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Punkten efter   
Dagens Nyheter  
har funnits med allt 
sedan det första 
numret 23 december 

1864. Grundaren Rudolf Wall 
lär ha satt dit den med tanken att 
Dagens Nyheter inte bara är ett 
namn. Det är också en avslutad 
mening, ett konstaterande av vad 
som hänt. Därför sätter vi punkt 
även i vår tid.

söndag  
13 september
specialtidning om allas lika värde. 

Delar du dessa värderingar?  
Använd hashtaggen #jagdelar i sociala medier och delta i uppropet.

Gilla på facebook
facebook.com/ 
jagdelar

På facebook
Följ
#jagdelar

Dela på twitter
#jagdelar

Instagram 
#jagdelar

Mejla till
jagdelar@dn.se

dn.se/jagdelar
Läs om det unika uppropet   
på dn.se/jagdelar och  
var med och dela själv. 

Dagens Nyheter publicerar  
i dag en digital special- 
tidning för landets skolor och 
andra intresserade. Här har vi 
samlat starka reportage och 
texter om flyktingsituationen  
i Europa, om näthat och  
uppropet #jagdelar.

Caspar Opitz
redaktionschef 
caspar.opitz@dn.se
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Peter Wolodarski:  
#jagdelar tron på humanitet 
och medmänsklighet.

D
en första tidning jag skrev i 
hette Kuiren. Jag var tio år. 

Min klasskamrat Helena 
hade redan startat Citron-
blaskan, och jag ville inte 
vara sämre och drog därför 

igång ett konkurrerande blad. Tanken 
var att den skulle heta Kuriren, men en 
felstavning gjorde att det i stället blev 
Kuiren.

Jag tyckte mycket om att göra tid-
ning. Jag tyckte mycket om att läsa 
tidningar, inte minst DN:s dåvarande 
sportkrönikör Bobby Byström. Han var 
tillsammans med Radiosportens Lasse 
Kinch idoler. Jag ville bli som dem; 
intresset för andra samhällsfrågor kom 
senare.

Många har vittnat om nerven i 
journalistiken: nyheten som kittlar, 
jakten efter sanningen, kraften i en 
publicering – att få arbeta med detta är 
ett privilegium, ett kall. 

Men journalistik är också svårt, det 
medför ansvar. Ord kan missbrukas 
och skada. Ord kan förgöra. En redak-
tion blir inte bättre än de personer som 
bär upp den. Vi har alla ett val: hur vi 
skriver om människor, hur vi skildrar 
ett skeende.

Journalister är  inte ofelbara. Vi som 
företräder etablerade medier har 
sannolikt spätt på den senaste tiden 
upptrissade klimat genom att så ofta 
ge utrymme åt politisk skuggbox-
ning. Själva fajten driver ju klick. Och 
boxningen blir delad i sociala medier, i 
synnerhet om Sverigedemokraterna är 
inblandade.

När Fredrik Reinfeldt kom ut med 
sina memoarer i veckan blev nyheten 
på många håll en lösryckt mening ur ett 
längre resonemang om SD.

Reinfeldt påstods spotta på SD:s sym-
patisörer – och dessa spottade upprört 
tillbaka. Näthatet kom sedan som en 
push-notis i mobilen. Men brydde sig 
någon om substansen, vad den förre 
statsministern egentligen försökte 
säga? Knappast.

Medial självkritik är nödvändig, men 
räcker inte. Hatet, hoten och råheten 
har på sistone skakat om offentlighe-
ten.

I veckan har vi  på DN tvingats hantera 
flera mordhot mot medarbetare.  
I sociala medier och på olika hemsidor 
har det hetsats i skrämmande omfatt-
ning. 

Den här gången hamnade Dagens 
 Nyheter mitt i stormen. Men det var 
mer en tillfällighet: det uppiskade 
klimatet är vid det här laget illa dolt. 
Alla som rör sig i sociala medier mär-
ker av det. Politiker vittnar om det. 
Debattörer känner det in på skinnet, 
särskilt om de snuddar vid frågor om 
flyktingar.

En av vår tids största humanitära ut-
maningar – att hjälpa nödställda undan 
krig och terror förvrängs allt oftare till 
ett spöke, som utnyttjas för att piska 
fram motsättningar mellan medborgare. 

En tidning ingår i det demokratiska blodomloppet, den agerar inte i ett vakuum. 
Den ska upplysa och bilda opinion. 

