att arbeta vidare, men hon vill inte kommentara 
om de tänker gå vidare.

– Men om du tittar på vad vi gjort så kan du se att vi inlett 
juridiska processer tidigare, det är vad vi gör, säger hon.

från konferensrummet vid lindhagensplan syns byggnadsar
betarna som håller på att lägga sista handen vid Securitas nya 
huvudkontor.

Gisela Lindstrand, informationsdirektör och medlem av Se
curitas ledningsgrupp, menar att det gjordes en ordentlig ge
nomlysning av Forza innan Securitas köpte det.

– Det är jätteviktigt att de företag vi köper har en sund in
ställning till hur man tar hand om medarbetare, hur man utbil
dar, hur man betalar. Vi ska vara ett säkerhetsföretag med hög 
etik, säger hon.

Enligt Gisela Lindstrand tar Securitas inte bara hänsyn till 
företagets finansiella situation, utan även till bland annat hu
man resources, det vill säga hur företaget arbetar med personal
frågor.

Anledningen till att man köper lokala befintliga bolag, 
snarare än att bygga upp ett eget, är att man eftersträvar lokal 
förankring och man vill bibehålla den personal som har drivit 
bolaget.

– Vår strategi i 19 fall av 20 är att vi säkerställer att ledningen 
är kvar. Oftast blir den förra ledningen våra landchefer för att 
säkerställa att det är stabilitet och lugn och ro i företaget, säger 
Gisela Lindstrand.

Men det har väl knappast varit lugn och ro?
– Vi vet att det är en konflikt med gruvan för att den har ta

git folks land. Men vi är inte med i den konflikten, säger Gisela 
Lindstrand.

Hon har själv besökt Peru, flera gånger, och hävdar bestämt 
att anklagelserna är felaktiga. I själva verket finns det andra för
klaringar till att företaget pekats ut.

– Det är lite symptomatiskt när kunden är en ganska ano
nym gruva, då är det vi som syns som hamnar i skottgluggen. 
Men det finns ingenting som säger att det som vi har anklagats 
för stämmer, att våra väktare har gjort något fel, säger hon.

Hon hävdar också att Securitas personal bara håller sig inom 
gruvområdet, där de också bor. De befinner sig inte i staden Ca
jamarca där demonstrationerna mot gruvbolaget äger rum.

– Väktarna är inte i närkontakt med dem som demonstrerar. 
När det kommer demonstranter som försöker ta sig in på gruv
området rapporterar vi det till kunden. Då får kunden ringa till 
polisen. Detta är jätteviktigt och vad jag kan förstå så efterlevs 
detta. Vi kontrollerar detta genom interna audits. Sedan är det 
jättemycket känslor. Det har varit flera hundra demonstrationer 
bara i år, säger hon.

Gisela Lindstrand, som tidigare har varit pressekreterare åt 
den svenske statsministern Ingvar Carlsson, konstaterar att de 
invånare som tvingats flytta på grund av gruvverksamheten 
inte hanterats på ett bra sätt av Yanacochagruvan.

– Jag är den första att säga att det där måste man kunna skö
ta bättre, säger Gisela Lindstrand och tillägger att man som fö
retag måste ha en egen etisk kompass.

Men kan det inte hända att ni hamnar i svåra dilemman, att 
gruvbolaget kanske vill något som inte Securitas vill?

– Det kan säkert hända. Därför är det ju så viktigt att man har 
den här kompassen och att man vet vad som är vårt uppdrag, 
säger hon.

Securitas uppdrag åt gruvbolaget Yanacocha är att bland an
nat skydda explosivt material, dyrbara guldtillgångar och bygg
nader samt kontrollera säkerheten i gruvområdet.

Trots att gruvbolaget fortsätter att göra anspråk på familjen 
Chaupes mark hävdar Securitas att de är oskyldiga – de har bara 
skyddat gruvbolagets tillgångar. Gisela Lindstrand menar att 
videoklippet med Maxima Chaupe och hennes familj från 2011 
visar hur Securitaspersonal försöker hjälpa till och förhindra att 
någon skadades, inte förhindra videofilmandet.

– Securitas Perus personals uppdrag på plats var att följa 
skeendet. Vid behov hjälpte man också till att förhindra olyck
or, såsom visas i den korta och klippta filmsekvensen, där en 
Securitasmedarbetare är på väg att hjälpa en sårad person, säger 
Gisela Lindstrand.

Securitas svar var ungefär vad Maxima Chaupe hade förvän
tat sig. I fyra år har hon hållit ut och läget har inte blivit bättre. 
Hon hyser inga större förhoppningar om att någon i Peru ska 
utreda övergreppen mot henne och familjen och ta reda på hur 
Securitas har agerat mot folket i Cajamarca.

I stället efterfrågar även hon hjälp utifrån.
– Var kan jag leva, var kan jag vara, var kan jag gå? Jag vet inte 

vad företaget kommer att göra med mitt liv. Jag oroar mig för 
mina söner. Jag skulle vilja be myndigheter i andra länder om 
hjälp med att utreda detta, säger hon. •
Intervjuerna med Cecilia Alenius och Gisela Lindstrand är gjorda 
av Nils Resare. Reportaget är kortat. Den ursprungliga versionen finns 
på www.blankspotproject.se

inkaguldets 
svenska väktare

securitas är ett av världens största säkerhetsföretag. de arbetar i länder  
med havererade rättssystem, polisövergrepp och systematisk korruption.  

själva anser de sig vara ett etiskt föredöme. Blank spot åkte till det gamla 
inkariket, i Perus högländer, för att undersöka om det stämmer.

text emanuel sidea  bild roberto guerra

»vi ska vara ett  
säkerhetsföretaG 
med höG etik. det 
här är en smutsiG 
bransch på månGa 
håll. de företaG  
vi köper och  
driver ska kunna 
leva upp till våra 
höGa krav.«

»personalen  
från securitas  
kontrollerar  
vem som besöker 
oss. när vi är här 
själva kommer de  
in och attackerar 
oss. vi kan inte  
försvara oss.«

l

text Emanuel Sidea 

foto Roberto Guerra

securitas huvudkontor i stockholm.

Yanacochagruvan är lika stor som södertälje kommun gånger två.Maxima Chaupe och hennes familj vill inte sälja till gruvbolaget.

meet-up om peru
efter hemkomsten arran-
gerade blank spot project en 
livesänd meet-up om situatio-
nen i peru från försvarshög-
skolan med inbjudna experter 
från privata säkerhetsbolag. 
se sändningen i efterhand på 
www.blankspotproject.se 

• 291 personer 
har finansierat det 
här reportaget. 
mer info på sidan 38.
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Ledande politiker har kallat dem 
för monster och beskriver is som en 

dödskult. Blankspots bildreportage  
visar mer än så. Under sina resor i norra  

syrien har journalisten Joakim Medin plockat på 
sig svarta huvor och dokument som har tillhört is  

soldater. Genom föremålen kan vi komma dem in  
på livet och se embryot till en framväxande stat.

text joakim medin bild ester sorri

is bakom masken

bönepärlor och solGlasöGon
fyndplats:  I en byggnad vid ett par sädessilos, omgjorda  

till militärbas för IS. Sarrin Grain Silos, motorväg M4,  
Aleppoprovinsen, Syrien. 

beskrivninG: Bandet med bönepärlor, misbaha, 
används av muslimer världen över. En ISkrigare 

har haft detta pärlband fram till att han stupade 
i strid mot kurdiska styrkor. Pärlorna hitta

des vid ett par sädessilos nära Eufrats östra 
flodbank. I samma område påträffades också 
dessa solglasögon. De skulle kunna ses 
som en symbol för västvärldens moder
nitet, men till skillnad från Afghanistans 
talibaner finns ingen absolut motsättning 
mellan tradition och modernitet hos IS – 
både misbaha och solglasögon tillåts.

bok på albanska
fyndplats: I en byggnad vid en grupp sädessilos, omgjord till ISmilitärbas. 
Aleppoprovinsen, Syrien. 
beskrivninG: Vid fyndplatsen hittades ett anteckningsblock, en engelskarabisk ordbok och en 
bok om koranen på albanska. Omkring 30 000 människor beräknas ha rest från hela världen för 
att ansluta sig till Islamiska statens samhällsbygge i Syrien och Irak. Långt ifrån alla ISrekryter 
kan läsa eller tala arabiska. Fyndet av en engelskarabisk ordbok i en nyligen förlorad militär
bas vittnar om ISkrigarnas ambitioner att kunna kommunicera bättre och de språkförbistring
ar som uppstår. I många fall ansluter sig också civila som vill stödja det självutropade kalifatet. 
Hela familjer har anlänt liksom ensamma kvinnor som kommer för att gifta sig. Många ensam
ma män kommer för den militära kampen och skickas ut till fronterna. Vissa av de utländska 
krigarna lämnar ibland efter sig tillhörigheter eller spår som avslöjar deras ursprung. En man 
har tagit med sig en bok på albanska, tryckt i Tirana 2013, som förklarar hur arabiska i Koranen 
ska läsas och uttalas korrekt. 

svart mask 
fyndplats: Utanför byggnader i en 
övergiven ISmilitärbas. Sarrin Grain 
Silos, motorväg M4, Aleppoprovinsen, 
Syrien.
beskrivninG: Masken hittades på en mi
litärbas som har tillhört IS tillsammans 
med andra kläder. Masken är av samma 
typ som bland annat användes vid den 
brutala avrättningen av den amerikanske 
journalisten James Foley.

James Foley halshöggs i augusti 2014 
framför en kamera efter att IS hade hållit 
ett hotfullt tal på engelska riktat till 
president Obama. I en rad efterföljande 
propagandafilmer, som spelats in under 
2014 och 2015, halshöggs journalister och 
biståndsarbetare från USA, Storbritannien 
och Japan, samt syriska regimsoldater. 
Bödlarna var ständigt iförda svart mask.

Halshuggningarna fick en omedelbar 
global spridning, precis som IS ville, 
och de maskerade skarprättarna blev en 
symbol för IS brutalitet. I februari 2015 
identifierades en bödel, Jihadi John, som 
den 26åriga Mohammed Emwazi. Han  
var uppvuxen i västra London med  
rötter i Kuwait. 

minnesanteckninG
om Gåvor till is
fyndplats: I en byggnad i en  
militärbas, tre veckor efter att IS 
förlorat området. Sarrin Grain 
Silos, motorväg M4, Aleppo
provinsen, Syrien. 
beskrivninG: En namngiven 
utländsk ISrekryt har lämnat en 
anteckning på engelska om att han 
skänker sin bil till dagens kalifat 
och dess Bayt alMal (pengahus) 
som är ett slags traditionell mus
limsk centralbank med anor från 
600talet. Enligt anteckningen ska 
bilen användas av en namngiven 
man från Kanada. Att kalla sin 
finansiella administration för Bayt 
alMal är en medveten anspelning 
på det medeltida kalifatet och dess 
fornstora dagar.

militärväska
fyndplats:  I trädgården utanför en sjukvårdsklinik. Sarrin, Syrien. 
beskrivninG: Rekryter som anländer till IS områden betraktas som utlänningar, »muhajir« på 
arabiska. En rekryt, som tidigare ägde den olivgröna militärväskan, har själv skrivit namnet för 
utlänning i sin väska. I sitt utropande av ett eget kalifat gör Islamiska staten och dess högste 
ledare och prins Abu Bakr alBaghdadi anspråk på ledarrollen över världens alla sunnimusli
mer. IS har gjort en stor sak av utropandet av egna provinser, som suddar ut andra nations
gränser. Likaså av att de i fjol nedmonterade den syriskirakiska gränsen, och därmed krossade 
ett kolonialt avtal från 1916. (Namnet på väskan är utsuddat.)

administrationshandlinGar
fyndplats: I ett administrationshus och i en sjukvårdsklinik. Sarrin, Syrien.
beskrivninG: Det självutropade kalifatet styrs genom en stor byråkratisk apparat, som tar an
svar för både administration, välfärd, kommunikation och spridning av IS nya levnadsregler.

Gifta par ska fylla i uppgifter och få poäng på färdigtryckta bröllopscertifikat om hur de 
hjälpt kalifatet och vilket område de kommer från. Om de har varit lojala länge, om någon ska
dats, eller om frun redan förlorat en make, bror eller far till jihad, får de extra poäng. Summan 
av poängen avgör hur stort bidrag paret får från kalifatets välfärdssystem.

Varje dag delar IS också ut »Dagens Nyheter«, ett enkelt internblad för krigare med uppdate
ringar från fronterna i Syrien och Irak. Dagens Nyheter innehåller också information från andra 
länder där grupper svurit trohet till IS och där de själva genomför attacker och avrättningar, till 
exempel i Jemen, Libyen, Afghanistan och Sinai. IS delar också ut mer professionellt utformade 
broschyrer i färg. En av dem är en guide om hur man ska tvätta sig efter utlösning. En man som 
haft samlag med en kvinna eller onanerat i ensamhet måste i båda fallen först tvätta händerna 
tre gånger, sedan kasta vatten mot sin penis, sedan tvätta hela kroppen, med tvål eller sand. 

dokument från finansmyndiGheten
fyndplats: I ett administrationshus, ett dygn efter att IS förlorat området. Sarrin, Syrien. 
beskrivninG: Lördagen den 3/12 år 1435 (27 september 2014) bokförde the General Financial 
Institution i staden Serrin, Wilayat Aleppo, att en namngiven man har mottagit 200 000  
syriska pund från staten. Abu Husam hade å statens vägnar inhandlat filtrerad diesel, sardiner, 
tvättmedel, inomhustofflor, stora mängder Coca Cola samt smörgåsar till fångar. Reparations
kostnader för ett bildäck och en motor fanns också med i redovisningen. Varje inköp av varor 
är bokförda på separata signerade kvitton. Islamiska statens kalifat är indelat i olika provinser 
kallade Wilayat, precis som i det tidigare kalifatet under Osmanska riket. Varje provins har 
en egen administration och ekonomisk myndighetsutövning, med lokalkontor i flera olika 
städer. Systemet baseras till stor del på det första, medeltida kalifatets metod att hantera 
pengar genom Bayt alMal – en islamisk centralbank som både drev in skatter och ansvarade 
för offentliga utgifter. Personen som styr en lokal filial av IS egna Bayt alMal gör utbetalningar 
för att täcka statens lokala kostnader. Allting bokförs noggrant av en revisor för att motarbeta 
korruption.
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kassettband 
med predikan 
Fyndplats: Vid frontlinjen söder om 
staden Hasakah i Syrien i närheten av 
en ISpostering som bombats två veckor 
tidigare av USA koalitionen.
beskrivninG: Kassettbandet, som hitta
des utanför staden Hasakah, innehåller 
en predikan om religiös renhet och vad 
straffet blir för folk som inte ber. Det har 
äldre syriska postkoder på sig, men är 
inspelat av Said bin Mesfar bin Mufrah, 
en salafistisk predikant med ett saudi
klingande namn.

De extrema religiöspolitiska inslagen 
hos Islamiska staten hämtar mycket 
näring från wahhabismen, samma sala
fistiska strömning inom sunniislam som 
finns i Saudiarabien. Wahhabistiska tex
ter från Saudiarabien cirkulerar ofta hos 
IS, både i utbildning och propa ganda, och 
lägger inte sällan grunden till det praktis
ka arbetet. I enlighet med wahhabistisk 
tradition har IS också upprättat en egen 
religiös poliskår, Hisba, som upprätt
håller sharialagarna, sedligheten, och 
tvånget för alla att be.

läderhandske
fyndplats: Ovanför en underjordisk tunnel 
grävd av IS. Kobane, Syrien.
beskrivninG: Handsken har burits av IS när 
de har grävt tunnlar för att skydda sig mot 
amerikanska bomber under slaget om Ko
bane. Tunneln vid fyndplatsen började mitt 
i golvet i ett bostadshus men blev aldrig 
fullbordad. Vid arbetet hade IS tillgång till 
elektricitet och hade forslat upp jord med 

hjälp av en vinsch på en ställning. På golvet 
låg både dammiga och helt nya, oanvända 

bilningsmaskiner kvar i sina originalförpack
ningar tillsammans med omslagspapper till 

turkisk choklad.
Syftet med tunnelbyggandet var också att forsla 

vapen och manskap inuti staden. Den första tunneln 
påträffades vid jul förra året, när kurdiska styrkor av

ancerade mot sydöst i staden. Slaget om Kobane lade 
grunden till dagens militära samarbete mellan den 
kurdiska YPGgerillan och USA.

bitar av den islamiska statens flaGGa 
fyndplats: I ett administrationshus samt vid en fontän. Tal Abyad, Sarrin, Syrien. 
beskrivninG: Den svarta flaggan med vit text har blivit en välkänd symbol för IS i hela världen. 
IS har kopierat flera andra våldsamma salafistiska grupper som de senaste åren har använt den 
traditionella svarta fanan från islams födelse. På IS flagga finns en fras skriven i vitt: »Det finns 
ingen gud utom Gud«. Under finns en vit cirkel avbildad, med vad som kallas profeten Muham
mads sigill inuti: »Gud, Muhammad är hans profet«. Tillsammans bildar detta shahada, islams 
trosbekännelse och den första av islams fem pelare. Att IS använder islams trosbekännelse på 
sin flagga har förargat väldigt många muslimer världen över.

dokument från is finansmyndiGhet 
fyndplats: I en byggnad i en militärbas, tre veckor efter att IS förlorat området. Sarrin Grain 
Silos, motorväg M4, Aleppoprovinsen, Syrien.
beskrivninG: Många av de utlänningar som kommit för att kriga för Islamiska staten kan 
varken tala eller läsa arabiska. Uppenbarligen ägnar en del av dem lediga stunder åt studier 
i arabiska. De handskrivna anteckningarna hittades i byggnader där ISsoldaterna har bott. 
Bland orden de har repeterat finns olika köksgeråd, kroppsdelar, djur, riktningar, namn och 
prepositioner.korruption.

kvinnans roll i is
fyndplats: I en sjukvårdsklinik  
tidigare kontrollerad av IS.  
Sarrin, Syrien. 
beskrivninG: I häftet The role of Wo
men in the Jihad against the Enemy 
vänder sig IS specifikt till kvinnor. I 
skriften står det att kvinnor kan vara 
både den största anledningen till att 
jihad hindras och till att det reali
seras. Skillnaden ligger i huruvida 
kvinnan uppmuntrar eller hindrar 
sin make, far eller bror att åka för att 
strida i jihad och i huruvida kvinnan 
uppfostrar sina barn om islam och 
jihad eller inte gör det. »You have to 
understand, my Muslim sister, that 
your mission is greater than you 
think. Because it is your fault if Islam 
is defeated, because if you did your 
responsobilities for the Islamic State, 
we would not have been defeated.« 
Häftet avslutas med en uppmaning 
till läsarna att bli »lysande figurer« i 
»Islams gyllene tid«, som mor eller 
syster eller fru till en hjälte. Ägaren 
till detta häfte har rivit av en del av 
framsidan för att skriva en shopping
lista på lök, tomater, potatis, gurka 
och paprika.

ciGarettändare
fyndplats: Underjordisk tunnel 
grävd av IS. Kobane, Syrien. 
beskrivninG:  Tändaren hittades i 
en tunnel under en gata i Kobane på 
julafton 2014. Tunneln var grävd av 
IS som skydd mot amerikanska flyg
bomber. Bredvid tändaren låg flera 
cigarettfimpar. I det nya kalifatet har 
Islamiska statens shariadomstolar 
skapat en mängd hårda lagar för att 
avlägsna vad de anser är främmande 
samhällsinslag och för att upprätthål
la invånarnas sedlighet. Att använda 
droger och rusframkallande medel är 
kriminaliserat och lagbrott kan resul
tera i allt från mindre böter till offent
lig avrättning. Reglerna innefattar 
även cigarettrökning som ger i höga 
böter. Vid några tillfällen ska rökning 
även ha bestraffats med avhuggna 
fingrar. Flyktingar från kalifatets »hu
vudstad« Raqqa har berättat hur IS 
poliskår Hisba till och med luktar på 
folk för att avslöja tobaksdoft. Samti
digt pekar vittnesmål från människor 
som suttit fångar hos IS på att dess 
krigare själva är undantagna från flera 
av de hårda lagar civilbefolkningen 
måste leva under.