Stereotyper ges sken av sanningar, 
grova generaliseringar florerar. Det är 
otäckt att bevittna.

Demoniseringen av enskilda och 
grupper av människor har tilltagit 
under sommaren. Jag ser det i mina 
flöden på Facebook och på Twitter. Jag 
ser i det mailen, där länkar från sajter 
som gjort till norm att hetsa plötsligt 
bifogas utan varning. DN:s reporter 
Niklas Orrenius beskrev utvecklingen 
med skrämmande precision i lördags-
tidningen.

Det går snabbt nu. Och det är farligt.

Jag upplever inte  Sverige som ett rasis-
tiskt eller hatande samhälle, även om 
jag under min uppväxt – jag var kanske 
fem år – fick uppleva hur en man i 
tunnelbanan, helt oprovocerat, spot-
tade mot min mor och väste: ”Djävla 
svartskalle”. 

Jag minns också att mina föräldrar 
kallades till skolan i Stockholm när min 
bror drabbades av en verbal attack från 
en klasskompis: ”Din jävla jude! Din 
jävla jude!”

Men detta har varit undantag för 
mig, inte regeln. Jag ser Sverige som ett 
av världens mest toleranta och öppna 
länder. Jag är född och uppvuxen här. 
Jag förknippar det svenska med huma-
nism och medmänsklighet. 

Men jag vet också, utifrån min egen 
familjs erfarenhet från ett par mörka 
år i slutet av det polska 1960-talet, att 
samhällsklimat är sköra. Hatkampanjer 
kan få vagnar att välta.

En sådan orkestrerad hets ledde till 
att mina föräldrar flydde till Sverige 
och att jag själv föddes här. 

Sverige har många demokratiska 

Att stå 
upp för 
mänskliga 
rättighe-
ter är inte 
”partiskt” 
i nyhets-
journalisti-
kens me-
ning. Det 
är i själva 
verket en 
del av vårt 
medbor-
garskap. 

skyddsmekanismer. Men inget sam-
hälle är immunt mot hat. Inget land 
kan försäkra sig själv mot politiskt våld, 
vilket vi brutalt fått erfara vid två tillfäl-
len de senaste 30 åren.

Journalistikens uppgift  är att skildra 
verkligheten, men också att ge röst åt 
varningar när så krävs. 

En tidning ingår i det demokratiska 
blodomloppet, den agerar inte i ett 
vakuum. Den ska upplysa och bilda 
opinion. 

Att stå upp för mänskliga rättigheter 
är inte ”partiskt” i nyhetsjournalisti-
kens mening. Det är i själva verket en 
del av vårt medborgarskap. Vi måste 
alla med självförtroende kunna för-
svara människovärdet utan att be om 
ursäkt.

I dag har 100 kända svenskar från 
 olika delar av Sverige valt att gemen-
samt i Dagens Nyheter uttrycka sitt 
stöd för våra mest grundläggande vär-
den – de som bär upp vår offentlighet, 
men som nu är satta under press. 

Det demokratiska torget – en klassisk 
bild för en tidning som DN – måste åter 
fyllas. I en tid av växande splittring är 
det här vårt försök att bidra. 

”Vi är många  och vi vill verka för att 
humanism och medmänsklighet i en 
mycket mörk och svår tid ska komma 
upp i dagsljuset”, skriver författaren 
Kerstin Ekman i ett personligt bidrag.

Håller du med? Säg det då högt. Säg 
det nästa gång du hör någon uttrycka 
fördomar eller hat. Var inte tyst. Ord 
har betydelse.
twitter.com/pwolodarski

#jagdelar

Samhällsklimat är sköra. 
Hat och hot kan välta 
vagnar. Det demokra-
tiska torget måste fyllas 
av andra röster.

Peter Wolodarski 
Chefredaktör

#jagdelar   
100 kända 
svenskar i ett 
upprop för  
allas lika 
värde.

Specialtidning om allas lika värde. 
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En manifestation för allas lika värde. Dagens Nyheter  
samlar hundra kända svenskar i ett upprop för  
humanitet och medmänsklighet.

Delar du dessa värderingar?  
Använd hashtaggen #jagdelar i sociala medier och delta i uppropet.

Gilla på facebook
facebook.com/ 
jagdelar

Grundläggande värden som 
vi länge tagit för givna är  
satta under press. 
De måste försvaras. 
Vi står upp för medmänsklighet 
och humanitet. 
Vi tar avstånd från alla former 
av hat, hot och rasism. 
Kring alla människors lika 
värde finns inget utrymme 
för kompromiss.