värktabletter
fyndplats: I byggnader i de södra utkanterna av staden Hasakah i Syrien, tidigare  
ockuperat av IS.
beskrivninG: De smärtstillande tabletterna hittades vid fronten där IS nyligen hade varit. 
Denna typ av mediciner, som ofta är receptfria i väst, är förbjudna av IS. Islamiska staten har 
velat visa upp en officiell bild av sig själva och sitt samhällsbygge som puritanskt, renlärigt 
och skoningslöst strängt mot all droganvändning. Alla beroendeframkallande medel är haram, 
det vill säga förbjudna. I IS propagandafilmer har medlemmar krossat spritflaskor, eldat upp 
cannabisplantor som ska ha påträffats utanför Aleppo. De har till och med samlat ihop högar 
med farmaceutiska läkemedel och bränt dem. Ändå tyder mycket på att användandet av droger 
är utbrett bland IStrupperna. Bland annat sägs kurdiska styrkor ha påträffat både piller, kapslar 
och sprutor hos stupade ISkrigare.

plakat om brott och straff
fyndplats: Vid en huvudväg i Sarrin, Syrien. 
beskrivninG: Plakatet visar hur olika brott bestraffas. Av plakatet framgår det att stölder som 
överstiger en kvarts dinar resulterar i att höger hand huggs av, alkoholintag leder till 40 pisk
rapp, tjuvar som attackerar folk ska dödas, eller korsfästas, eller få händer och ben avhuggna, 
eller landsförvisas. Den som har utomäktenskapligt sex och är myndig ska stenas till döds. 
»Straffet för homosexualitet är döden, genom bränning, stening eller att kastas ut från den 
högsta punkten i byn eller staden«, klargör en av de illustrerade texterna. I ett sista textstycke 
jämförs brottsligheten i islams länder med västerländska samhällen. USA står exempel som 
ett misslyckat system och IS hänvisar till statistik från FBI om hur brott begås varje minut, till 
och med var femte sekund i landet.

meet-up om syrien
efter publiceringen 
arrangerade blank spot 
project en livesänd  
meet-up om situationen 
i syrien med forskare, 
syriska journa li ster  
och joakim medin som 
visade fler av sina  
fynd. se sändningen 
i efterhand på www.
blankspotprpoject.se

• bidrag från  
33 personer har  
finansierat det här 
reportaget. mer 
info på sidan 38.

text och föremål
 Joakim Medin



när diktaturen fick köpa jas
den thailändska militären har avsatt  

två folkvalda regeringar, infört undantags- 
tillstånd och krigslagar. Konstitutionen är 

upphävd och i södra delarna av landet pågår en av 
asiens blodigaste konflikter. Ändå har Thailand fått 

köpa svenska vapen för miljarder. 
Hur gick det till?

text nils resare  bild tt

[ thailand 1 ]
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 ett okänt nummer lyser på telefonens display. 
Mannen presenterar sig som en »läsare« som 
uppskattat en artikel som jag har skrivit om 
hur svenska filmsuccéer användes för att säl
ja Jasplan i Thailand.

– Vet du hur det gick till när Thailand köp
te Jas, säger han.

Jag blir tyst en sekund innan jag ber ho
nom att berätta mer.

Mannen har tjänstgjort på Regeringskansliet under lång 
tid. På nära håll har han följt de svenska försöken att exportera 
vapen och stridsflygplan. Som lojal tjänsteman har han aldrig 
öppet kritiserat sin arbetsgivare, eller berättat om några sekre
tessbelagda handlingar. Förrän nu. Han vill inte framträda med 
namn och begär att få prata under källskydd. Vi kan därför kalla 
honom för A. Han började lite försiktigt men efter hand blev 
hans beskrivningar av affärerna alltmer detaljerade.

Hanteringen av vapenaffärerna med Thailand störde ho
nom. Speciellt ogillade han UD:s agerande. Utrikesdepartemen
tet gav efter för påtryckningar från vapenindustrins lobbyister. 
Därför offrades sanningen, anser han.

Det har nu gått tre år sedan vårt första samtal. Det skulle bli 
många fler. Här är hans historia.

2. statsbesöket

Lördagen den 17 februari 2005 var det svenska regeringsplanet 
på väg till Bangkok. Det var dags för årets statsbesök och audi
ens hos den thailändska kungen i Hua Hin.

I mitten av den specialinredda kabinen satt den svenska 
kungen och drottningen, lite som på en upphöjd platå. I de 
åtta fluffiga fåtöljerna längst fram satt justitieminister Thomas 
Bodström tillsammans med en del högre tjänstemän och en 
thailändsk minister med fru. Längst bak satt de lägre tjänste
männen, Säpo och hovets personal.

En stund före landning vaknade justitieminister Bodström 
av ett skrapande ljud. På golvet såg han hur den thailändske mi
nistern kröp förbi hans fåtölj mot mittensektionen av kabinen. 
Framför sig puttade han en hög med presenter. På golvet, efter 
ministern, kröp hans fru.

Enligt thailändsk sed är alla undersåtar tvungna att kom
ma på lägre nivå än kungen och drottningen, vilket föranledde 
krypövningen. På grund av det pressade tidsschemat fanns det 
inte tid för någon presentöverlämning under de två dagarna 
som kungaparet skulle tillbringa i Thailand. Det löstes genom 
att ministern fick åka med i det svenska Gulfstreamplanet och 
överlämna presenterna under flygningen.

Som alltid vid statsbesök hade planeringen pågått i måna
der. Varje måltid och programpunkt var i detalj avstämd med 
det thailändska utrikesdepartementet, det så kallade proto
kollet. Efter otaliga mail, möten och resor var nu säkerhets
vakterna redo, lyxsviterna bokade, transportfirmorna anlitade 
och välkomstkörerna kunde sedan länge sin repertoar innan 
och utan.

Eftersom det bara hade gått ett par månader sedan tsuna
min drabbade Thailand ville den svenska kungen ägna en del av 
statsbesöket åt att hedra de många svenskar, och thailändare, 
som omkom i katastrofen. Bland annat skulle kungaparet resa 
till ön Phuket och få en helikoptertur över Khao Lak som var 
hårt drabbat av flodvågen. Mycket av turistparadiset låg fortfa
rande i spillror.

Det enda problemet var att UD, och det thailändska protokol
let, inte hade kunnat hitta något lämpligt lunchställe på Khao 
Lak. Så kungaparet fick bereda sig på en senare lunch, klockan 
13.00, när de var tillbaka i Phuket.

I anslutning till det kungliga besöket hade också en hel rad 
svenska affärsmän och industriföreträdare anlänt till Bangkok. 
Med draghjälp från monarken hoppades de att nya marknader 
och affärstillfällen skulle öppna sig i det extremt rojalistiska 
Thailand.

Den förre justitieministern Thomas Bodström har beskrivit 
en scen från middagen på hotell Oriental i Bangkok. Efter ett 
antal glas ska kungen, och den dåvarande thailändske premiär
ministern Thaksin Shinawatra, ha skämtat om hur korkat det är 
att vara självmordsbombare. »Då får man ju inte se resultatet.« 
Drottningen såg mest besvärad ut av samtalet.

Men det var knappast för att nattsudda med Thailands pre
miärminister som kungen hade åkt på statsbesök. Bakom de 
flotta middagarna, helikopterturerna och flaggviftandet fanns 
det också en annan agenda. Något som inte styrdes av utrikes
departementets protokoll och som kunde te sig aningen cy
niskt, några månader efter att omkring 230 000 människor mist 
livet i tsunamin.

Vid majestätets sida fanns det representanter från den 
svenska försvarsindustrin. På dagarna hade de möten med thai
ländska militärer och beslutsfattare. På kvällarna umgicks de 
alla med det svenska kungaparet.

I dag, tio år senare, ser vi resultatet. På en flygbas i den thai
ländska provinsen Surat står tolv Jasplan parkerade. Den thai
ländska flottan har fått nya kanoner och stridsledningssystem 
från Sverige, armén har försetts med svenska luftvärnsrobotar 
och granatkastaren Carl Gustaf (som har fått sitt namn efter den 
svenska kungen).

I dag är Thailand en av de största köparna av svenska vapen 
i världen. Men frågan är hur det gick till. I princip har ingenting 
läckt ut om hur regeringen och försvarsindustrin bar sig åt för 
att sopa mattan med stora konkurrerande vapenproducenter 
som USA, Kina och Ryssland.

3. kampanjen

Försöken att sälja Jas till Thailand hade pågått sedan 1990talet 
men varit helt fruktlösa. Men i januari 2004, drygt ett år innan 
kungaparets resa, beslutade sig statsminister Göran Persson för 
att göra ett nytt försök. Vid den tiden befann sig det svenska 

Jasprojektet i ett kritiskt skede. Pengarna var slut och Saab, som 
tillverkar Jas, hade tomma orderböcker. Satsningen på att ut
veckla ett svenskt stridsflygplan hade vid det laget kostat skat
tebetalarna över 100 miljarder kronor.

Göran Perssons hopp stod till att exportera Jasplanen utom
lands. Men det gick extremt trögt. Statsministern hade flugit 
som en skottspole världen över, i hopp om att något land, förut
om hans eget, skulle vilja köpa Jas.

Det enda landet som hittills hade nappat var Sydafrika. Men 
den affären skulle det visa sig senare   gjordes upp med hjälp av 
mutor på en och halv miljard svenska kronor. Några länder hade 
också, efter misstänkta mutbetalningar, gått med på att hyra be
gagnade svenska Jasplan.

Tillsammans med Saabs dåvarande vd Åke Svensson åkte 
Göran Persson till Bangkok. Han hade ett ambitiöst program 
men han möttes inte direkt av någon entusiasm. Den dåvaran
de premiärministern Thaksin Shinawatra sade mer eller mindre 
öppet att han ville ha amerikanska flygplan.

Thaksin Shinawatra började också ställa upp en massa be
svärliga krav. Om det skulle bli någon affär skulle svenskarna 
tvingas till stora motköp. En produkt som han erbjöd var fryst 
kyckling. På grund av fågelinfluensan som hade drabbat Asien 
hade EU infört ett importstopp och Thailand hade stora över
skott som de behövde bli av med.

Samma överskott hade Thailand på ris vilket Thaksin Shi
nawatra också föreslog som motköp.

Göran Persson tog med sig budskapet hem. Han var inte 
helt övertygad, men beslutade sig ändå för att sätta i gång en 
försäljningskampanj för att få Thailand att köpa Jas. Agendorna 
samordnades för svenska politiker, tjänstemän, militära exper
ter och Saabchefer. Sedan satte en hel rad aktiviteter i gång. Det 
var formella och informella uppvaktningar, möten, kultureve
nemang och regelrätta marknadsföringskampanjer.

Allt detta skulle toppas av ett kungligt svenskt besök.
Men samtidigt insåg statsministern att thailändarna var svår 

»Vid majestätets  
sida fanns det repre-

sentanter från den 
svenska försvars-

industrin. På dagarna 
hade de möten  

med thailändska  
militärer. På kvällarna 
umgicks de alla med 

kungaparet.«

Finbesök. Kungaparet fick inte kopplas till  
den försäljningskampanj för svenska vapen som 

pågick samtidigt som statsbesöket 2005. 

Premiärministrar.  
Göran Persson möter sin  

motpart Thaksin shinawatra  
i regeringsbyggnaden  

i Bangkok, 2004. 
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flirtade. Så länge Thaksin Shinawatra satt vid makten skulle det 
krävas en hel del för att konkurrera ut amerikanerna. Och den 
frysta thailändska kycklingen var han måttligt sugen på.

4. överGreppet

Den 28 april 2004 satte Thailands armé in stridsvagnar och gra
natkastare mot en grupp unga män som mestadels var beväp
nade med knivar. Över hundra personer dödades eller avrätta
des med nackskott av den thailändska armén.

Stormningen av Krue Semoskén utanför Pattani, i södra 
Thailand, räknas till de värsta militära övergreppen i landets 
historia. Incidenten har kritiserats av en rad människorättsor
ganisationer och attacken gav nytt bränsle åt den långdragna 
konflikten i södra Thailand – en av Asiens blodigaste.

Bara några månader efter denna händelse gjorde det svenska 
utrikesdepartementet, UD, en analys av den politiska situatio
nen i Thailand. Syftet var att utreda om Saab skulle få tillstånd 
att marknadsföra det svenska stridsflygplanet Jas 39 Gripen i 
landet eller inte.

UD:s analys skickades till Inspektionen för strategiska pro
dukter, ISP, den statliga myndighet som avgör vilka länder 
Sverige får sälja vapen till. Utifrån den analysen gjorde ISP en 
juridisk bedömning av om Thailand uppfyllde regelverket för 
svensk vapenexport. Bland annat skulle myndigheten avgöra 
om Thailands övergrepp mot de mänskliga rättigheterna var 
»grova« och »systematiska«.

– UD:s analys hade stor tyngd och skulle få en avgörande be
tydelse för det beslut ISP fattade, säger A.

Departementets analys gjordes främst av Sveriges dåvaran
de Thailandsambassadör Jonas Hafström. Men vad han kom 
fram till, hur han bedömde arméns attack i södern och den all
männa politiska utvecklingen i Thailand, har länge varit okänt.

Den rapport som han överlämnade till ISP är hemligstämp
lad och ingen av de inblandade myndigheterna och departe
menten har velat berätta vad den innehåller. Jonas Hafström, 
som i dag är ordförande för Lunds universitets styrelse, avböjer 
också att kommentera.

– Beträffande frågan om försäljning av försvarsmateriel mel
lan Sverige och Thailand får jag hänvisa dig till Regeringskans
liet, skriver han i ett email.

Jag ringer upp A. Hans bild är klar.

– Hafström valde att ge en alldeles för glättad bild av tillstån
det i landet. De svåra problemen tonades ner medan de positiva 
delarna av utvecklingen lyftes fram, säger han.

Analysen var designad för att ISP skulle kunna ge Saab till
stånd att marknadsföra Jas i Thailand.

– Det är helt otroligt att man kunde komma fram till att de 
avancerade svenska vapensystemen inte skulle kunna använ
das mot den thailändska befolkningen, säger A.

Enligt A var det allmänt känt på UD att det fanns stora pro
blem med demokratin och de mänskliga rättigheterna i Thai
land. Men det var inte den bilden som UD valde att ge av landet. 
I stället skönmålades utvecklingen så till den grad att det blev 
möjligt att godkänna en svensk export.

– Den politiska situationen i Thailand beskrevs i en alltför 
ljus dager, konstaterar A.

5. kuppen

Den 19 september 2006 rullade stridsvagnar in i Bangkok. En 
militärjunta hade tagit makten. Krigslagar hade införts i hela 
landet och det rådde utegångsförbud i Bangkok. Kuppmakarna 
hade upphävt författningen och avsatt regeringen.

Några veckor senare utsåg kuppmakarna, som döpt sig själ
va till det »Nationella säkerhetsrådet«, den pensionerade gene
ralen och arméchefen Surayud Chulanont till premiärminister.

Under kuppen befann sig den folkvalda premiärministern 
Thaksin Shinawatra i New York. Där blev han kvar och kunde 
aldrig återvända.

Med kuppen stoppades också den pågående upphandling
en av stridsflygplan. Under några månader såg det mörkt ut för 
svenskarna. Den stora marknadsföringsapparat som hade satts 
i gång med ministerbesök, handelsdelegationer, representa
tionsmiddagar och kungaparets statsbesök såg ut att ha skett 
förgäves.

Men i november 2006 hände något oväntat. I ett hemlig
stämplat brev med rubriken »Brådskande«, skrivet av am
bassadör Jonas Hafström, fick regeringen veta att Thailands 
upphandling av stridsflygplan hade återupptagits. Nu var det 
militärjuntan som skulle köpa flygplan och det var ett helt nytt 
läge för hela det svenska Jasprojektet.

Budskapet från Hafström är kristallklart: Sverige måste ome
delbart få fram ett nytt uppdaterat erbjudande till Thailand. Av 

brevet framgår det också att militärjuntan har beslutat sig för 
att höja försvarsbudgeten med 34 procent under 2007. I den höj
ningen ingår den första betalningen av flygplanen, står det.

Nu hamnade Sverige i ett mycket märkligt läge. Att ISP skul
le ge tillstånd att sälja krigsmateriel till en militärjunta var ute
slutet. Hoppet ställdes därför till att juntan skulle återlämna 
makten till en folkvald regering, i så fall skulle möjligen ett så 
kallat utförseltillstånd kunna ges.

Men tills detta skedde gällde fortfarande det marknadsfö
ringstillstånd som ISP hade utfärdat 2004   när landet fortfaran
de var en demokrati. Säljkampanjen kunde därför återupptas 
med full kraft. Den svenska regeringen fick tillåtelse att för
handla om en vapenförsäljning, värd miljarder, direkt med en 
militärjunta.

Detaljerna, om hur detta gick till, är delvis oklara. Förutom 
Hafströms brev till UD har alla handlingar om Jaskampanjen 
från den här tiden hemligstämplats. I januari begärde jag ut all 
dokumentation som fanns om detta på ambassaden i Bangkok. 
Först 17 veckor senare fick jag ut 53 sidor som hade med affären 
att göra.

Mer än 80 procent av texten i dessa dokument var överstruk
na med en svart tuschpenna, hemligstämplad av UD:s rättsen
het. Till och med diarienummer och datum, när dokumenten 
hade utfärdats, var överstrukna. Flera dokument hade inte ens 
skickats eftersom de helt och hållet hade hemligstämplats.

Inte heller A har haft insyn i försäljningskampanjen efter det 
att militärjuntan tog makten i Thailand – detta sköttes av andra. 
Men det troliga är att spelplanen delvis hade förändrats.

Bland annat ville militärjuntan köpa begagnade Jasplan, 
direkt från Försvarets materielverk (FMV). Att köpa nyproduce
rade flygplan från Saabs fabrik i Linköping, som de från början 
hade tänkt, skulle bli för dyrt.

Troligen försvann också Thailands krav på motköp av fryst 
kyckling och ris efter att Thaksin Shinawatra hade tvingats läm
na landet.

Men militärjuntan fick i stället andra fina erbjudanden från 
Sverige. Enligt ambassaden i Bangkok är det inget som kan kall
las för motköp, men vissa av de svenska förslagen var utforma
de för att den thailändska militärjuntan skulle bli belåten.

Sverige har till exempel erbjudit thailändska officerare stipen
dier för att studera vid svenska universitet och högskolor. Sam
manlagt har 37 officerare fått sin utbildning betald av Sverige.

Men detta är inte offentligt. Allt har omsorgsfullt gömts un
der lager av utrikessekretess och affärssekretess.

Jag tar kontakt med Försvarsexportmyndigheten, FXM, som 
har hand om de två hemliga avtal som finns mellan Sverige och 
Thailand. Det måste gå att få veta mer. Om stipendierna har gått 
till personer som står militärjuntan nära kan det vara frågan om 
ren korruption.

Men på FXM vill ingen prata. Vi får inte veta vad det kostar 
eller vem som har fått stipendium. Däremot berättar de i ett 
email att den thailändska armén själva fick avgöra vilka perso
ner som skulle få studera i Sverige och att det var thailändarna 
som ville ha utbildningsplatserna.