På facebook
Följ
#jagdelar

Dela på twitter
#jagdelar

Instagram 
#jagdelar

Mejla till
jagdelar@dn.se

dn.se/jagdelar
Följ det unika uppropet  på  
dn.se/jagdelar och var  
med och dela själv.  
Webb-tv med sanna nielsen,  
Jonas gardell, theodor Kallifatides 
och Lena endre som står upp för  
humanism och medmänsklighet.

Specialtidning om allas lika värde. 
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Clara Henry 
videobloggare

Avicii
artist

Sanna Nielsen
artist

Joakim Thåström
artist

Kajsa Bergqvist
fd höjdhoppare

Leif Johansson
styrelseordförande ericsson

Malena Ernman
operasångare

Noomi Rapace
skådespelare

Stefan Löfven
statsminister (s)

Sarah Sjöström
simmare

Fredrik Reinfeldt
fd statsminister (m)

Pernilla August
skådespelare

Börje Salming
fd ishockeyspelare

Mikael Persbrandt
skådespelare

Titiyo
artist

Daniel Ek
vd spotify

Loreen
artist

Anna Kinberg Batra
partiledare (m)

Charlotte Kalla
längdskidåkare

Seinabo Sey
artist

Ulf Lundell
författare och musiker

Petra Mede
programledare

Rolf Lassgård
skådespelare

Ingvar Carlsson
fd statsminister (s)

Lena Endre
skådespelare

Anja Pärson
fd utförsåkare

Carl Bildt
fd statsminister (m)

Carolina Klüft
fd friidrottare

Zara Larsson
artist

Linda Pira
artist

Henrik Larsson
fotbollstränare

Pia Sundhage
förbundskapten fotboll

Nina Persson
artist

Göran Persson
fd statsminister (s)

Joel Kinnaman
skådespelare

Hans Alfredson
författare och skådespelare

Håkan Hellström
artist

Jonas Gardell, författare
Det är det gradvisa, smygande accepterandet 

av en främlingsfientlig människosyn,  
språkbruk och samhällsvision som är det  
allra farligaste. Just nu har vår generation  

en vakttjänst att göra.

#jagdelar
Specialtidning om allas lika värde. 
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Måns Zelmerlöw
artist

Gösta Ekman
skådespelare

Dagens Nyheter bad författaren Kerstin Ekman 
att berätta varför hon väljer att delta i uppropet  
#jagdelar. Här är hennes egna, personliga 
betraktelse. 

Eva Röse
skådespelare

Antje Jackelén
ärkebiskop

Özz Nûjen
komiker

Lotta Schelin
fotbollsspelare

Sarah Dawn Finer
artist

Rebecka Törnqvist
artist

            Anne Ramberg
generalsekreterare sveriges advokatsamfund

Thorbjörn Fälldin
fd statsminister (C)

Barbro Lindgren
författare

Helena af Sandeberg
skådespelare

Nina Stemme
operasångare

Johan Olsson
längdskidåkare

Björn Ulvaeus
musiker och kompositör

Lisa Nordén
triatlet

Jacob Wallenberg
ordförande Investor

Sara Danius
ständig sekreterare  
svenska akademien

Lill Lindfors
artist

Hasse Andersson
artist

Hans Rosling
professor i internationell hälsa

Anna Ternheim
artist

Benny Andersson
musiker och kompositör

Antonia Ax:son Johnson
styrelseledamot axel Johnson ab

Nour El-Refai
komiker

Karl-Johan Persson
vd H&m

Madeleine Leander
e-sportstjärna

Henrik Dorsin
skådespelare

Tove Lo
artist

Darin
artist

T
iga brukar jag göra. Jag brukar till 
och med vända mig bort och gå min 
väg. Det är ingen idé att diskutera. 
Argument och fakta biter inte på 
dem som påstår att homosexualitet 
är något sjukt och motbjudande. De 

som säger att muslimerna håller på att ta över  
i Sverige är så orubbliga som bara dumheten 
kan vara. De säger att flyktingarna borde hjäl-
pas på plats och inte släppas in hos oss. Att alla 
som tigger är kriminella och prostituerade vet 
de säkert. 