6. köpet

Vid en presskonferens i oktober 2007 berättade det thailändska 
flygvapnet att de i en första omgång köper sex Jasplan för 3,8 
miljarder kronor. Förutom stridsflygplanen ingick reservdelar, 
kringutrustning och utbildning.

Vid ett senare tillfälle skulle de eventuellt beställa ytterliga
re sex plan. Vid den här tiden styrde fortfarande militärjuntan. 
Ett demokratiskt val var visserligen utlovat men det skulle inte 
hållas förrän två månader senare. I delar av landet rådde det un
dantagstillstånd.

För de flesta kom militärjuntans beslut om att köpa Jas som 
en blixt från klar himmel. Förhandlingarna hade skett i det för
dolda och många frågade sig om den svenska lagstiftningen för 
vapenexport tillät att man gjorde affärer med militärdiktaturer.

Den 19 oktober debatterades frågan i Sveriges riksdag. Mil
jöpartiet och Vänsterpartiet rasade. Thailand brast i respekten 
för de mänskliga  rättigheterna och den pågående konflikten i 
de södra delarna av landet borde göra en försäljning omöjlig, 
ansåg de.

Socialdemokraterna valde att hålla en lägre profil.
Precis lagom till debatten hade ett Wikileaksdokument från 

den amerikanska ambassaden i Bangkok läckt ut. Av det fram
gick att USA hade dragit sig ur militärjuntans flygplansupp
handling eftersom de amerikanska lagarna inte tillåter vapen
försäljning till militärdiktaturer. Jas skulle alltså ha vunnit på 
walk over.

Vänsterpartiets Hans Linde var inte sen att göra en poäng av 
detta. Hur kan det vara så att USA har hårdare exportlagar än 

Sverige frågade han den moderata handelsministern Ewa Björ
ling.

Men handelsministern slog ifrån sig.
– Jag noterar i detta sammanhang att Vänsterpartiet inte 

drar sig för att sprida ogrundade rykten. Uppgiften att valet av 
Jas 39 Gripen skulle ha gjorts på grund av att regelverket i USA 
inte tillåter vapenexport till Thailand är inte korrekt. Jag har fått 
bekräftat att USA inte har något vapenembargo mot Thailand, 
sade Ewa Björling i riksdagen.

Under debatten påpekade också handelsministern att en 
Jasförsäljning först kan undertecknas efter att allmänna val har 
genomförts i Thailand. Innan dess fanns det inget avtal om en 
försäljning.

Regeringen valde alltså att invänta demokratins återkomst. 
Först efter valet skulle affären granskas utifrån det svenska re
gelverket. Perioden med undantagstillstånd och stridsvagnar 
på Bangkoks gator reducerades till en historisk parentes. Mili
tärjuntans brutala maktövertagande väntades ut.

7. valet

Direkt efter att valet hade genomförts i Thailand fick UD åter i 
uppgift att göra en bedömning av den politiska situationen i 
landet. Vid det här laget hade Klas Molin tagit över som chef för 
UD:s Asienavdelning och var en av flera inblandade. Även den 
analysen är hemligstämplad.

Klas Molin, som senare blev ambassadör i Bangkok, vill inte 
heller kommentera någonting av innehållet.

Men A har sin bild klar.
– Analysen var vårdslös, säger han.
Återigen hade sanningen manipulerats till den grad att ISP 

kunde ge tillstånd för utförsel av Jasplanen.
Enligt A gjorde UD sin bedömning under stark press från 

försvarsindustrins lobbyister. En av dem var Erik Belfrage. Han 
hade länge varit ett toppnamn inom Wallenbergsfären och satt 
i försvarkoncernen Saabs styrelse. Ett av hans många uppdrag 
var att sälja krigsmateriel utomlands, särskilt Jas.

Tjänstemännen på Regeringskansliet brukade skämtsamt 
kalla honom för Wallenbergs torped, berättar A.

Erik Belfrage, som bland annat var med under statsbesöket 
2005, hade alla de kontakter som behövdes för ett sådant här 
uppdrag.

Bland annat stod han det svenska kungahuset nära genom 
sin plats i nomineringskommittén för kungens pris till »Årets 
nybyggare«. Erik Belfrage var också ordförande i Näringslivets 
Internationella råd, NIR, en organisation som ägs av Svenskt 
Näringsliv. NIR har under många år mottagit stora anslag från 
Sida för att »öppna dörrarna« för svenska företag i ostabila län
der.

Samtidigt var Erik Belfrages bror, Frank Belfrage, kabinetts
sekreterare på utrikesdepartementet, direkt underställd den 
förre utrikesministern Carl Bildt. Som den högsta ämbetsman
nen på UD kunde Frank ge Erik en direktlänk till den svenska 
regeringen, menar A.

För alla inblandade var det uppenbart att den svenska kung
en spelade en viktig roll i marknadsföringen av de svenska va
pensystemen. Men det fick aldrig synas utåt. Under statsbesö
ket fanns det till exempel en tydlig rågång mellan kungaparet 
och de övriga aktiviteterna.

– Man säger alltid att när kungen är ute och reser ska det inte 
talas om vapenaffärer alls. Men i Belfrages program ingick san
nolikt kontakter med det thailändska försvaret. Representanter 
från försvaret var också inbjudna att delta vid galamiddagarna. 
Men när kungen var med diskuterade man annat, säger A.

Enligt A var den svenska kungen viktig för att övertyga den 
thailändska armén om att köpa vapen. Sedan lång tid står det 
svenska hovet mycket nära det thailändska och den thailändska 
armén står i sin tur nära sitt eget kungahus.

Under åren har de båda kungahusen haft stort utbyte av var
andra, berättar A. Utöver statsbesöket 2005 har kungaparet gjort 
åtskilliga resor till landet. Det skapade en goodwill i Thailand 
under tiden den intensiva säljkampanjen pågick.

8. militärkupp

Den 22 maj 2014 tog militären åter makten i Thailand. Undan
tagstillstånd och utegångsförbud utlystes i hela landet, krigs
lagar infördes och konstitutionen upphävdes. Armén sade sig 
vilja återställa ordningen efter att en lång tids våldsamma poli
tiska demonstrationer hade skakat landet.

Armén skickade in beväpnade trupper för att få bort demon
stranterna från gatorna.

Maktövertagandet ledde till starka protester från USA, EU 
och FN. Den amerikanske utrikesministern John Kerry sade att 

landet skulle »se över sitt militära samarbete med Thailand« ef
ter militärkuppen.

De svenska reaktionerna var mer återhållsamma. Utrikes
minister Carl Bildt skickade en tweet på 133 tecken där han ut
tryckte ett avståndstagande och en förhoppning om återgång 
till konstitutionellt styre.

Och de svenska vapenleveranserna fortsatte. Så sent som 
2014 sändes tre vapenlaster till Thailand. De bestod bland an
nat av ett marint stridsledningssystem och granatgeväret Carl 
Gustaf.

Så vad ska till för att de svenska leveranserna ska upphöra? 
Jag ringer upp ISP:s ställföreträdande generaldirektör JanErik 
Lövgren. Ytterst är det hans myndighet som avgör om ett land 
ska få köpa svenska vapen eller inte.

JanErik Lövgren bekräftar bilden av att UD:s analyser finns 
med i det underlag som avgör om vapenexport till ett land ska 
tillåtas. Men han vill inte uttala sig om hur viktiga dessa analy
ser är och hur viktiga de har varit i fallet med Thailand.

Enligt JanErik Lövgren har det aldrig varit helt förbjudet att 
leverera vapen till Thailand. Inte ens under den nuvarande mili
tärjuntan finns det något vapenembargo.

Däremot har Sverige infört speciella regler som gör att alla 
ärenden som gäller Thailand måste föredras för ISP:s generaldi
rektör. Och det gäller fortfarande.

Enligt JanErik Lövgren har dock inga beslut om utförsel av 
vapen beviljats efter den senaste kuppen. Att vapenleveranser 
ändå har skickats till Thailand beror på reglerna om följdle
veranser, hävdar han. ISP stoppar bara följdleveranser om det 
finns ett vapenembargo mot ett land.

Anser ISP att det har skett några kränkningar av de mänskliga rät-
tigheterna i Thailand?

Jan Erik Lövgren blir tyst en stund och svarar sedan:
– Nej, inte med definitionen »grova, omfattande och syste

matiska« som det ska vara för att ett utförseltillstånd inte ska 
beviljas. •

»Hanteringen  
av vapenaffärerna 
med Thailand störde 
honom. Utrikes  - 
departe mentet gav  
efter för påtryckningar  
från vapenindustrins 
lobbyister.«

»det är helt otroligt  
att man kunde  

komma fram till att de  
avancerade svenska  
vapensystemen inte 

skulle kunna användas 
mot den thailändska 

befolkningen.«

Massaker. den 28 april 2004 stormade 
den thailändska armén Krue se-moskén.  
Över hundra personer dog.

sålt. Thailands köp av Jas tillkännages 
på en presskonferens den 17 oktober 2007.

Kuppen. i september 2006 rullade stridsvagnar  
in i Bangkok och demokratin sattes ur spel.  

text Nils Resare

• 152 personer 
har finansierat det 
här reportaget.
mer info på sidan 38.
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»staten har 
bestämt att det  
är dåliGt att 
vara från norra  
delen av landet. 
att vara thai-
ländare är 
nåGot överläGset, 
men thaiheten  
är till stor del 
påhittad.«

 uften är ugnsvarm. En ung kvinna med svart tränings
jacka går med lätta steg mot universitetsområdet i 
Khon Kaen. Flera gånger stannar hon upp, väger på 
steget, och vänder sig om för att försäkra sig om att 
hon inte är förföljd.

Ingenting är längre som det varit. Förutom solen 
som bränner från en molnfri himmel över den 21åriga 

Jutamas Srihutthaphadungkit, eller Ying 
som hon också kallas. Allt verkar lugnt. 
Och det är just det som är problemet.

– De flesta nickar, ler och säger att allt är ok. Men på insidan 
är ingenting ok, säger Ying och slår sig ner på en bänk av cement.

Det är dagen efter ännu en sömnlös natt.
Skoluniformen har hon lämnat hemma i protest. De två för

sta åren av juridikstudier gick bra. Sedan tog militären makten i 
maj 2014 och hon kände att hon var tvungen att agera.

– Att vara rädd är normaltillståndet i landet, men vi har vant 
oss nu, säger hon och drar fingrarna genom det kolsvarta håret.

2. ett delat land
Thailand. Ett land lika älskat som obevakat bortom turistrekla
mens klichéer. Medan mediernas strålkastarljus söker sig mot 
Iran, Grekland och flyktingkrisen hårdnar militärens grepp. Det 
land som under en period på 90talet var en lysande demokra
tisk fyr i Sydostasien faller som en sten mot botten i pressfri
hetsrankningen.

Även om den senaste kuppen är den 12:e sedan 1932 och de
mokratin har kommit och gått i landet, så är det annorlunda 
den här gången.

Det verkar som om generalerna vill stöpa om den politiska 
scenen   för gott. Under året som gått sedan kuppen har 751 per
soner frihetsberövats och 4 528 förhörts för »politiska brott«, 
enligt den thailändska organisationen iLaw. Att sitta offentligt 
och äta en smörgås eller läsa George Orwells roman »1984« kan 
räcka för att bli misstänkliggjord. Flera av de gripna har vittnat 
om tortyr. För första gången sedan 1970talet har militärdom
stolar tagits i bruk för att döma civila.

Straffskalan är drakonisk. Från tre år för militärkritisk graffiti 
till 50 år för kritiska poster på Facebook om kungahuset.

När landets kuppmakare Prayut besökte universitetet i 
Khon Kaen ställde sig Ying och hennes vänner framför scenen. 
Inspirerade av Hollywoodfilmen Hungergames höll de upp tre 
fingrar i luften som en symbol för det kuvade folkets upprors
vilja mot den alltmer auktoritära staten.

Mer krävdes inte för att mobilisera ett hundratal poliser, ar
méfordon och säkerhetstjänst till universitetsområdet.

– Vi greps och tvingades att genomgå en »attitydjustering« 
och underteckna ett dokument där vi gav upp våra rättigheter 
och lovade att aldrig protestera mot militärdiktaturen igen. I så 
fall väntade åtal och långa fängelsestraff, minns Ying.

Det är svårt att ta till sig att militären anser att det är en av 
Thailands farligaste kvinnor som sitter bredvid mig på en bänk 
under vävarfåglarnas bon i träden framför den juridiska fakul
teten.

– Jag förstår inte vad jag gör som är så farligt, säger hon.
Hon är varken arg eller frustrerad. Mest trött. En trötthet 

som varken semester eller vila kan åtgärda. En trötthet som 
kommer av att ha levt under stark stress länge.

Ett stenkast bort, vid ingången till universitetet, står ytter
ligare en av gruppens medlemmar, klädd i en svart träningso
verall, och håller utkik. Bortom parken hukar en annan aktivist 
som låtsas knyta skorna. På pappret är studentgruppen Dao Din 
en miljögrupp som sedan 1970talet arbetat med att få universi
tetets studenter att börja källsortera och bevara landets natur
resurser, men i arméns ögon utgör verksamheten ett nationellt 
hot mot kung och fosterland.

För Ying började allt med en studieresa till landsbygden.
– Från början sket jag i allt, jag var som alla andra studen

ter, men under resan ut på landsbygden fick jag upp ögonen för 
människornas situation. Och efter det så kände jag att jag måste 
göra något åt orättvisorna.

Med sina tre fingrar pekade ungdomarna på en stämning 
som länge legat under ytan i det thailändska samhället och gav 
eko över hela landet.

– Polisen och armén har sina ögon på oss. Vi är ständigt över
vakade, säger Ying.

En efter en kommer gruppens medlemmar fram ur skuggor
na och slår sig ner som en mänsklig mur kring Ying. En del har 
skoluniformens alla knappar knäppta.

Andra bär den juridiska fakultetens träningsoverall. En av 
medlemmarna är långhårig och med en klädstil inspirerad av 
Che Guevara.

En jämförelse han genuint ogillar.
– Vi har inga internationella förebilder, vårt engagemang 

handlar om att protestera mot det som sker nu, här i Thailand.
Stämningen är spänd. För första gången på två år ska det 

hållas kårval på Universitetet. Det är bara ett problem: det finns 
bara ett parti att rösta på.

Efter långa diskussioner valde gruppen att i morse lansera 
ett eget parti som de döpte till »Artikel 44« efter den paragraf 
i den tillfälliga konstitutionen som ger militären oinskränkt 
makt.

– Vårt första vallöfte är: bort med skoluniformen – det är det 
för varmt för. Vi borde få ha på oss vilka kläder som helst. Jag 
har inte sett några belägg för att skoluniformen påverkar hjär
nan och argumentet att uniformen kan minska gapet mellan 
rika och fattiga studenter köper jag inte. Se på verkligheten. 
Föräldrarna måste ju panta smycken för att ha råd med skol
uniformen. Är det bra? frågar sig Ying och de andra nickar in
stämmande.

Det andra kravet de går till val på är: »Nej till pennalism«.
– De som är äldre måste sluta att plåga de yngre…
Det tredje kravet blir hängande i luften outtalat för en se

kund.
– Och sedan så vill vi avsätta militären, så klart, i grunden går 

vår kampanj ut på att ge tillbaka makten till folket, säger Ying.
De har inte ens försökt få sitt parti formellt godkänt inför 

valet. För att kunna göra det måste medlemmarna visa att de är 
»moraliska« och ha en viss nivå på betygen.

– Orka! Vi pallade inte, vi bara drog i gång vår kampanj!
På frågan hur valet ska gå till, säger Ying att det är komplice

rat men att hon ska visa oss.
– Följ med, säger hon och reser sig hastigt.

3. valrörelsen
Man kunde argumentera för att polariseringen i Thailand inte är 
ny. Sedan ett decennium har vi sett rubrikerna om rödskjortor 
mot gulskjortor, gatustrider och brinnande bildäck framför de 
luftkonditionerade köpcentrumen.

Efter den näst senaste kuppen 2006 gick den folkvalda pre
miärministern Thaksin Shinawatra i exil, och maktkampen har 
sedan dess färgats av de rojalistiska gulskjortorna som kräver 
ett upplyst styre och rödskjortorna som vill se att valresultaten 
respekteras.

Även om närmare 3 000 personer fick sätta livet till i ett 
»krig mot drogerna« under Thaksins styre så vann han stor po
pularitet framför allt i norr genom att införa en hälsoreform, 
stötta småskaligt företagande och behandla »lantisarna« som 
människor.

Landsbygden utanför och själva staden Khon Kaen är känd 
som rödskjortornas starkaste fäste. I regionen var Thaksins 
miljardsatsningar på rissubventioner och lokala vårdcentraler 

»vi Greps och  
tvinGades  
underteckna ett 
dokument där 
vi Gav upp våra 
rättiGheter. jaG 
förstår inte 
vad jaG Gör som 
är så farliGt.«

diktaturens 
värsta fiender

  [ thailand 2 ]   i maj 2014 tog militären makten.  
sedan dess har demokratiaktivister dömts hårt i särskilda 

militärdomstolar. Möt studenterna som riskerar upp  
till sju års fängelse för att de hållit ett 

protestmöte mot den styrande juntan.
text martin Schibbye  bild johan gratzer
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omåttligt populära. Här stoppades tågen till Bangkok under 
protesterna 2011 och här sattes regeringsbyggnader i brand.

Det är också den plats som allra hårdast har fått känna på 
militärens makt efter kuppen. Kort efter kuppen fängslades röd
skjortornas ledare och släpptes först när de skriftligen lovat att 
inte ägna sig åt politik. Alla de så kallade »rödskjortornas« tv 
och radiostationer är förbjudna och tiotusentals hemsidor har 
blockerats under året.

Ett åtal pågår för närvarande mot 26 aktivister som an
klagas för att ha förberett ett terrorattentat, något som till
bakavisas som påhittade anklagelser av både de åtalade och av 
människorättsorganisationer.

De militära undantagslagarna vilka innebär att folksamling
ar på fem personer eller fler är förbjudna upprätthålls med järn
hand.

Förklaringen till varför städerna och byarna i norr är politiskt 
fnöske i den thailändska politiken ligger också i att de som bor 
här sedan länge rest och arbetat i Bangkok.

Många av kvinnorna i byarna jobbar i semesterparadisen när 
det är högsäsong. Många av männen kör taxi i Bangkok. Däre
mellan reser de hem. Människorna från norr står med ett ben i 
jordbrukssamhället och ett i den pulserande huvudstaden.

Thailand är i dag så pass delat längs förkastningssprickor 
mellan klass och stad att den övre medelklassen, eller alla de 
som inte kör taxi eller jobbar i jordbruket, i stor utsträckning 
deklarerar att de föredrar diktatur framför en demokrati med 
ständiga proteströrelser.

Eliten i Bangkok, organiserade i det gula »demokratiska par
tiet«, ser Thaksin och hans illitterata bönder som ett hot mot 
den gamla ordningen. Oavsett bevekelsegrund är alla överens 
om att kuppen i maj satte ett effektivt stopp för både gatupro
testerna och det politiska samtalet. Det blev tyst.

Dödstyst.
Medan journalister sökte med ljus och lykta efter oppositio

nella röster, handlade den stora berättelsen om tystnaden.
Om hur politiker kastade sina mobiltelefoner i floden och 

brände sina röda skjortor. Om censurerade medier och stängda 
radiostationer. Tills plötsligt nyheten sipprade ut om studen
terna som tröttnat på att vara rädda. Som punkterat ytspän
ningen genom att hålla upp tre fingrar i luften.

4. förväntninGar
Laddningen ligger som åska i luften när Dao Dingruppen rör 
sig mot vallokalen. Alla studenter som de möter på den asfalte
rade gången genom det lummiga universitetsområdet uppma
nas att rösta bort militärdiktaturen genom att lägga sin röst på 
det nybildade partiet.

– Ni måste använda er rösträtt, det är demokratiskt viktigt, 
kryssa inte i någon ruta utan skriv bara »Nej till militärdiktatu
ren« på valsedeln så att den blir ogiltig, ropar Ying till de förbi
passerande.

De flesta låtsas inte höra och hastar förbi med skolböckerna 
hårt tryckta under armen.

– Innan kuppen var de flesta ointresserade av politik. Efter 
kuppen är situationen densamma, säger Ying.

– Många vet inte ens vad det innebär att militären nu har 
makten. De bryr sig inte. Det är lite obehagligt med tanke på att 
våra klasskamrater är Thailands framtida politiker och advoka
ter, fyller Noi i.

Gruppen tror sig ändå ha ett tyst stöd på universitetet och 
de förstår att alla inte är beredda att låta sig fängslas. Priset för 
att protestera är högt och militären har knackat på hemma hos 
deras föräldrar och frågat om hur de uppfostrat sina barn.

– Vi vet att många av lärarna stödjer oss, men de kan inte visa 
det öppet, det är för farligt, berättar Ying.

Minuten senare står vi framför anslagstavlan. Efter någon 
sekunds tvekan sätter Ying upp den rosa A4lappen som kräver 
ett slut på diktaturen med blå tejp.

Förbi strömmar studenter på väg in i vallokalen för att rösta.
– Två minuter, tror Ying.
Andra hoppas på fem. Frågan om hur många minuter 

planschen kommer att få sitta uppe delar gruppen i två läger tills 
de enas om att det viktiga är att få en bild av den innan den tas ner.

Dao Din:s Facebookgrupp har 20 000 följare.
– Arméns underrättelsetjänst läser allt och enligt dem är vår 

Facebooksida ett hot mot den nationella säkerheten i kungari
ket, säger Ying.

Tre av aktivisterna ställer sig bredvid anslagstavlan. De tve
kar en sekund. Som när man leker sten, sax och påse och inte 
vill avslöja sitt val före motparten. Så räknar de till tre, ser på 
varandra och håller triumfatoriskt upp tre fingrar i luften: frihet, 
jämlikhet och broderskap.

– Egentligen borde jag plugga inför tentorna. Vi är inne i en 
examensperiod, jag har egentligen inte tid med den här militär
diktaturen, säger Ying och skrattar.

När de vänder ryggen till rivs lappen ner av en civilklädd man 
i svarta solglasögon. Det dröjde inte ens en minut.

5. demokratifestivalen
I väntan på valresultatet drar sig gruppen undan till ett närbelä
get café. Förutom arbetet för demokrati är livet som student sig 
likt: tentor, musik och fylla.

– Vi krökar varje dag, målet är att bli full, berättar en i grup
pen och börjar nynna på ledmotivet ur filmen Les Miserables. 
»Do you hear the people sing, singing the songs of angry men, 
this is a music of a people who will not be slaves again.«

Filmen har förbjudits på stadens biografer och studenterna 
som sjungit sången högt har tagits in på förhör. Dagtid vågar de 
bara nynna på melodin.

– Vi kan inte sjunga den öppet längre.
Dagens aktion är en testballong av hindenburgska dimensi

oner och efter en stunds väntan på valresultatet är beslutsam
heten som bortblåst och tvivlet börjar gro.

Ingen vet hur många som kommer att skriva nej till militär
diktaturen på valsedlarna. Ingen vet heller hur valförrättarna 
kommer att reagera.

– Vi måste göra något, detta kanske inte är det mest genom
tänkta, men vi måste göra något, säger Noi och sippar på kaffet 
som för att peppa sig själv.

På hennes tshirt sitter en röd stjärna över bröstet.
– Vi är influerade av Che Guevara och den sidan, kanske är 

det därför de är rädda för oss, men vi är inte kommunister. Det 
är den gamla generationens tolkningar av den röda stjärnan, vi 
har våra egna.

Så blir det tyst igen.
Samtalet glider över till att handla om att lila är det nya gula. 

Att rojalisterna börjat använda drottningens färger i stället för 
kungens gula. Och så om det allra heligaste, det man inte får pra
ta om. Och om det jag inte får skriva: Tankar om hans majestät.

Men de flesta sitter tysta. Ständigt denna tystnad som alla 
bär på. En tystnad som skaver under bröstbenet.

– Militären har vapen och fängelser. Därför är alla i Thailand 
tysta. Folk vänjer sig och de äldre har för mycket att förlora, men 
inte vi studenter, vi har inget att förlora, säger Noi.

Några studenter reser sig och drar sig bort mot vallokalens 
trappa där rösträkningen ska ske öppet.

– Jag förväntar mig inget, på så sätt kan jag inte bli besviken, 
men jag är nervös, jag är alltid nervös, jag tror det är normalt att 
vara nervös med tanke på vad vi riskerar, säger Noi och tar en 
paus. Utanför har det börjat blåsa. En jordig doft sprider sig från 
marken i väntan på det regn som ska snart ska falla.

På andra sidan fönstret har ett hundratal nyfikna studenter 
samlats.

– Jag har inga förhoppningar, i verkligheten ger det säkert 
inget, men principiellt känns det viktigt att ha skrivit »Nej till 
militärdiktaturen« på valsedeln. Man ska alltid rösta i val, även 
om det bara finns en kandidat, säger Noi och sveper det kalla 
kaffet.

Det dova ödesmättade ljudet från Dao Dingruppens trum
mor med hårt spänt skinn ekar mellan universitetsbyggnader
na. Sorlet från klungor med studenter som samlats för att in
vänta resultatet stiger mot trädkronorna.

Alla tystnar när en bister man i rosa skjorta och svarta skor 
ställer sig på trappan framför de tre valurnorna.

– Av de 1 050 studenter som har rösträtt så kom 250 och rös
tade, inleder han.

Noi småler.
– Ja, varför rösta nu, när man kan få rösta igen om 20 år.
Sedan börjar han räkna rösterna, samtidigt som medlem

marna i Dao Dingruppen slår sig ner tillsammans vid ett av 
borden.

Det är en annorlunda valvaka. Asfaltsplanen är nästan tom. 
Om detta ger en bild av landets demokrati på lokalplanet så vi
sar det snarare på bristen. Valet hölls med 24 timmars varsel och 
få kände till det.

De sju sammansvurna stirrar på den första valsedeln som 
hålls upp. En av dem har tagit med sig en trumma. En annan 
en gitarr.

– Vi ska försöka skapa en demokratifestival av detta riggade 
val, säger en av studenterna.

Det går så där.
Den första valsedeln tas fram, kontrolleras och godkänns 

som en röst på den enda kandidaten. Den andra likaså.
– Endorse, endorse, endorse, ropar valförrättaren ut samti

digt som streck dras på en svart tavla.
Minuterna går och röst efter röst intecknas till stöd för den 

enda kandidaten. Alla väntar på vad som ska ske när en ogiltig 
röst dras fram. Kommer valförrättaren att läsa texten på valse
deln? Eller kommer han bara att konstatera att den är ogiltig?

– Godkänd röst för kandidaten, godkänd röst för kandida
ten, repeterar mannen i den rosa skjortan.

Det dova ljudet av en handflata mot det hårt spända trums
kinnet ackompanjerar den entoniga rösten.

Studenterna börjar se uppgivna ut och blickarna andas tvi
vel. De själva måste ju i alla fall ha vågat. Eller?

– Godkänd röst för kandidaten, godkänd röst för kandida
ten…

På ett av de nedersta trappstegen står den civilklädda man
nen som rev ner valplanschen och tar kort på medlemmarna i 
Dao Dingruppen med sin mobil.

Så plötsligt blir mannen i rosa skjorta tyst. Trycker valsedeln 
hårt mellan tummen och pekfingret och tvekar någon sekund 
för länge. Så ser han upp och säger med samma mekaniska röst.

– Ickegodkänd röst!
Sedan tar han snabbt som en kobra upp en ny valsedel och 

fortsätter att läsa.
– Godkänd röst för kandidaten, godkänd röst för kandida

ten… Men det är för sent. Förtrollningen är bruten.
De sju edsvurna flyger upp från bänken och skriker rätt ut i 

luften med lungornas fulla kraft. De kramar om varandra och 
hoppar upp och ner i ren glädje.

Mannen med trumman bankar febrilt och från gitarren hörs 
allt hårdare riff. I bakgrunden läggs den icke godkända rösten i 
en stor tom låda av plåt och jublet vet inga gränser.

Det tar ett tag innan ordningen är återställd, men stämning
en blir sig aldrig mera lik.

Och precis när allt lugnat ner sig kommer ytterligare en icke 
godkänd röst.

Och en till.
Och en till.
Strecken på tavlan bredvid dörren blir fler och fler. Valförrät

taren nämner aldrig med ett ord vad som står på de röster han 
ogiltigförklarar. De hamnar snabbt i plåtlådans mörker.

Men alla vet: Nej till militärdiktaturen.
Efter en timme är alla röster redovisade och efter att valför

rättaren förklarat att en segrare är utsedd vänder han på klacken.

6. höGkvarteret
En halvtimme med trimmad moped från universitetet i Khon 
Kaen ligger ett slitet och anspråkslöst hus i två våningar.

Att säga att aktivistgruppens högkvarter ser stökigt ut vore 
förskönande. Det ser ut som om någon kastat in en handgranat 
i en redan sunkig studentkorridor: ölflaskor, skitiga kläder och 
trasiga plaststolar ligger huller om buller efter gårdagens fest. 
Ett sömndrucket ansikte tittar ut och två hundar stryker sig 
mot stolsbenen av plast.

I hörnen står säckar med ekologiskt ris som de säljer till för
mån för bönder i regionen. På plasten har de klistrat fast en eti
kett som bär rörelsens namn: »Dao Din Rice«.

En i gruppen tar helt sonika fram en vattenslang och spolar 
rent ett bord och ett par stolar av rotting.

Berättelserna om bra fester varje kväll verkar stämma.
Det är ett rastlöst gäng. De rör sig ständigt. Kollar sina telefo

ner och kastar kommentarer mellan varandra. Ying och Noi slår 
sig ner och börjar plocka fästingar på de två hundarna. Killarna 
i gruppen röjer upp bland flaskor och pillar fram kapsyler som 
trampats ner i leran. På frysen där de förvarar is till ölen sitter 
ett klistermärke med texten »kyla för fred« andra klistermärken 
vittnar om proteströrelser mot dammbyggen och för lokalbe
folkningens rätt till jordbruksmark. På en fransig banderoll står 
det »det fattiga folkets nätverk« och i ett hörn ligger flygblad 
med texten »Ingen privatisering av universitetet«.

När studenterna röjt upp så att det går att sitta på en tom yta 
börjar de analysera valet.

– På ett sätt gick det som förväntat, den enda kandidaten 
vann, men de 15 ogiltiga rösterna var mer än vi vågat hoppas 
på. Det är ingen liten sak, det är en stor seger att så många skrev 
»Nej till militärdiktaturen« på sina valsedlar, konstaterar Noi.

Utanför huset passerar två mopeder vars förare bär mörka 
visir på den glest trafikerade vägen.

Före kuppen arrangerade gruppen resor ut på landsbygden 
för att lära sig om böndernas situation, men nu har studieresor
na förbjudits av militären. På bordet ligger foton från tidigare 

resor. Bilder på milsvida risfält. Barfota bönder som reflekteras 
i vattnet.

Det ser ut som tavlor   men epicentret för de politiska protes
ter som skakat Thailand det sista decenniet. På landsbygden ut
anför Khon Kaen har byborna i generationer kämpat mot skogs 
och gruvbolag, mot diskriminering och för sina rättigheter.

Före kuppen avgick ofta bilkaravaner till Bangkok med de
monstranter men allt det har stannat av.

Tankarna rör sig kring en resa till Mexiko i stället.
– Vi har sett på nyheterna hur bönder kämpar mot gruvbolag 

där, förklarar Noi.
Bakom henne sitter ett diplom som gruppen fick av den 

thailändske kronprinsen för sitt miljöarbete. Diplomet sitter 
fortfarande uppe men är blekt av solen.

– Vi tvekade om vi skulle ta emot det, men vi behövde peng
arna för att kunna ta oss ut på landsbygden och studera förhål
landena, säger Noi.

Bredvid diplomet sitter ett bortglömt städschema för vem 
som ska vattna, diska och gå ut med soporna.

I bakgrunden hörs ljudet av kapsyler som tvättas i en plast
balja. Allt återvinns och ska bli till konstföremål som kan säljas 
på den lokala marknaden för att dra in pengar till de Mexikore
san.

Noi berättar att hon är den första i sin släkt av risbönder som 
läser på universitetet.

– När jag kom hem under ett lov och berättade för min familj 
om idén med

ekologiskt jordbruk blev de förbannade och sa »vi skickade 
inte dig till universitetet för att du skulle bli bonde«, säger hon 
och skrattar så att hon måste torka av glasögonen på den svarta 
tshirten.

I ett land där allt handlar om status är det första man fråg
ar nya vänner alltid varifrån de kommer och vilka skolor de har 
gått på. Allt umgänge skiktas efter klass, bostadsort och hyns 
vithet. Noi berättar att hon alltid skämts för att berätta att hon 
är från Issan och att hennes släkt och vänner alltid känt sig mar
ginaliserade.

– Jag tror det beror på tv. Alla som är med på tv som är från 
Issan serverar eller städar. Jag sa alltid att jag är från Thailand. 
Men i skolan ifrågasattes det alltid och jag fick frågor om jag 
»var thailändare«. Men nu är jag stolt, säger Noi och borrar ner 
tårna i de röda plastsandalerna samtidigt som hon trycker upp 
glasögonen i pannan.

Vändpunkten kom när hon gick med i studentgruppen och 
började prata politik med andra studenter.

Hon förstod att studenter från södra Thailand stod inför 
samma dilemma.

– Det är något som den thailändska staten bestämt att det är 
dåligt att vara från norra delen av landet och att vara thailändare 
är något överlägset, men det är ju inte så, thaiheten är till stor 
del påhittad.

Vid den senaste resan hem till familjen frågade hon sina för
äldrar rakt ut hur det låg till och fick veta att hela släkten egent
ligen härstammar från dagens Laos.

– Nu är jag stolt. De som är från Surin får alltid höra att de 
är kambodjaner och mer khmer än thai. Så det verkar vara så 
för alla som inte är från Bangkok. Den thailändska staten kräver 
att vi utplånar vår identitet och ersätter den med »thaihet«, det 
vore bara fel.

Hon avbryts av att en katt hoppar upp på bordet och stryker 
sig mot Noi. Det är åska i luften och molnen blir mörkare och 
mörkare. Vinden ökar i styrka och det rasslar i lövverket. Hönor
na söker skydd.

Noi tar fram sin mobil och börjar spela den thailändska va
rianten av »vem vill bli miljonär«. En katt med tre ben hoppar 
förbi en trasig fläkt.

Ansikten lyses upp av mobilskärmarna.
Några av Thailands farligaste ungdomar böjer sig fram över 

skärmen och huttrar i regnet.
Plötsligt slår en blixt genom luften. Åskan kommer kort ef

teråt.
– Skriv att allt vi vill är att tystnaden bryts, att fler tar ansvar 

för samhället och gör något. Just nu är vi en utrotningshotad 
art. Vår sort börjar bli oroväckande ovanlig i Thailand.

7. Gripna
En månad senare kommer nyheten via sms: Sju medlemmar i 
studentgruppen Dao Din har gripits. Att trotsa förbudet mot 
manifestationer och kräva fria val på årsdagen av kuppen blev 
för mycket för militären.

– Försök inte lura mig och tro inte att ni kan göra eller säga 
vad som helst »eftersom Thailand är en demokrati«, ni verkar 
ha missförstått läget. I dag är det jag som bestämmer reglerna 
och ni måste följa mina regler, kommenterar juntaledaren Pray
ut Chanocha.

Men denna gång sker inte gripandet i tysthet.
Över hela Thailand samlas unga människor på universiteten 

och kräver att studenterna omedelbart ska sättas på fri fot. Allt 
fler börjar sätta sitt hopp till studenterna som den kraft som 
kan visa på en väg framåt, ut ur den politiska låsningen.

– Vårt budskap är att vi hellre sitter kvar än betalar borgen, 
eftersom vi anser oss vara lika ofria utanför murarna, hälsar Dao 
Dinstudenterna via sin advokat inifrån fängelset.

De åtalas för att ha »uppmanat till oro på ett sätt som hotar 
Thailands nationella säkerhet«.

Utanför fängelset samlas hundratals demonstranter och 
kräver deras frihet. Studenternas fria roll utan kopplingar till 
några politiska partier gör att de får stöd från både människor 
från staden och landsbygden.

Militären som är på plats väljer att inget göra. Trots att sam
mankomsten bryter mot förbudet att samlas fler än fem perso
ner på allmän plats.

Pressad av uppmärksamheten lovat Generalen Prayut Chan
ocha att fria val ska hållas innan årets slut, vilket mildrar den 
internationella kritiken. Men alla vet att skulle det bli verklighet 
kommer antagligen ett nytt parti med kopplingar till Thaksin 
Shinawatra komma till makten.

Över den politiska scenen hänger också frågan om den åld
rande monarken Bhumibols hälsa.

Maktkampen som många förutspår ska bryta ut vid hans 
död pågår redan med full kraft.

Den 8 juli går de sju studenterna ut ur fängelset.
Nu är de sammansvetsade under det nya namnet »Thai 14« 

och de säger sig alla tillhöra den nybildade rörelsen för »Ny De
mokrati« (NDM).

– Fängelset är ingen farlig plats, bara en tråkig plats. Var inte 
rädd för den. Det verkligt skrämmande är om vi låter militärdik
taturen stanna och tyrannisera vårt thailändska samhälle, häl
sar studenterna i friheten. •
Reportaget är kortat. Den ursprungliga versionen finns på
www.blankspotproject.se

text Martin Schibbye 

foto Johan Gratzer

flest militärkupper
inget land i världen har  
haft så många genomförda 
eller stoppade militärkupper 
i modern tid som thailand. 
sedan 1932 har thailand 
genomgått 19 militärkupper, 
varav 12 har lyckats.
den senaste kuppen in-
träffade i maj 2014 då  
en militärjunta tog mak-
ten i thailand. ännu råder 
undantagslagar. demokrati-
aktivister döms i militärdom-
stol och medierna censureras 
hårt. åtalen för majestäts-
brott, som i regel används  
för att tysta kritiker, har  
ökat sedan kuppen. 

• 152 personer  
har finansierat det 
här reportaget.
mer info på sidan 38.

»Riktiga val måste hållas snarast«, säger noi som också vill hinna 
plugga till tentorna och inte bara demonstrera.

studenterna välkomnade den thailändska premiärministern med ”Hunger games”. senare greps de av militärpolis.
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kvinnan på andra sidan gatan ser alldeles 
lugn ut, på gränsen till apatisk. Hon har 
en oöppnad flaska mineralvatten framför 
sig på det kakelklädda betongbordet och 
hon pratar med låg stämma. Berättelsen 
kommer stötvis, i fragment – när minne
na återvänder.

Framför henne ligger resterna av två 
motorcyklar. Någon har hittat metalldelar 

50 meter från platsen. I en pöl av intorkat blod ligger en beige 
damsko med en fjäril i innersulan. Inne i baren är allt svart men 
två halvfulla whiskeyglas står fortfarande kvar på bardisken.

I går kväll satt hon här och pratade i mobilen framför sin ka
raokebar. De första besökarna hade börjat strömma in på den 
bartäta gatan och det var nästan mörkt. Då small det. Hon for 
bakåt och de stora fönsterrutorna krossades. Under en lång 
stund var hennes hörsel helt borta.

Bomben var placerad i en parkerad motorcykel precis utan
för en annan karaokebar, ungefär 15 meter från platsen där kvin
nan sitter, tvärs över den lilla gatan. Det var första gången som 
den lilla staden Padang Besar drabbades av det våld som hittills 
har dödat över 6 000 människor i de södra delarna av Thailand. 
Just denna kväll detonerade sju bomber samtidigt i olika städer.

Kvällstid brukar gatan vara packad med besökare som drick
er alkohol och köper sex i de karaokebarer som knappast an
stränger sig för att dölja sin bordellverksamhet. I går kväll dun
kade musiken på som vanligt och i baren, på andra sidan gatan, 
hade kunderna just fyllt på sina whiskeyglas. De prostituerade 
uppvaktade med beröringar och utmanande danser.

– Det lät som ett fyrverkeri, säger kvinnan vid betongbordet.
Hon var nog borta en stund efter smällen och när hon kom 

till sans var det blod överallt.
Hon kände en av dem. Det var ägaren till den sprängda ba

ren. De hade jobbat tillsammans.
Nu är kropparna borta och några poliser går och plockar 

bland resterna efter dådet. Lite längre bort på gatan har lo
kalpressen byggt upp ett tillfälligt tältkontor för att kunna rap
portera i skydd från det tropiska regnet.

Kvinnan vid betongbordet pekar mot sin panna och säger:
– Här träffades jag av en motorcykeldel.
Hon är rädd nu. Hon har bara bott i Padang Besar ett år, men 

nu ska hon flytta.
– Fast jag vet inte vart jag ska ta vägen, säger hon.

i början av 1900-talet erövrade Thailand de självständiga pro
vinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla och införlivade 
dem i ett stort kungadöme. Flera organisationer tog till vapen 
för att frigöra de södra delarna från styret i Bangkok. De ansåg 
sig vara förtryckta av centralmakten.

Men det skulle dröja till början av 1960talet innan frigörel
sekampen inleddes på allvar. I södern är befolkningen huvud
sakligen muslimer och en majoritet är malaysier. De känner 
större samhörighet med grannlandet Malaysia än med det bud
distiska Thailand. För många lever drömmen om det gamla fur
stendömet »Pattani«.

De flesta i regionen talar malaysiska som förstaspråk, inte 
thailändska. Men malaysiska är inte ett officiellt språk och får 
till exempel inte användas i skolan.

Konflikterna med den thailändska centralmakten har blos
sat upp med jämna mellanrum. Ibland som fredliga demonstra
tioner, ibland som våldsamma attentat. Men i april 2004 skedde 
en markant upptrappning av våldet.

Efter att separatisterna hade genomfört ett antal attacker 
på regeringsbyggnader och militära checkpoints slog den thai
ländska armén tillbaka. Ett trettiotal separatister tog då sin 
tillflykt till Krue Semoskén utanför Pattani och en sporadisk 
skottlossning pågick under nio timmar.

Sedan stormade armén.
På Youtube finns det smygtagna bilder av händelsen. Klip

pet, som ser ut att vara filmat med en mobiltelefon, visar hur 
armén använder stridsvagnar och granatkastare mot moskén.

De separatister som inte dog av den tunga eldgivningen av
rättades av armén med nackskott. En efter en. Den dagen dog 
över hundra separatister.

Den thailändska regeringen har förbjudit all visning av vi
deoklippet och gör sitt bästa för att sprida en annan bild av det 
inträffade. Men i södern glömmer ingen denna händelse som i 
folkmun kallas »the incident«.

Trots att det har gått elva år har de ansvariga aldrig ställts 
till svars. Det gjordes visserligen en oberoende utredning som 
konstaterade att armén hade använt oproportionerligt tunga 
vapen, och övervåld, mot separatisterna – men sedan hände 
inget mer.

Samtidigt är separatisternas metoder brutala. Med jämna 
mellanrum spränger separatisterna butiker i luften, mördar 
buddistiska munkar och skjuter ihjäl skollärare på väg till och 
från arbetet. Över 100 lärare har avrättats under senare år och 

människorättsorganisationer som Human Right Watch har 
krävt ett slut på dödandet av civila.

Bombdåden och morden har fått den thailändska armén att 
mobilisera 60 000 soldater till de södra regionerna. Deras närva
ro syns överallt.

Konfliktområdet ligger bara några mil från några av de para
disöar där tusentals svenskar semestrar varje år. Ändå är situa
tionen i södra Thailand nästan okänd i Sverige.

bangkoks flygplats är ett skandalomsusat skrytbygge på insta
bil grund. Enorma sfäriska takbågar skapar mäktiga ljusinsläpp 
i ankomsthallen. Som någon slags eftergift till beställaren har 
arkitekten tvingats acceptera att ett antal guldiga och pråliga 
buddistiska konstverk har placerats i de annars så stramt mo
dernistiska terminalerna.

Lågprisflygbolaget »Thai Smile Airways« har sitt kontor på 
övervåningen. Kvinnan bakom disken gör sitt bästa för att leva 
upp till varumärkets budskap och börjar genast småprata och 
fnissa. På ett ögonblick lyckas hon sälja på mig en kaffemugg 
med företagets logga på.

Men när jag vill köpa en biljett till staden Pattani blir hon 
allvarlig och ser sedan nästan förolämpad ut.

– You can’t go there, säger hon.
Konflikten i södern är infekterad. Många Bangkokbor är räd

da och skulle aldrig resa dit – södern är förknippat med elände 
och ond bråd död. År av medierapporter, och statlig propagan
da, har skapat en avsky för de muslimska separatisterna. Patta
ni är inget turistmål – trots det vackra läget vid havet och det 
tropiska klimatet.

I det tysta pågår fredsförhandlingar mellan separatisterna 
och den thailändska regeringen i grannlandet Malaysia. Men än 
så länge är det ingen som tror att de kommer att minska våldet, 
parterna står fortfarande väldigt långt ifrån varandra. Det enda 
positiva verkar vara att de åtminstone pratar med varandra efter 
många år av tystnad.

Efter lite letande hittar jag en biljett till staden Hat Yai och 
anländer med bil till Pattani mitt under den muslimska hög
tiden Ramadan. Enligt vissa är detta en tid när våldet från den 
separatistiska rörelsen eskalerar. Men det går inte riktigt att visa 
statistiskt. Attentaten, som ofta är regelrätta mord eller spräng
dåd, följer inget tydligt mönster. Våldet kommer och går i vå
gor – möjligen har antalet attentat ökat något under senare tid, 
men det beror på hur man räknar och vem man frågar.

Jag checkar in på det stora hotellet CS i centrala Pattani. 
Trots att det håller hög klass, har swimmingpool och en stor 
restaurang, kostar det inte mer än de enklaste hotellen i Bang
kok. Här finns det gott om lediga rum.

– hoppa, skriker den fårade drillmastern till den kvinnliga rekry
ten.

Kvinnan blickar skräckslaget ner från toppen av den branta 
klippan, tvekar, och tar sedan några försiktiga steg mot branten 
och håller sig krampaktigt i repet.

Gruppen av rekryter ska fira sig ner för en klippvägg. Men det 
går dåligt och den fårade befälhavarens röst låter alltmer irrite
rad. Rekryterna tvekar, velar och lyckas inte uppbringa det strids
rop som de uppmanas att vråla när de slänger sig utför stupet.

Här tränas några av de soldater som ska se till att freden 
upprätthålls i den konfliktfyllda landsändan. Regementet, som 
tillhör den thailändska arméns 46 jägarbataljon, ligger i ett 
parkliknande område med välklippta gräsmattor omgivna av 
högresta tropiska träd. Vid ett stenblock står sju automatkarbi
ner uppställda.

Någonstans, bland de utspridda byggnaderna, finns också 
en av arméns arrester där de förhör misstänkta separatister, 
men dit får vi inte komma. Däremot får vi gärna fotografera re
kryternas nedhalningsövning och exercis.

Regementets överste, som guidar oss runt, påpekar att det 
nästan är lika många kvinnor som män bland rekryterna. Kvin
norna kommer bland annat att tjänstgöra vid checkpoints där 
armén undersöker bilar och visiterar misstänkta personer.

De kvinnliga soldaterna skapar mindre konfrontationer med 
lokalbefolkningen, påpekar översten. Arméns taktik, sedan ett 
par år, är att vinna folkets »hjärta och hjärna«, att vara det hygg
liga och fredliga alternativet – en taktik som har vuxit fram efter 
misslyckandet vid Krue Semoskén 2004.

Under kvällsbönen har armén till exempel en kiosk utanför 
Pattanis stora moské. Där delar de gratis ut te och bröd med söt 
kondenserad mjölk på. Ibland gör de också mer påkostade in
satser. Vissa äldre personer har till exempel fått tandvård och 
ögonoperationer bekostade av armén.

Samtidigt har den thailändska militärjuntan kraftigt ökat 
sin försvarsbudget och köpt stora mängder moderna vapen, en 
stor del av dem kommer från Sverige. Under senare år har Thai
land varit en av de största köparna av svenska vapen i världen.

Konflikten i södern har vid ett par tillfällen debatterats i den 
svenska riksdagen. Flera riksdagsledamöter har hävdat att lan
det är alltför ostabilt för att hantera högteknologiska svenska 
robotar, granatkastare och stridsflygplan.

Källor i den thailändska militärjuntan har till och med sagt 
att Thailands tolv Jasplan, som står uppställda på en flygbas 
i södra delen av landet, mycket väl kan sättas in mot de mus
limska separatisterna.

Översten visar in oss i en stor luftkonditionerad filmsal som 
vanligtvis används vid arméledningens möten. Det är modernt 
inrett, med små mikrofoner vid varje sittplats.

Powerpointpresentationen blir långdragen. I bakgrunden 
loopas en nationalistisk poplåt som juntaledaren Prajut, som 
tog makten från den folkvalda regeringen 2013, har sjungit in. 
Översten klickar sig fram bland powerpointbilderna och kom
mer oväntat in på den thailändska kungen. Den åldrade monar
ken ska vara hjärnan bakom arméns sätt att hantera konflikten 
i södern, hävdar han.

Kungens strategi går ut på att man genom förståelse för fol
kets behov ska skapa utveckling och nå målet om fredlig sam
existens. Med denna metod ska armén upprätthålla säkerheten 
för alla etniska grupper, inte bara för buddisterna.

Metoden ska ha lett till att antalet incidenter stadigt mins
kar, hävdar översten. Läget är mycket bättre än tidigare.

Jag invänder att det nyligen inträffade några allvarliga 
sprängdåd i staden Yala. Flera hus jämnades med marken och 
många skadades.

Överstens svar blir lika kryptiskt som diplomatiskt. Han är 
noga med att inte hänga ut någon, piska upp något hat eller att 
peka ut någon etnisk grupp.

– Dåden genomfördes av personer med ett annat sätt att tän
ka än staten, säger han.

Vad är det för konflikt som pågår här? Skulle du kalla det krig?
– Det är inte något krig. Dessa personer, med ett annat sätt 

att tänka än staten, vill bara skrämmas. De saknar moderna va
pen. Om de har några vapen alls så är de stulna från armén.

en brant trästege leder upp till det kombinerade vardagsrummet 
och sovrummet. Det hårda solljuset strilar in genom springor
na i väggarna och taket. En enkel trävägg avskiljer det privata 
från det offentliga. På golvet står en rosa fläkt och vispar runt 
den heta middagsvärmen.

Vi sitter direkt på golvet och mrs Sitinor berättar om sin 
man. Hon är klädd i blå huvudduk och svart klänning. Det har 
gått elva år sedan han greps. Det var samma dag som attacken 
mot Kue Semoskén, men det var inte just där.

Mannen skulle hjälpa till att hugga ner några träd. Han fick 
köra bilen och någon annan visade vägen. När de stannade blev 
de beskjutna och han träffades av ett skott. Sedan greps han, ar
resterades och togs till arméns sjukhus. Han var den enda som 
överlevde polisens attack.

Mrs Sitinors man dömdes för mord. Trots att han har över
klagat två gånger sitter han fortfarande i fängelse. På livstid.

Men chansen att hans fall ska prövas igen är minimal. Sedan 
2004 finns det särskilda undantagslagar i de sydliga provinser
na. De gör att polis och militär kan genomföra godtyckliga fri
hetsberövanden för att bekämpa separatisterna. De mänskliga 
rättigheterna är inskränkta på en rad områden.

Rapporter från människorättsorganisationer pekar till ex
empel på att tortyr förekommer regelmässigt vid förhören av de 
misstänkta separatisterna. Bland annat har människorättsorga
nisationen Cross Cultural Foundation dokumenterat ett hund
ratal fall som de också har rapporterat till FN.

Mrs Sitinor är helt övertygad om att hennes man är oskyldig 
och att han inte har fått en rättvis rättegång. Hon besöker ho
nom varje måndag och torsdag. De kan prata.

– Han är ingen krigare. Han bjöds in av en vän för att köra 
bilen, det är allt han har gjort, säger hon uppgivet.

Efter att hennes man fängslades blev det svårt för familjen 
att försörja sig. De var beroende av hans inkomst från gummip
lantagen. Eftersom myndigheterna anser att han är terrorist får 
inte familjen något stöd från staten.

Men efter en tid fick hon stöd från en välgörenhetsorganisa
tion som har specialiserat sig på att hjälpa de fängslade separa
tisternas familjer, annars skulle de inte klarat sig.

Nu för tiden ser mannen frisk ut när hon besöker honom, 
och han får hjälp av Röda Korset. Men hon vet att han har blivit 
slagen i fängelset. Hon saknar honom varje dag.

Snart fyller han 45 år.

vi passerar en by och tar av på en liten grusväg som går fram till 
en skola. Klockan är runt tre och eleverna och lärarna ska gå 
hem. Militärerna och civilgardet är här – precis som de har varit 
varje skoldag, morgon och kväll, de senaste tio åren.

På den här skolan har det aldrig skett något attentat. Det är 
hotet om incidenter som motiverar arméns närvaro. Jägarsolda
terna bär moderna amerikanska vapen, bland annat automat
karbinen M16 som de stolt visar upp. En kapten räcker över en 
patron.

– Look, dumdum bullet, make big holes, säger han och skrattar.
De som tillhör civilgardet har enklare vapen och håller sig 

på lite avstånd.
Först eskorteras barnen hem. Vissa hämtas med moped av 

sina föräldrar, andra promenerar vägen hem från skolan – hela 
tiden flankerade av männen i de svarta jägaruniformerna. Civil
gardet står ute vid vägen.

Efter barnen är det dags för lärarna. Två av dem, Aseeroh och 
Vleeana, har slagit sig ner vid ett bord i skuggan. Vi hinner med 
en liten pratstund i väntan på att eleverna ska hinna undan från 
vägen. Båda lärarna är muslimer och bär huvudduk.

De är lärare i engelska men deras ordförråd är så begränsat 
att vi måste ha tolk för att förstå varandra.

Hur känns det att bli eskorterad till och från jobbet varje dag?
– Det känns bra, det gör att vi känner oss säkra. Det är farligt 

här, säger Aseeroh.
Men det har ju aldrig hänt något här?
– Nej inte här, men på andra ställen. Då stänger även den här 

skolan, säger hon.
Har du funderat på att arbeta med något annat, mindre farligt?
– Nej, jag har aldrig velat göra något annat. Om inte jag gör 

det här jobbet skulle inte barnen få någon undervisning, säger 
hon.

Ute vid den stora vägen står tre män från grannbyn och vän
tar. De tillhör medborgargardet, »the village defenders«. Totalt är 
de 30 män från byn som turas om att vakta skolan, dygnet runt.

Najudi, som är 34 år, har bevakat skolan i fem år nu.
– Jag vill vara med och skapa fred, säger han.
Till vardags arbetar han i gummiplantagen och med jord

bruk. För bevakningen av skolan får han en liten ersättning som 
räcker till te. Men staten betalar ut en större summa till byn för 
civilgardets insats.

Männen berättar att de har fått några månaders träning i att 
hantera sina vapen. Men de har aldrig tvingats använda dem.

Liksom de flesta i detta område är medlemmarna i »the villa
ge defenders« muslimer.

Under senare år har Thailands armé och inrikesdepartemen
tet delat ut mängder med vapen till civilbefolkningen. Ofta får 
de genomgå en skjutövning och en kortare kurs innan de får ett 
gevär att förvara i sitt hem.

Civilgardet har också fått överta en hel del ansvar från ar
mén. Bland annat sköter de flera vägkontroller och de har fått 
befogenheter att arrestera misstänkta separatister. Detta har 
lett till kritik från forskare som fruktar att det kommer leda till 
att våldet i regionen bara ökar.

Det är också svårt för armén att veta om vapnen hamnar i 
rätt händer.

Jag frågar mannen från medborgargardet hur han ser på att 
separatisterna angriper muslimska lärare?

– Jag har ingen åsikt om det, svarar Najudi. Han flyr undan 
med blicken och det är omöjligt att avgöra om frågan var alltför 
känslig eller om han faktiskt inte har någon åsikt.

bilen har kört länge nu. Det är lantligt och gräset längs vägkan
ten är bränt. Byar och små samhällen passerar förbi. Vattenbuff
lar och barn i skoluniform. Vi vet inte vart vi ska eller namnet 
på den vi ska möta. Chauffören tittar ofta i backspegeln. Ingen 
får följa efter.

Det har tagit flera dagar att förhandla fram ett möte med se
paratisterna, eller »the Malay movement« som lokalbefolkning
en tycker att man ska kalla dem. Villkoren för mötet är tydliga. 
Inga bilder, inga inspelningar, inga namn. Armén driver klapp
jakt på separatisterna. De som fångas torteras och misshandlas.

Rörelsen är uppdelad i tre falanger som samarbetar med 
varandra. Totalt ingår ungefär 1 000 personer i rörelsen. Två av 
ledarna bor i Sverige och en i Malaysia.

Efter en dryg timme stannar bilen framför ett kontorshus 
med ljus fasad. Vi möts av man i övre medelåldern. Han är pro
pert klädd och bär en liten hatt med bruna broderier. Vi serveras 
läsk i plastglas och slår oss ner i ett nästan helt kalt rum med 
glänsande marmorgolv. Stolarna är klädda med röd galon och 
de ger ifrån sig ett pysande ljud.

För mannen mitt emot började kampen på allvar efter mas
sakern i Krue Semoskén 2004. Han ger inget fanatiskt intryck 
utan påminner mer om en bestämd lärare som förklarar för sina 
elever hur det ligger till med saker och ting.

Enligt undersökningar som forskningsinstitutet Deep 
South Watch har gjort har separatisterna bara stöd av 20–30 pro
cent av befolkningen. Många tar avstånd från våldet. Betydligt 
fler stöder däremot tanken på någon form av självständighet 
från Bangkok.

Men enligt separatistledaren stämmer inte det. Rörelsen 
har ett 100procentigt stöd från befolkningen i södern. Landet 
tillhör invånarna här och alla vill ta det tillbaka från Thailand. 
Arméns PRkampanjer, för att vinna folkets hjärta, ger han inte 
mycket för.

– Armén kan inte förändra folkets sätt att tänka. Folket här 
anser att landet tillhör dem.

Vad har ni för strategi för att segra över armén och få självstyre?
– Förut använde vi oss av pistoler och attackerade militärer. 

Det hjälpte inte. Nu för vi ett »city war« i stället.
Vinner ni några sympatier på det, att spränga hus i luften och döda 

civila?
– Vi har ett stort stöd för den här strategin. Om folk inte stöt

tade oss skulle vi inte kunna fortsätta. Ända sedan incidenten 
2004 har regeringen pressat oss, de har satt upp vägspärrar och 
skickat hit massor av soldater. Folk här gillar inte det.

Vem stöder er ekonomiskt?
– Vi samlar in pengar från lokalbefolkningen. Vapnen köper 

vi från grannländerna och så tar vi en del vapen från den thai
ländska armén efter att vi har dödat soldater.

Har ni fått stöd från Isis?
– Vi bad dem om stöd förut. De var här men personkemin 

stämde inte alls. Vi är inte som dem och vi vill inte ta emot nå
got stöd från dem. Däremot finns det andra grupper i Syrien 
som vi skulle kunna ta emot stöd ifrån.

Mannen tar en klunk orange läsk och förklarar att »the mo
vement« inte är några jihadister. Alla ska kunna bo i Pattani, 
även om de inte är muslimer. Innan thailändarna kom till sö
dern bodde det buddister i området, precis som det gör i Ma
laysia. Alla religioner ska kunna leva tillsammans som de gör i 
Malaysia och i Indien.

Men varför dödar ni då buddistiska ledare och munkar?
– Det var mer förr om åren vi gjorde det och det var hämndat

tacker för att vi hade fått folk mördade av armén. Men nu har vi 
inte någon sådan policy.

Och varför mördar ni lärare?
– De lärare vi dödade tränades av armén för att vara spioner i 

byarna. Även muslimer arbetade för armén. Vi dödar inga lärare 
som inte är spioner.

Och civila?
– Vi dödar inga civila. När vi sprängde 30 bomber i Yala så dog 

inga civila. Det var viktigt för oss.
Kommer den här konflikten övergå i ett konventionellt krig?
– Jag vet inte. I dagsläget är the movement sämre rustad än 

staten. Vi har inte resurser att kriga.
Arméns beväpning av civila medborgargarden skulle kunna 

ses som ett hot mot the movement. Att de skulle få folket emot 
sig. Men det är inget mannen mitt emot mig oroar sig för. Folket 
är på deras sida.

– När det blir dags är det bara att samla in vapnen från civil
befolkningen, det kommer inte att bli svårt.

Ser du några möjligheter till en fredlig lösning?
– Det är svårt att säga. Det beror på den thailändska staten. 

Så fort de ger tillbaka landet så kan det bli fred.
Hur ser du på att Sverige säljer vapen till Thailand?
– Sverige är ett land som bryr sig om mänskliga rättigheter. 

Det är bra. Här i södern begås många brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Sverige borde försöka lösa dessa problem i stället 
för att sälja vapen. Sverige måste få EU att fördöma Thailands 
övergrepp.

vad kan det finnas för poäng med att spränga en karaokebar?
Kvinnan vid det kakelklädda betongbordet funderar lite.
– Kanske ville de åt de poliser som hade varit där tidigare, 

men jag vet inte.
Glassplittret från de stora fönstren är uppsopat nu men hon 

har ännu inte fått några nya glasrutor. Jag går runt bland mo
torcykeldelar och bråte. Vardagen har börjat återvända i Padang 
Besar. Flera karaokebarer har öppnat igen. Det är business as 
usual.

Polisens utredare börjar metodiskt samla de ihop bevisma
terial från bomben och den sprängda motorcykeln. Snart kan 
avspärrningarna tas bort.

Ingen vet varför det var en karaokebar som sprängdes denna 
gång. Har the movement bytt strategi? Varför dödades civila? 
Tänker de börja föra krig mot den omfattande sexindustrin i 
Thailand? Ingen vet.

Jag frågar kvinnan vid betongbordet vad hon tycker om se
paratisterna, the malay movement.

– Jag har ingen åsikt, säger hon och flyr undan med blicken. 
Det är omöjligt att avgöra om frågan var alltför känslig eller om 
hon faktiskt inte har någon åsikt. •

»förut använde 
vi oss av pistoler 
och attackerade 
militärer. det 
hjälpte inte. nu 
för vi ett »city  
war« i stället.«

[thailand 3 ]   några mil från de soldränkta semesterstränderna 
rasar en av asiens blodigaste konflikter. Muslimska 
separatister slåss för självständighet mot
en repressiv militärdiktatur. 
text nils resare  bild jonas gratzer

text Nils resare

foto Jonas Gratzer

delat land
provinserna yala, pattani, 
narathiwat och songkhla  
i södra thailand var tidigare 
en del av sultanatet av 
patani. provinserna blev en 
del av thailand 1909, efter 
en uppgörelse med den  
brittiska regeringen. majo - 
riteten av invånarna i södern 
är muslimer och känner 
samhörighet med folk i 
grannlandet malaysia.

• 152 personer  
har finansierat det 
här reportaget.
mer info på sidan 38.

bakom bomberna 
avspärrning. Polisen samlar bevismaterial efter att en bomb har briserat utanför en karaokebar i Padang Besar.
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i juni besökte blankspots team, Carolina Jemsby och Martin 
Edström, en guldgruva på rebellkontrollerat område i norra 
Burma. Uppdraget var att med hjälp av en avancerad fototek
nik, som tar bilder åt alla håll, berätta om konflikterna kring 
minerlabrytningen i området. 

Med hjälp av en dator, surfplatta eller smartphone skulle 
sedan tittarna på egen hand kunna utforska betydligt mer av 
reportagemiljön än vad som är möjligt i till exempel ett tv 
reportage. Tittaren skulle själv också kunna bestämma hur han 
eller hon ville navigera sig runt i miljöerna och samtidigt få en 
ökad förståelse för hur brytningen av konfliktmineraler, som 
guld och jade, påverkar regionen och människorna. 

Förutom själva guldgruvan dokumenterade teamet guld
marknader, knarkhyddor, rebellhögkvarter och förbjudna stä
der. Men i det färdiga materialet visade det sig finnas betydligt 
mer än så. För den som ger sig tid att utforska det interaktiva 
reportaget finns ett lite scoop att upptäcka. 

Under reportageresan kunde Carolina Jemsby och Martin 
Edström avslöja att grävmaskiner från Volvo hade sålts till en 
jadegruva som drivs av en internationellt efterlyst heroinkung. 
Enligt USA:s utrikesdepartement dominerar hans organisation 
UWSA heroinsmugglingen i hela Sydostasien.

UWSA:s ledare, Wei Hsueh Kang, pekas också ut som cen
tralperson i Burmas lukrativa handel med jade och samverkar 
med flera av de generaler som tidigare styrde Burma. 

I reportaget kunde Blankspot avslöja att Wei Hsueh Kang 
hade köpt minst 33 grävskopor från Volvo till sin ökända 
jadegruva i den stängda staden Hpakant, i norra Burma. Detta 
är samma gruvor som under hösten drabbades av stora ras 
där minst 100 personer omkom. Just tillgången till de stora 
grävmaskinerna anses vara orsaken till rasen.

Enligt den brittiska organisationen Global Witness an
vänds jadebrytningen för att tvätta pengarna från knarkhan
deln. Organisationen anser att brytningen leder till allvarliga 

brott mot de etniska minoriteternas mänskliga rättigheter. 
Enligt rapporten »Jade: Myanmars Big State Secret« är handeln 
med jade »den största stölden av naturresurser i historien«.

– Denna smutsiga handel kontrolleras fortfarande av ett 
hårdfört gäng av före detta generaler, drogbaroner som är 
efterlysta av USA, och väpnade miliser, säger Juma Kubba från 
Global Witness.

Enligt Global Witness underblåser jadehandeln i Kachin
staten konflikten mellan Burmas regering och Kachinstatens 
oberoende armé KIA. Kriget, som finansierar båda parters krig
föring, har kostat tusentals människor livet och har tvingat  
100 000 personer på flykt. Handeln med jade beräknas vara värd 
31 miljarder dollar om året. •
Volvo hävdar att de inte sålt några grävskopor till 
heroinsyndikatet i Hpakant. Läs hela rapporteringen på 
www.blankspotproject.se

Guldjakt i burma / 360°
mobil, padda eller GlasöGon
tekniken vi gjort reportaget med 
gör att användaren kan uppleva en 
virtuell verklighet i 360 grader runt 
sig själv. effekten blir bäst med vr- 
glasögon men du kan också uppleva 
360- reportaget från burma med din 
smart phone eller dator. 
Gå in på:
www.blankspot project.se/ reportage/
guld-gruvor-gravskopor/360/

Med det interaktiva reportaget »Guld, gruvor och grävskopor« har Blank 
spot Project utforskat ny mark. ingen hade tidigare lyckats kombinera en  
innovativ 360-teknik med undersökande journalistik.

Martin Edström med 
sin 360-kamera under 

uppdraget i Kachinstaten 
i norra Burma.
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#BLanKsPoT_3_ THaiLand

»ud:s hemligstämpling  
av vapenaffärerna skapade 
stora problem«
Hej Nils Resare, hur fick ni på Blankspot idén till de tre reportagen  
från Thailand?

– Militärjuntans maktövertagande i Thailand den 22 maj 2014 
fick viss uppmärksamhet i svensk press. Men rapporteringen 
om vad som sedan hände har varit mer sparsmakad. Vi på Blank 
Spot Project ville undersöka hur det står till i landet, under 
militärdiktaturen, inte minst med tanke på de nära relationerna 
som finns mellan Thailand och Sverige på olika nivåer. Varje år 
besöker hundratusentals svenskar landet och Thailand är en av 
de största köparna av svenskt krigsmateriel i världen.

– Redan när Blank Spot Project bildades, i januari 2015, pågick 
arbetet. Jag arbetade med en granskning av vapenhandeln och 
utveckla detta till en granskning av landet genom två resor och 
ett gräv.

På vilket sätt är detta en Blankspot?
 – Trots att många svenskar har en egen relation till Thailand 

är det få som känner till de politiska problemen och övergrep
pen mot de mänskliga rättigheterna som pågår. Ännu mindre 
kända är de svenska vapenaffärerna som delvis har gjorts direkt 
med landets militärjunta. Ambitionen blev därför att fördjupa 
bilden av Thailand och granska relationerna mellan ländernas 
regeringar.

Hur följde läsarna dig som reporter på fältet? 
– I gruppen #Blankspot3 gjorde jag totalt 17 inlägg som fick 

många kommentarer under de sju dagarna jag var i södra Thai
land. Även Martin Schibbye gjorde ett antal inlägg i gruppen där 
han intervjuade forskare och människorättsaktivister från Stock
holm, för att fördjupa medlemmarnas förståelse av konflikten i 
södern.

– Genom dagsrapporterna gavs en viss inblick i den jour
nalistiska processen. Ett syfte med detta var att tydliggöra 
för de medlemmar som valde att följa processen hur många 
byggstenar och hur mycket tid som går åt för att genomföra ett 
granskande reportage. För mig personligen betydde det mycket 
att ha så nyfikna och engagerade läsare med mig genom hela 
arbetet.

Hur mycket kunde medlemmarna egentligen få veta?
– Martin Schibbyes reportage från norra Thailand var av så 

känslig natur att han valde att inte chatta med läsarna under 
tiden i landet. Men han berättade en del om innehållet på en 
meetup för medlemmarna efter hemkomst.

– Innehållet i min granskning av vapenhandeln med Thai
land har bara till en del berättats för medlemmarna. Orsaken var 
att delar av innehållet byggde på uppgifter från en person som 
har begärt källskydd. Två inlägg gjordes dock på #Blankspot3 om 
hemligstämplingen av dokument som rör Jasaffären.

Stötte ni på några problem? I så fall vilka? 
– Granskningen av vapenaffärerna stötte på många problem. 

Bland annat lyckades vi inte få några intervjuer med de thailän
dare som ansvarade för vapenköpen. Flera försök gjordes men 
alla inblandade avböjde. UD:s hemligstämpling av dokument, 
och motvilja att svara på frågor kring vapenaffärerna, skapade 
också stora problem.

Hur ska reportagen leva vidare? 
– Jag kommer att följa utvecklingen i Thailand och den svens

ka vapenhandeln med Thailand. Bland annat har Blank Spot 
Project överklagat hemligstämplingen av vissa dokument som 
rör Jasaffären till kammarrätten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

vad hände sedan?
• publiceringen av reportaget »när diktaturen fick köpa 
jasplan« fick stort genomslag och diskuterades bland 
annat i riksdagen och prövades av riksenheten mot kor-
ruption efter att svenska freds och skiljedomsföreningen 
hade polisanmält försvarets materielverk för misstänkt 
korruption.
• även medialt fick reportaget stort genomslag och 
återgavs, vid flera tillfällen, i dagens nyheter, aftonbladet 
och tt. även den engelskspråkiga tidningen bangkok post 
skrev om blank spots avslöjande.
• hela martin schibbyes reportage »thailands farligaste 
ungdomar« publicerades på aftonbladets kultursida.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

reportaGekostnader
• boende och tolk 6 797 kr
• resor 12 841 kr
• fotograf 59 807 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - -
• totalt 104 252 kr

#BLanKsPoT_1_PERU

»securitas roll i konflikten 
var näst intill okänd«
Hej, Emanuel, hur fick du idén till reportaget om Securitas i Peru? 

– Under våren 2015 uppmärksammades konflikterna mellan 
gruvbolag och lokalbefolkning i Peru. I peruanska lokaltidningar 
kunde man läsa om det »schweiziska bolaget« Securitas inbland
ning. Jag kände att detta var en blind fläck i rapporteringen och 
eftersom jag tidigare hade bevakat bolagets verksamhet i Östeu
ropa för Veckans Affärer så blev jag nyfiken på att titta närmare 
på Securitas roll i de pågående gruvprojekten i Peru.

På vilket sätt är detta en #blankspot?
– Hela den sydamerikanska kontinenten i allmänhet och 

Peru i synnerhet har länge legat i medieskugga. Det skrevs en 
del om de pågående gruvkonflikterna och när reportaget sjösat
tes rådde det sedan en tid undantagstillstånd i de södra delarna 
av Peru, efter våldsamma protester mot en koppargruva. Men 
just Securitas roll i konflikten var nästintill okänd – så här fanns 
mycket att berätta.

Vilket uppdrag fick du av redaktionen?
– Uppdraget var att på plats se om det fanns något fog för de 

rykten om övervakning och övergrepp mot de mänskliga rättig
heterna som förekom: Samla in uppgifter och genom intervjuer 
och andra källor (polisrapporter och dylikt) skildra vad som hänt 
de senaste åren. Huvudsakligt fokus var att undersöka inciden
ter där Securitas varit involverat och tala med alla berörda parter.

– Utöver det så fick jag dessutom tydliga instruktioner att 
under hela arbetet försöka involvera läsarna i arbetet utan att 
avslöja för mycket.

Varför jobbade du och redaktionen öppet med detta reportage? 
– Jag jobbade inte helt öppet. Under den första delen som var 

själva resan var det inte känt vilket bolag som granskades. Detta 
avslöjades först vid hemkomst. Tanken var att göra det möjligt 
att följa arbetet närmare och att bygga relationer och förväntan 
på reportaget. Men också att kunna använda medlemmarnas 
kompetens och kunnande om Peru och/eller om säkerhets
branschen under arbetet med reportaget. Det fanns medlemmar 
som hade släkt i staden jag var i och andra som forskat om 
säkerhetsbranschen.

Övervägde fördelarna nackdelarna? 
Ja, i just detta fall var fördelarna med att jobba öppet större 

än nackdelarna. Det medlemsnära är det unika med att göra 
reportage för Blank Spot Project och resan till Peru var ett första 
test både för mig och för redaktionen.

Hur ska reportaget leva vidare?
 – Jag följer noga advokaternas arbete och kommer att åter

komma till ämnet om det blir en rättsprocess i USA mot bolaget. 
Jag har också under arbetet med reportaget fått flera tips om 
andra bolag och andra länder som vi kan komma att följa upp. 
Jag ser också fram emot att kunna prata om det färdiga reporta
get med de som så entusiastiskt följde mitt arbete från början 
till slut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

vad hände sedan?
• Gruvprotesterna fortsätter i hela peru och i slutet på 
februari hölls det en ny demonstration där man försökte 
riva de staket som congagruvan har satt upp.
• efter de våldsamma sammandrabbningarna kring gru-
van har vapenreglerna skärpts vilket innebär att säker-
hetsföretag som securitas och ett antal andra, nu måste 
öka spårbarheten på sina vapen.
• familjen chaupe har inte lämnat sina marker.
• emanuel sideas reportage väckte stort intresse hos 
bland annat frivilligorganisationer och texten återgavs av 
bland andra expressen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

reportaGekostnader
• löner 95 500 kr
• resor 24 400 kr
• boende och tolk 54 000 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
• totalt 173 900 kr

#BLanKsPoT_2_BURMa 360°

»volvo gör alltså miljon -
affärer i en stängd gruvstad«
Hej Carolina Jemsby (CJ) och Martin Edström (ME), hur  fick ni idén  
till reportaget? 

CJ: Blankspots redaktion ville hitta ett nytt sätt att visualisera, 
och berätta om, hur mineralerna driver fram konflikter i svaga 
rättsstater. Redaktionen satte därför ihop ett team bestående av mig 
och fotografen Martin Edström som precis hade gjort ett reportage 
för National Geographic. Tillsammans skulle vi för första gången i 
Sverige använda 360-tekniken i ett journalistiskt projekt. 

På vilket sätt var detta en #blankspot? 
CJ: Området där guldet och jaden bryts i Kachinstaten i norra 

Burma är stängt för utländska journalister. Men det görs reportage 
om guldbrytningen i både svenska och internationella tidningar. Vi 
ville resa till platsen och delvis ställa andra frågor, men framför allt 
berätta om den på ett nytt sätt, med en interaktiv teknik.

Vilket uppdrag fick ni av redaktionen? 
CJ: Att resa till norra Burma och intervjua parter i konflikten för  

att berätta om vilken roll mineralerna spelar för regionen och män-
niskorna.

Hur var det att arbeta med 360-tekniken? 
ME: Det handlar om att ge tittarna och läsarna en annan upp-

levelse och större förståelse. Vi pratar ofta om viljan att skapa en 
känsla av att läsaren vore där. Vi har försökt återskapa lite av den 
känsla vi själva fick när vi var i Burma. Detta är ett reportage man 
kan »vara inne i« i flera timmar. 

Läsaren avgör själv i vilken ordning man tar del av reportaget. Hur 
har det påverkat det journalistiska arbetet?

CJ: Det har varit jättesvårt. Jag har jobbat väldigt länge som 
journalist och alltid berättat historier linjärt – från början till slut. 
Här har vi försökt tänka kring varje liten pusselbit, eftersom man 
ska kunna förstå även om man inte har tidigare kunskap eller andra 
delar av reportaget med sig. Och just att bestämma sig för vilken 
nivå man ska lägga sig på är jättesvårt. Jag är inte säker på att vi har 
lyckats, det här är ett så nytt berättarredskap.

Hur tror du att den här tekniken kan utvecklas?
ME: Det här är inte en berättarform som passar alla mediekon-

sumenter, men jag tror absolut att det är något man borde utforska 
mer. Framför allt tror jag att det kan vara en ingång att nå unga 
personer. En målgrupp som är jätteviktig.

Hur ska reportaget leva vidare? 
ME: Vi hoppas att reportaget ska kunna hitta tittare och lyssnare 

bland grupper som är mindre vana att ta till sig det journalistiska 
berättandet, till exempel i skolor och andra undervisningssam-
manhang. Förhoppningen är också att reportaget ska ge idéer och 
inspiration till andra medieproducenter om hur de kan förnya 
reportageformen med nya sätt att berätta.

Under arbetet i Burma hittade ni också en nyhet om Volvo lastbilar i 
en av gruvorna. 

CJ: Ja vi hittade bevis för att Volvos grävmaskiner används i 
burmesiska gruvor som kontrolleras av den efterlyste Wei Hsueh-
Kangs milis. Sydostasiens största tillverkare av heroin och metaam-
fetamin. Volvo gör alltså miljonaffärer i en stängd gruvstad i norra 
Burma.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

vad hände sedan?
• efter publiceringen av Guld, gruvor och grävskopor 
skrev svenska burmakommittén ett öppet brev till volvo 
med anledning av avslöjandet om att svenska grävskopor 
hade sålts till ett svartlistat heroinsyndikat.
• den brittiska organisationen Global witness publicerade 
också en rapport som ytterligare förstärkte den problema-
tik som teamet i #blankspot2 hade rapporterat om. 
• under hösten skedde två allvarliga jordskred just i den 
jadegruva som de stora grävskoporna hade sålts till. totalt 
dog över 100 människor.
• blank spots avslöjande återgavs bland annat av tt och 
svenska dagbladet.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

reportaGekostnader
• löner 145 000 kr
• resor 36 494 kr
• boende och tolk: 20 000 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
• totalt 201 494 kr

blank spot bakom kulisserna: så KoM REPoRTaGEn TiLL

#BLanKsPoT_4_BURUndi

»du vet aldrig var och när  
det smäller nästa gång«
Hej, Anna Roxwall, varför ville du göra det här reportaget från Burundi?

– Vi vill helt enkelt försöka skapa oss en bild av vad som hän
der nu i Burundi när kamerorna har riktats någon annanstans. 
Det finns en väldig brist på information och berättelser inifrån 
landet, framför allt lite längre, djupgående reportage – det är 
helt enkelt en blank spot. Vi ville naturligtvis beskriva läget i 
Bujumbura, men också försöka ta oss ut på landsbygden för att 
försöka få grepp om situationen där.

Hur jobbade du för att skapa en relation med läsarna?
– Under arbetets gång kunde de som är eller blev medlem

mar i Blank Spot Project följa med bakom kulisserna i en stängd 
Facebookgrupp. Där har vi förutom rapporter längs vägen, publi
cerat kortare nyhetsblänkare från landet, eftersom det hela tiden 
skedde sammandrabbningar, politiska utspel och attentat.

Vad berörde dig mest under veckorna i Bujumbura?
– Det var nog rädslan hos människorna vi mötte. Det råder 

inte inbördeskrig, men det är inte heller fred. Det är inte en 
fullfjädrad diktatur med detaljövervakning av medborgarna, 
men oppositionella avrättas på löpande band. Som journalist är 
det extremt svårjobbat i ett sådant läge, men det är naturligtvis 
många gånger värre att behöva leva i det varje dag, en längre 
tid. Du vet aldrig var och när det smäller nästa gång, vem som 
är angivare eller vän. Det nöter ner ditt tankesätt, bryter sönder 
relationer och gör dig paranoid.

Vad hoppas du på att reportaget ska bidra med?
– Jag hoppas alltid att jag ska kunna bidra med förståelse 

och att mina läsare ska känna något slags engagemang när de 
har läst färdigt – en vilja att veta mer och gå vidare på egen hand 
kanske. I ett lite större perspektiv hoppas jag naturligtvis att 
människor med möjlighet att påverka svensk och internationell 
politik gentemot Burundi läser och förstår allvaret. Det är som 
sagt inte ett blodigt inbördeskrig ännu, och jag tror inte att det 
nödvändigtvis måste gå så långt heller. Det är nu, innan det sker, 
som det fortfarande finns möjlighet att göra något.

 Fick ni den berättelse ni ville ha?
– Som journalist har du alltid en idé om vilken berättelse 

du vill skriva, och sedan kommer du hem med en annan, oftast 
bättre och mera sann. Vi hade en tanke om att följa en person i 
dennes vardag en längre tid, men det var omöjligt i det klimat 
som råder. Vi hade planer på att ge oss ut på landsbygden för att 
ta reda på vad som sker där, men kom aldrig iväg. Samtidigt blev 
reportaget mycket starkare än vi hade trott. Det här är en berät
telse om Bujumbura, vi var på plats och kunde se upptrappning
en och förfallet med egna ögon. Riskerna människor tog bara för 
att uttrycka sin åsikt blev fysiskt påtagliga. Bara en enda person 
ställer upp med sitt fulla, riktiga namn. Det kändes först som 
ett problem, men nu ser jag det som en god beskrivning av den 
förlamande rädslan som råder i landet. Så, som svar på frågan: Ja, 
vi fick den berättelse vi inte visste att vi ville ha.

Hur ska reportaget leva vidare?
Vi fortsätter att följa utvecklingen och reser gärna tillbaka. 

Burundi är också ett i en rad länder just nu där folket har gått ut 
i protest mot presidenters försök att trixa med grundlagen för 
att kunna sitta kvar vid makten. Burkina Faso var först ut och in
spirerade såväl oppositionsrörelser i Togo, Burundi, KongoKin
shasa och KongoBrazzaville. Det finns en större berättelse på 
den afrikanska kontinenten som skrivs just nu.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

vad hände sedan?
• under december dödades minst 87 personer i sam-
mandrabbningar i det värsta våldsutbrottet sedan den 
misslyckade kuppen i maj. fn:s säkerhetsråd har fördömt 
våldet och usa:s fn-ambassadör samantha power sa 
nyligen att man skulle undersöka hur »det internationella 
samfundet kan skydda civila från våldet, inklusive använ-
dandet av en regionalt lett fredsfrämjande styrka«. 
• blankspots reportage, som har översatts till engelska 
och tyska, har fått stor spridning och uppskattning världen 
över och i sverige.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

reportaGekostnader
• löner 95 500 kr
• resor 15 274 kr
• boende och tolk 32 846 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - -
• totalt 143 620 kr

#BLanKsPoT_6_isis

»jag agerade på instinkt, 
och började plocka på mig 
deras lämningar«
Under sina resor i norra Syrien har journalisten Joakim Medin 
plockat på sig föremål och dokument som har tillhört IS byrå
krater och soldater. Blank Spot Project har översatt dokumenten 
från arabiska. Dokumenten visar att en armé av byråkrater har 
tagit fram regler för allt från hur man tvättar sig efter att ha haft 
sex till hur man söker socialbidrag.

Varför började du samla på dig sakerna?
– Jag agerade på instinkt, och började plocka på mig deras 

lämningar från första gången jag stötte på dem 2014. På något 
sätt har jag känt att det både rör sig om historiska dokument, 
och om något som kanske kan hjälpa oss förstå mer om IS.

Vad tänker du om fynden i dag efter att de har översatts? 
– Textdokumenten visade sig innehålla mycket mer informa

tion än jag först vågat hoppats på. Det visar den stora betydel
sen av att undersökande journalister själva tar sig längst fram 
till positioner, för att hitta saker. Det är fint att se hur fynd sedan 
kan bidra till en ökad kunskap, särskilt med tanke på de faror det 
innebar att smuggla ut allt från Syrien.

Vad berör dig mest? 
– Det var hur iskallt och öppet IS beskrev sina amputatio

ner och dödsstraff för diverse brott, vilket de förstås inte är 
ensamma om. Men också hur de i andra dokument beskrev ett 
noggrant byråkratiskt arbete och välfärdssamhälle, säger Joakim 
Medin.

Vad hoppas du att publiceringen leder till? 
– En större förståelse för den extremistiska rörelse som en 

hel massa länder i världen nu förklarat krig mot. Hur funkar de? 
Varifrån kommer deras tankegods? Men kanske också en vidare 
debatt om i vilken kontext de faktiskt uppkommit.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

vad hände sedan?
• joakim medin intervjuades av nyhetsmorgon om  
blank spot project-reportaget »föremålen som avslöjar 
döds kulten«.
• joakim medin deltog också i ett välbesökt blankspot-
möte där forskaren helene lööw och den syriska journalis-
ten nour sameer saeed fanns i panelen.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

reportaGekostnader
• text, fotografering och översättning 20 000 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - -
• totalt 20 000 kr

»Vi hittade bevis för 
att Volvos grävskopor 
används i burmesiska 
gruvor som kon trolleras 
av ett heroinsyndikat. 
Volvo gör alltså 
miljonaffärer i en 
stängd gruvstad.«

Carolina Jemsby på reportageuppdrag i Kachinstaten i norra Burma. Bild Martin Edström.

vid varje  
repor tage har  

vi räknat ut hur många 
personers stöd som 
krävdes för att finan-
siera journali stiken. 
vi har då utgått från 
kostnaden för blank-
spots reportageteam i 
fält och delat det med 
prenumerationsavgiften 
599 kronor. kostnaderna 
inkluderar inte andra 
redaktionella utgifter, 
hyra och övriga 
kostnader för orga-
nisationen.

*
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under crowdfundingkampanjen lovade  
vi de betalande prenumeranter att de skulle 
kunna följa redaktionens inre puls. Att bygga 
communitys är dock både kostsamt och 
svåradministrerat. Det löstes genom att  
välja slutna Facebookgrupper som endast  
var öppna för prenumeranter. Under de olika  
Blank Spotreportagen har journalisterna  
varit lika mycket samtalsledare som journa
lister i dessa grupper.

Varje reportage och journalist utvecklade 
på olika sätt sin unika och nära relation med 
de läsare som valt att följa just deras arbete 
bakom kulisserna.

I till exempel gruppen #BlankSpot1 gjorde 
reportern Emanuel Sidea totalt 27 inlägg som 
fick hundratals kommentarer under de 13 
dagarna han var i Peru. Han testade sina egna 
gränser för hur mycket man kan berätta om 
ett pågående gräv och förde öppna samtal 
med sina läsare om det unika i det här sättet 
att arbeta.  Han sammanfattade erfarenheten 
med orden:

 »Aldrig tidigare har jag gjort något liknande, 
att låta någon följa mitt arbete i realtid.«

 Genom dagsrapporterna gavs en unik 
inblick i den journalistiska processen. Det blev 
snabbt tydligt för de över hundratals prenume
ranter som valde att följa processen hur många 
byggstenar och hur mycket tid som går åt för 
att genomföra ett granskande reportage. 

exempel 1: 
»kan man betala för intervjuer?«
Ett inlägg som kom att ge mycket intressanta 
diskussioner var ett om etiska dilemman med 
betalning till intervjupersoner. 
Emanuel skrev: 

»Vi skulle göra en intervju idag när frågan plöts-
ligt dök upp: kunde vi ge en pengagåva som tack för 
intervjun? Jag svarade blixtsnabbt att det var bara 
att glömma. På väg därifrån hade jag och tolken 
Luis en intensiv diskussion. Tolken menade att 
man visst kan ge en liten peng. Jag hänvisade till 
att det är oetiskt, ohållbart och att det inte funkar 
att betala för att göra sitt jobb. Tolken menade att 
personen ifråga gjorde också ett arbete och därför 
borde få en ersättning om det begärs. Jag tycker att 
linjen är klarröd och aldrig någonsin ska korsas. Vad 
tycker ni? Gjorde jag rätt? Eller har Luis rätt?«

En läsare skrev och kommenterade:
»Har man väl gett pengar för en intervjuer 

kommer det troligtvis inte att stanna där; är man 
på en liten ort kommer ordet troligen att sprida sig 
och äventyra objektiviteten och sanningshalten i 
framtida intervjuer. Det kan även äventyra framtida 
reportage på platsen av andra journalister om det 
nu blivit kutym att intervjuernas mängd och kvali-
tet beror på mängden pengar man erbjuder…«

Det blev en lång diskussion som klargjor
de både journalistens och tolkens position. 

Ett annat inlägg skapade en större förstå
else för både arbetssätt och tidsåtgång med 
att göra reportage. Emanuel var transparent 
med de problem som teamet stötte på under 

arbetet. Händelser och faser i ett arbete som 
aldrig hade synts i ett vanligt reportage.

När Emanuel ställde frågan till prenume
ranter om vad de tycker fick han både detalj
rika och omsorgsfulla svar:

»Men nu vill jag höra vad ni tänker: vad vill du 
läsa mer om från arbetet bakom kulisserna?«

Det kom in allt från tips till själva repor
taget, råd för hur man kan lägga upp arbetet 
med Facebookgruppen så det inte blir för 
tidskrävande till glädje över den insyn som 
getts i gruppen. 

Också en hel del uppmuntrande ord om att 
han verkligen inte ska agera så att inblickarna 
bakom kulisserna äventyrar huvudstoryn 
eller deras säkerhet. I några inlägg fanns korta 
intervjuer och senare får vi veta mer om några 
av dem vilket uppskattas för att det ger en än 
större bild av sammanhanget som reportagets 
människor lever och verkar i.

Skillnaden mellan olika typer av intervjuer 
blev tydlig när prenumeranter slutligen togs 
med på tillfällen där det var dags att ställa de 
ansvariga mot väggen. 

Emanuel förklarade då i ett inlägg vad an
svarsutkrävande intervjuer innebär och skrev: 

»Detta markerar också ett skifte i reportagear-
betet. Med intervjuerna har man kunnat märka av 
mönster i resonemang, argument, händelseförlopp, 
namn, personer och ansvariga. Det innebär att vi kan 
steget till nästa fas – att genomföra ansvarsutkrä-
vande intervjuer. De ansvariga ska få berätta sin syn 
på de uppgifter och utsagor som vi har samlat in.«

exempel 2: 
»måste man ha med ett ansikte«
I den stängda och medlemsexklusiva gruppen 
#blankspot5 rapporterade Anna Roxvall från 
att teamet landade i Bujumbura och sedan 
dagligen under reportagets gång. De upptäck
te omgående att det var ett annat läge än när 
de var i landet i maj och Anna Roxvall skrev i 
gruppen: 

»Just nu är vi lite modstulna. Det är precis så 
svårt att få människor att prata och ställa upp på 
bild som vi befarade, om inte värre. Johan har det 
värst – han har väldigt lite att plåta. Igår fick vi till 
exempel en bra intervju med två unga killar som 
gick med på att låta sig intervjuas – sittande i vår 
bil. De ville inte ha med sina namn. Ville inte synas 
på gatan med oss. Tanken om att följa en person för 
att driva berättelsen framåt börjar kännas omöjlig. 
Så, nu frågar vi er: vad får er att stanna kvar i en 
lång text? Har ni exempel på längre berättelser som 
ni har uppskattat mycket?«

Svaret från medlemmarna i gruppen var flera. 
En medlem skrev: 

»Självklart ska tystnaden framhävas, för den är ju 
skrämmande i sig. Och med dagens moderna teknik 
finns ju många bra sätt att illustrera den. Att våga il-
lustrera tystnaden är viktigt, även i en lång sekvens.«

En annan fyllde i: 
»Våga visa den kvävda tystnaden – med eller 

utan ansikten«.
Flera medlemmar gav teamet tips och trix 

på hur det kunde lösas berättartekniskt, allt 

journalisten som sam talsledare

blank spot bakom kulisserna 

Men. För oss som journalister känns det alltid 
som ett misslyckande att inte ha ett ansikte, ett 
namn på den som berättar. Vi har fått lära oss att 
våra läsare/lyssnare/tittare behöver det för att kun-

na identifiera sig med människan där bakom.
Hur ser ni på det här? Hur viktigt är 

det med namn och/eller (ansikts)bild på 
personen i en text, för att ni ska känna att 

det denne berättar är angeläget?«
Inlägget blev det mest diskuterade. 

Och flera medlemmar kommenterade:
»Vilken otroligt modig person! Klart han 

ska skyddas. Läsare är intelligenta.«
»Det är fullt tillräckligt att han förmodli-

gen riskerar sitt liv för att berätta.«

Anna Roxvall lyssnade och svarade: 
»Tack allihop! Vill bara förtydliga: Vi skulle 

naturligtvis aldrig röja hans identitet för att få 
ett namn eller ansikte (förutom väldigt oetiskt 

vore det ju också olagligt) däremot tenderar i alla 
fall jag att sortera bort de berättelserna.«

En medlem skrev då:
»Jag känner väl till problematiken från mitt  

arbete med att biträda asylsökande. Ibland var det 
viktigt att söka medial uppmärksamhet för att 
förebygga vansinniga beslut från Migrationsverket. 
Det var alltid lättare att få publicitet om också bild 
på ansiktet fanns med. Ofta var det omöjligt med 
hänsyn till klientens säkerhet. Men många gånger 
löstes saken med fotografering bakifrån eller med 
nedmörkat ansikte. I ett fall med hjälp av påse över 
huvudet.

Jag tycker du ska ta med intervjun och förklara 
att absolut sekretess med identiteten är nödvändig 
med hänsyn till personens säkerhet. Läsarna måste 
lära sig att förstå villkoren för journalistik under 
sådana förhållanden.«

En annan flikade in:
»I reportage-/nyhetssammanhang tycker jag 

generellt att en bra bild med ansiktet kan tillföra 
otroligt mycket som är svårt att fånga med bara 
ord. Dock så får ju inte avsaknad av ansiktsbild 
hindra en viktig berättelse ...«

I #BlankSpot5 har reportern Anna Roxvall 
gjort ett trettiotal inlägg som fick hundra
tals kommentarer under de dryga två veckor 
de var i Burundi. Teamet testade sina egna 
gränser för hur mycket man kan berätta om 
ett pågående reportage i en känslig miljö och 
förde öppna samtal med sina läsare om det 
unika i det här sättet att arbeta.

Genom dagsrapporterna gavs en unik in
blick i den journalistiska processen. Det blev 
snabbt tydligt för de över 300 medlemmar 
som valde att följa processen kring just det 
här reportaget hur många byggstenar och hur 
mycket tid som går åt för att genomföra ett 
berättande reportage. Tydligt var också hur de 
allra flesta medlemmarna följde arbetet just 
för att ta hem storyn. •

Diskussion

#blank spot
hemlig grupp

Medlemmar Evenemang Foton Filer

Under de olika 
Blank spot-

reportagen har  
journalisterna både 
varit samtals ledare 

och reportrar. 
Reportagen har  

vuxit fram till-
sammans  

med läsarnas 
kunskap och 

engagemang.

från att själva bli motorn i reportaget till att 
låta det bli en mängd olika röster. En del  
menade att just det blir nästan starkare:

»Utifrån dina berättelser här har jag fått en 
stark känsla av hur en snara målmedvetet dras åt. 
Det är en skildring på plats av hur det kan gå till 
när en humanitär katastrof förbereds, och det tycker 
jag är en mycket viktigt.«

I ett inlägg några dagar senare fortsatte Anna 
Roxvall med liknande frågeställningar:

»Hej igen! Tänkte fortsätta lite på tidigare 
tema, eftersom det är kul att höra hur ni tänker.

En av dessa dagar intervjuade vi en man  
som hade gripits av polis och torterats, misstänkt 
för att ha organiserat upploppen i kvarteret där  
han bor i somras. Det var en mycket välformulerad, 
men bruten herre som berättade om hur han hölls 
en vecka utan mat, brändes med syra och miss-
handlades så svårt med tillhyggen att han inte 
kunde gå.

Den här mannen, vi kan kalla honom J, lever gömd 
och mötte upp oss på en säker plats. Han berättade i 
nästan en timme. När vi var klara lämnade vi lokalen 
vid olika tillfällen för att inte kopplas samman.

J ville verkligen att människor i världen ska få  
veta vad som pågår i hans land och var beredd att 
ta en stor risk för att prata med oss, men han ville 
som så många andra vara anonym. Därför har vi 
inga bilder på honom där han kan identifieras, 
inspelningen på min telefon är raderad, det finns 
inget namn som kan kopplas till honom. Och så 
måste det naturligtvis vara.



 det är läsarna och ert stöd som 
är fundamentet i det vi gör. Det 
är själva kärnan i medborgar
finansierad journalistik. Vi är 
spända på att få veta om vårt 
antagande om att den upp

kopplade världsmedborgaren vill betala för 
kvalitets journalistik håller även i år. Du är en 
av dem som har svaret i din hand. Vi öppnar 
också upp för möjligheten att inte bara ha ett 
moraliskt delägarskap genom att abonnera. 
Vi öppnar nu upp för möjligheten att bli 
aktieinnehavare i Blank Spot Project, vår nya 
finansieringsrunda startar i dag.

Ett fantastiskt år ligger bakom oss. Vi fick 
förtroendet att gestalta vår journalistiska idé 
genom en medborgarfinansierad reportage
sajt. När vi gick i mål efter tre veckors intensivt 
kampanjande och stod där med en dryg miljon 
kronor fick journalisterna Nils Resare och 
Martin Schibbye inte bara kliva in i rollen som 
redaktör respektive chefredaktör för Blank 
Spot utan blev också medieentreprenörer.   
Vi har haft ett år på oss att tillsammans med 
de som stöttat oss pröva och testa en hållbar 
affärsmodell för Blank Spot. Det är småskaligt 
på många sätt och vis men tillräckligt stort 
för att på riktigt kunna pröva det vi tror är en 
möjlig lösning.

Affärsmodellen bygger på intäktsde larna; 
bidrag som kan vara allt ifrån frivilliga bidrag, 
gåvor och donationer, abonnemang samt 
försäljning av föreläsningar och annan kom
petens. Det läsarna garanteras är en re klam
fri digital publikation med oberoende och 
granskande kvalitetsjournalistik samt möjlig
heten att följa arbetet bakom kulis serna. 

Vi har under året omsatt drygt 2.5 miljoner 
kronor. Intäkterna fördelar sig efter första året 
på bidrag och donationer på 2.2 miljoner  
kronor och abonnemang och övriga intäkter 
0.3 miljoner. Den största donatorn är Stiftel
sen Millenium, en stiftelse som grundats  
av finansmannen Sven Hagströmer. 

Över tid ser vi att abonnemangsavgifter
na ska stå för 60–70 procent av intäkterna, 
donationer 20–30 procent och övriga intäkter 
10 procent.

På kostnadssidan finns det två större 

utgiftsposter värda att lyfta fram.  Reportage 
och redaktörskostnader ligger på drygt 1.5 
kronor vilket är cirka 60 procent av kostnad
erna. En annan större kostnadspost är den 
för webbproduktion och marknadsföring på 
750 000 kronor vilket är cirka 30 procent av 
kostnaderna. 

Över tid ser vi att huvuddelen av intäkter
na ska fortsätta gå till reportagekostnaderna 
och en låg kostnadsbild utöver det.  

Vi har i skrivande stund 3 027 som följer 
vårt arbete. Under året har vi inledningsvis 
inte kunnat ägna någon tid åt värvning  
av fler abonnenter. Med de begränsade 
personella resurser som funnits har vi valt 
att fokusera på att hålla vårt löfte om att 
leverera en sajt och ett antal reportage. Efter 
att sajten lanserades har vi fått cirka 90 nya 
abonnemang per månad. Med detta som un
derlag siktar vi på en fördubbling av antalet 
abonnenter under 2016 och räknar med att nå 
10 000 nästa år. 

Omsättning för 2016 beräknas bli cirka 5 
miljoner kronor. Vi söker nu affärsängelskapi
tal genom traditionella investerare samt gen
om equity crowdfunding med FundedByMe. 
Den nya finanseringsrundan startar i dag.  
Läs mer på vår sajt.

Under 2015 vill vi också utveckla relationen 
med läsarna ytterligare. Vi kommer att lansera 
en ideell organisation och tillsammans med 
lokala Blank Spotföreningar arbeta med att 
sprida kunskapen om medborgarfinansierad 
kvalitetsjournalistik. Vi ser möjligheten 
med den ideella organisationen och den nya 
investeringsrundan som ett sätt att få aktiva 
delägare och ambassadörer.

Mer stöd ger oss chansen att göra fler 
ned slag i världens vita fläckar oberoende om 
det handlar om regioner, teman eller andra 
uppslag. Inget stöd, stort som smått, kommer 
att påverka det redaktionella arbetet. Vi låser 
inte heller in vårt innehåll bakom betalväggar. 
De människor som riskerat livet för att berätta 
sin historia förtjänar att informationen är fri 
och når så långt som möjligt. Vi hoppas däre
mot att en investering i Blank Spot Project ska 
ses som ett verktyg för att ge fler människor 
röster och att man vill vara en del av det vi gör. 

Journalistik utan mellanhänder. Vi lovar att 
ge våra läsare ständigt nya bevis på kraften i 
granskande oberoende kvalitetsjournalistik.

 
utmärkelser 2015
• Afrikagruppernas solidaritetspris
Sveriges Tidskrifters innovationspris

• Nominerade till årets bästa konsument
kampanj och årets bästa PRkampanj i kom
munikationstävlingen Spinn

• Vinnare i kategorin webb i kommunika
tionstävlingen European Excellence Awards

• Nominerade till Stora Journalistpriset  
i kategorin Årets förnyare

• Nominerade till Årets dagstidning  
i kategorin Årets idé

blankspottare
3 027 som har backat oss

3 337 Twitterföljare
https://twitter.com/blanksp_t 
8 075 Facebookföljare 
https://www.facebook.com/blankspt 
13 100 personer har läst våra riktlinjer  
på Slideshare 

http://www.slideshare.net/blankspotproject/
riktlinjerblankspot
14 meetups och middagar med läsare 
27 föreläsningar om Blank Spot 
runt om i landet

30 videoklipp i Blank Spots Youtube  
kanal inklusive 7 timmar lång press  

konferens och en hisspitchfilm som 
förklarar vad Blank Spot är.
1350 följare på instagram.

det här får du 
med blank spot
• Reklamfri, oberoende  
kvalitets journalistik

• Digital publikation

• Vi ser våra abonnenter som medlemmar  
i vår digitala folkrörelse – ger tillgång till  
unika möten med redaktionen

• Endast abonnenter kan kommentera 
reportagen på sajten

• Endast abonnenter får tillgång till  
exklusiva medlemsgrupper på Facebook

• Pod varannan vecka

Vårt löfte till alla de som stöttade idén om medborgarfinansierad  
journalistik var en sajt och två reportage. sajten lanserades i september  
och totalt har sex långformats reportage publicerats. dessutom  
har reportagen följts upp av ett stort antal dagliga inlägg via 
vårt nyhetsflöde. Med förväntan blickar vi nu framåt. 
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 blank Spot Project fick snabbt ihop den första miljonen men nu är 
pengarna slut och teamet laddar om. Strategin är att bygga en folk
rörelse för journalistiken tillsammans med publiken. 

Den 11 februari i fjol lanserades idén om en medborgarfinan
sierad sajt för utrikesjournalistik. Efter en tre veckor lång kampanj 
hade projektet samlat ihop 1,3 miljoner från 2 300 personer.  Brit 

Stakston, Blank Spots vd och digitala strateg, minns målgången som ett stort 
»hejarop« och glädjerus. 

– Plötsligt vände fokus inom branschen från problemen till möjligheterna. 
Det fanns en uppenbar betalningsvilja för kvalitetsjournalistik och en längtan 
efter journalistik bortom det vanliga nyhetsflödet. Men nu står Blank Spot vid ett 
vägskäl. De tidigare givarna måste betala igen och än fler behöver börja stötta oss 
per månad eller år för att det ska gå ihop ännu ett år. 

Hur har medlemstillströmningen varit efter målgången?
– Vi har ägnat en stor del av det första året på att skapa det utlovade innehållet 

och bygga den sajt som vi utlovat. Efter att sajten blev klar i september 2015 har 
det tillkommit ett par hundra prenumeranter. Det är en otroligt bra början på en 
folkrörelse. Vårt mål är att inom ytterligare två år vara 10 000 medlemmar. 

Vilken roll har Blank Spot i dag?
– Media och mediernas roll ifrågasätts alltmer. Läget är akut och vi behöver 

hitta relevanta och kreativa sätt att öka kunskapen om hur kvalitetsjournalistik 
görs, vad den kostar och vad den har för betydelse i en demokrati. Tillsammans 
kan journalister och läsare vaccinera sig mot de starkt antidemokratiska trender 
som finns och som har media som en av sina främsta måltavlor.

Du pratar ofta om behovet av en digital folkrörelse för journalistik. Kan du utveckla?
– Vi tror att det inte bara är journalister som ska säga att journalistik behövs. 

Vi vill tillsammans med våra läsare påminna och utbilda om journalistikens 
byggstenar. Lokalt kommer då våra medlemmar än mer högljutt protestera mot 
medier som läggs ner, efterfråga fler vinklar och perspektiv och kräva en större 
insyn i den journalistiska processen. De kommer att bli journalistikens främsta 
och bästa försvarare. 

Och det är det som Blank Spot kunnat testa under året?
– Ja, det har varit en fröjd att följa detta. Det är en unik relation som har 

skapats mellan läsarna och journalisterna där journalisten har gjort läsarna 
delaktiga i sin process, så långt som det varit möjligt beroende på karaktären av 
reportaget. I samtalen om det arbete man gör i de stängda grupperna så har alla 
journalister folkbildat om kvalitetsjournalistik. De har varit oerhört generösa 
med att dela med sig. Jag kan avslöja att ingen av journalisterna från början 
älskade tanken på de där stängda Facebookgrupperna. Journalisten 
som samtalsledare har jag förstått i grunden är en motsättning 
mot hur man jobbat tidigare. Hemligt för sig själv ute på 
ett viktigt uppdrag och så kommer man hem med ett 
reportage. Här har läsarna varit med från det att väskorna 
packats till det journalisten kom hem och berättat om 
sitt arbete. 

Vilken roll spelar journalistiken i dag?
– I en tid fylld av alltmer information, från fler källor, 

till fler människor behövs journalistiken mer än någon
sin. Journalister borde vara väldigt stolta över att sitta på 
så värdefulla arbetsmetoder. Nyhetsvärdering, faktakoll 
och förmågan att se fler perspektiv behövs. Men demo
kratin behöver en arena för det offentliga samtalet där 
publiken inte bara blir distributörer av artiklar, som 
journalister lurats få dem att klicka på med hjälp av 
larviga rubriker. Journalistiken måste se läsarna som 
medskapare. Långsiktigt kan en ökad mediekunskap av 
det slag Blank Spot vill bidra tilll fungera som ett vaccin 
mot de allt vanligare ifrågasättandena av medier. Det är 
med andra ord inte bara medierna som är nyhetsförmed
lare och folkbildare om medielogik längre. Tre miljarder 
sammankopplade människor är också medspelare i 
samhällsutvecklingen och behöver bara få mer kunskap 
om hur journalistik skapas. 

Varifrån kommer tankarna om en folkrörelse för  
journalistik?

– När Martin Schibbyes och Johan Perssons bok 438 
dagar släpptes 2013 hade jag förmånen att få arbeta med 
PR för boken. Jag kunde därmed på nära håll följa det 
stora intresset för deras berättelse och även Martins 
funderingar om hur medielandskapet förändrats under 
deras fångenskap. 438 dagar är ju inte bara en spännande 
fängelseroman, det är en faktabok på över 800 000 tecken 
om journalistikens syfte, arbetsmetoder och personliga 
drivkrafter om att ge människor en röst. 

Landet runt såg jag vad som skulle kunna beskrivas 
som en Zlataneffekt runt dessa båda journalister. De 
drog fullsatta aulor och intresset var lika stort på gym
nasieskolor, universitet, bibliotek och festivaler.  Totalt 
såldes boken i över 200 000 exemplar. En faktabok om 
journalistik! Där startade mina tankar om en folkrörelse 
för journalistik. 

– Men året efter boklanseringen fick jag en chock av 
att möta de journalister som sökte digital inspiration 
och utveckling. Den gemensamma bild de gav mötte 
inte alls det behov jag sett fanns hos den stora läsar
grupp som intresserade sig för journalistik. Den digitala 
utvecklingen förlamade journalisterna, de hade gett upp, 
istället för att de stolt backade hem till sitt kärnuppdrag. 
De borde se de nya möjligheterna att nå sitt uppdrag. Men de suckade uppgi
vet om att matchen var körd mot den starka underhållningstrenden och virala 
effekter. »Vi är chanslösa mot de söta katterna och de miljontals delningar sådana 
klipp får« 

– Dessutom märktes ett enormt läsarförakt och begrepp som nyhetsund
vikare blev sanningar om hur dagens nyhetskonsumenter beter sig i stället 
för att även det ge ytterligare underlag för att agera. Om människor undviker 
nyheter borde ju en journalist aktivt agera. Men i stället för att inspireras av 
digitaliseringen fanns en djup uppgivenhet. Journalistiken, samhällsutveck
lingen och demokratin upplevdes av många journalister stå framför en av
grund på grund av digitaliseringen. Det dystopiska perspektivet blev också ett 
skydd för att slippa tänka nytt. Att den digitala magin ligger i just den föränd
rade rollfördelningen mellan journalister och mediekonsumenterna missades 
helt. Det perspektivet har Blank Spot lyckats ta till vara på.

Vad har varit roligast under året?
– Åh massor av saker. Det har varit härligt att se Martins och Nils gläd

je över medlemsrelationen. De har hjulat på kontoret! Eller när Emanuel 
Sidea efter reportaget i Peru träffade läsarna som engagerat följt honom 
från morgon till kväll via Facebook. Sen har det varit  inspirerande på många 
plan att lära känna finansmannen Sven Hagströmer. Hans genuina passion 
för journalistiken och hans affärskunnande var en perfekt matchning. Hans 
energi, nyfikenhet och tro på Blank Spot har varit oerhört viktigt. Det var nog 
det mest galna av allt för mig personligen att få pitcha vår affärsidé för honom. 
Då insåg Martin och Nils på allvar att de inte enbart är journalister utan också 
entreprenörer! •

»det är inte 
bara journalister 
som ska säga att 
journalistik 
behövs«

blank spots 
riktlinjer
vita fläckar i världen
Vi kommer att rapportera om länder och plat
ser som alltför få medier uppmärksammar. Vi 
vill ge människor som annars inte träffar jour
nalister en röst och lyfta fram bortglömda per
spektiv, konflikter och kontinenter. Att bevaka 
världens vita fläckar är en moralisk skyldighet. 
Att det finns reportrar på plats som kan vara 
omvärldens ögon och öron är en förutsättning 
för att ge civilbefolkningen en röst.

oväntat hellre än förväntat
Vi kommer att leta efter de nyheter och 
berättelser som våra medlemmar efterlyser 
och som andra medier inte bevakar. Egna be
rättelser utanför strålkastarljuset och bortom 
nyhetsagendan. i de fall vi ändå väljer att resa 
dit andra också reser gör vi det utifrån andra 
infallsvinklar än de stora medierna. Vi är på 
plats före stormen och efteråt – när alla andra 
journalister rest hem. 

medSkapande läSare
Vi kommer att tillsammans med er bygga en 
långvarig relation. Vårt sätt att jobba att gör 
det möjligt för er läsare att följa arbetet med 
reportagen från ax till limpa, vi tar med er 
bakom kulisserna. ofta kommer vi att behöva 
er kunskap för att lyckas. reportagen kommer 
att börja brännas hos er innan vi är på plats 
och ni kommer att kunna hjälpa oss hela 
vägen. reportagen slutar när vi tillsammans 
bestämmer oss för det. 

digitala trädgårdar 
Vi ser Blank spot Project som en mötesplats, 
ett centrum för dialog och diskussion om vad 
som sker i vår omvärld. Alla våra reportrar har 
egna digitala trädgårdar i prenumerantexklu
siva grupper på Facebook där relationen med 
läsarna växer och frodas. reporterns dialog 
med läsarna är lika viktigt som arbetet med 
reportagen. Ensam är inte stark. Men med tu
sentals experter på axeln kommer vi att kunna 
leverera utrikesjournalistik i världsklass.

ideal framför ideologi
Blank spot Project inser att våra framtida 
reportrar inte är några maskiner. Alla har de 
sin historia, sitt driv och ämnen de brinner för. 
Vi är alla subjektiva varelser drivna av passion 
och en vilja att rapportera. På samma gång 
som våra reportrar kommer att vara trogna 
fakta och höra bägge sidor rättvist, kommer 
de inte att tvingas dölja sin glädje, sin sorg, 
sitt hopp sin förtvivlan och ilska.

journaliStik utan mellanhänder
Vår bärande idé är att erbjuda innehåll till våra 
läsare, snarare än att sälja läsarna till annon
sörer. Prenumerationsavgifter och donationer 
kommer att vara vår huvudsakliga inkomst
källa.  Vårt yttersta mål är att producera kvali
tetsjournalstik till våra läsare utan fördyrande 
mellanhänder.

långt utanför Boxen
Blank spot Project bryter upp den ämnesmäs
siga uppdelningen av journalistiken. När det är 
relevant skildrar vi kultur, ekonomi och politik 
på samma gång. likaså kan en inrikesfråga 
lika mycket vara en utrikesfråga.

viSuellt Berättande 
Vi kommer att satsa på fotojournalistiken, 
låta den få ta tid och ge den plats. i vårt bild
berättande kommer vi att kombinera stillbild, 
illustration, film och ljudupptagningar. 

tranSparenS och oBeroende
läsarrelationerna är navet i vår affärsmodell. 
Vi bibehåller vårt oberoende genom en hög 
redaktionell integritet. den journalistik som vi 
kommer att bedriva är partipolitiskt obunden 
och utgår ifrån det pressetiska regelverket. 

rätten till information
Pressfrihet handlar om att få skriva men 
också om att få veta. Vi ser det som en viktig 
demokratisk princip att kvalitativ utrikesjour
nalistik inte är förbehållen en liten elit. därför 
låser vi inte in journalstisken bakom betal
väggar.

anSvarig arBetSgivare
innan en reporter skickas på uppdrag av Blank 
spot Project tar vi ansvar för att reportern har 
försäkringar, kontakter, utrustning, utbildning. 
inarbetade rutiner och kunskap för att ta hand 
om sig själv och sina kollegor i olika situa
tioner.  Vi vill vara den arbetsgivare vi själva 
drömt om att jobba tillsammans med.  inget 
reportage är värt att dö för. 

Brit Stakston, vd och digital  
strateg för Blank Spot Project.



stöd oss!

så här stödjer du blank spot

Martin Schibbye
Stockholm den 7 mars 2016

Hjälp oss att bevaka världens vita fläckar under 2016. Tillsammans  
kan vi göra världen mindre. Det unika med Blank Spot Project är inte 
bara våra skickliga reportageteam – utan alla de som väljer att stödja oss 
med pengar och kunskap. Så här stödjer du Blank Spot Project 2016. 

1. prenumerera. Det kostar 70 kronor per månad eller 599 kronor  
per år att pre numerera. Du får då den här tidningen, kontinuerlig infor
mation via medlemsbrev, inbjudningar till föreläsningar, kurser och  

meetups, direktkontakt med våra journalister på fältet genom  
exklusiva Facebookgrupper och en möjlighet att kommentera 
reportagen. www.blankspotproject.se/stod-oss

2. bli deläGare. Från den 14 mars 2016 och 45 dagar framöver har du  
en unik möjlighet att bli delägare i Blank Spot Project. Vi siktar på att få 
in 3 miljoner kronor för 30 procent av bolaget i Baktier via FundedByMe. 
Att öppna för del ägar skap är ett sätt att ytterligare engagera alla er som 
tror på oss långsiktigt. Alla detaljer finns på Blankspotproject.se

3. sprid ordet om blank spot. Berätta om oss för alla du känner som 
vill ha mer kvalitetsjournalistik. Följ oss för att inte missa något:  

• FACEBOOK www.facebook.com/blankspt/

• TWITTER twitter.com/blanksp_t

• INSTAGRAM www.instagram.com/blankspotproject/

• DELA VÅRA REPORTAGE som du hittar på Blankspotproject.se 

Framtidens journalistik är något vi formar tillsammans.
Kom med oss 2016. 

 

 