Detta sägs med stor övertygelse.
Är det här mitt land? Kan sådana saker sägas 

numera? 
Ja, naturligtvis kan man tala, skriva och sätta 

upp bilder. Vår yttrandefrihet garanterar det. 
Men att man inte längre smyger med sina unkna 
och illa underbyggda åsikter, det är nytt. Nu 
sprider man sin fasta övertygelse på nätets 
hatsidor och i sociala medier. Man försöker 
övertyga oss om att en del människor i Sverige 
inte hör hit. Och att ännu fler är ovälkomna. 
Inte ens de som kommer från sönderbom-
bade städer ska släppas in. Vi ska inte ta emot 
människor som flytt från byar där ockupa-
tionsmakten skjuter, torterar och halshugger 
i en allsmäktig guds namn. Människor flyr nu 
under ofattbart svåra förhållanden. Många 
har drunknat, andra har kvävts till döds. Barn 
som kommer hit är djupt skadade i själen och 
be höver vård, hänsyn och medmänsklig värme. 
De behöver allt detta på mycket lång sikt. 

Men vi ska alltså inte ta emot dem. Vi ska vara 
rädda om vårt, om våra skattepengar och vår 
kultur. 

Om skattepengarna kan sägas att vi har råd 
att hjälpa. Jag är stolt över att leva i ett land som 
tagit emot flyktingar i ett antal som i Europa är 
stort i förhållande till vår folkmängd. 

Om kulturen kan sägas att om den inte hade 
kommit till oss utifrån med idéer, lagar, religion, 
böcker och musik så hade vi fortfarande huggit 
våra tankar i sten. Vi fick en mångfacetterad 
kultur och vi har själva bidragit till den i Europa.

Under århundradena har vi långsamt erövrat 
en humanism i vårt land. Ibland är den skymd, 
ibland djupt nergrävd. Men den finns där som 
en guldreserv. Den har kommit i dagen under 
tider då många sinnen infekterats av obehag - 
liga och farliga ideologier. Under andra världs-
kriget tog familjer emot judiska flyktingar. Barn 
som tvingats lämna sina föräldrar under finska 
vinterkriget fick komma hit. Överlevande från 
koncentrationslägren kom till oss i Röda korsets 
vita bussar. Tyska ruinbarn, som de kallades, 
fick bo och gå i skola här efter krigsslutet. Till 
och med undernärda barn från det isolerade 
Västberlin fick under det kalla kriget hem här 
hos oss.

Nu har vi blivit fler och fler som inte längre 
vill tiga och gå undan när de orubbliga lägger 
ut texten. Hädanefter kommer vi att höras. Vi 
är många och vi vill verka för att humanism och 
medmänsklighet i en mycket mörk och svår tid 
ska komma upp i dagsljuset.  

Zlatan  
Ibrahimovic,

lagkapten  
i svenska  

fotbollslandslaget.

Kerstin Ekman,  
författare: 
Det finns en guldreserv 
av humanism i Sverige 

Specialtidning om allas lika värde. 
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Tina Nordström
kock och programledare

Emmerich Roth
författare och föreläsare

Per Olov Enquist
författare

Klas Östergren
författare

Daniel Birnbaum
chef moderna museet

Peter Englund
författare

Marcus Wallenberg
ordförande seb

Marika Carlsson
komiker

Ida Backlund
entreprenör

Angelica Bengtsson
stavhoppare

Marie-Louise Ekman
konstnär

Lennart Johansson
fd Uefa-ordförande

John Guidetti
fotbollsspelare

Irene Ekelund
sprinter

Johan Rockström
professor i miljövetenskap

Nina Lagergren
syster till raoul Wallenberg

Sandro Catenacci
president nobis ab

Erik Hamrén
förbundskapten fotboll

Arvid Carlsson
professor och nobelpristagare

Annika Falkengren
vd seb

Peter Wallenberg Jr
ordförande Knut och alice 

Wallenbergs stiftelse

Theodor Kallifatides
författare

Siavosh Derakhti
social entreprenör

Stefan Persson
styrelseordförande H&m

Laleh, artist
”Vad vi som nation kan 
och inte kan åstadkomma 
tillsammans kommer vi 
alltid ha delade meningar 
om, så till den grad att 
våra delade meningar de-
lar oss, men när verklighe-
ten blir så påtaglig att den 
flyter upp på strandkan-
ten i form av en treårings 
kropp så är verkligheten 
inte längre något som vi 
kan vara oense om, den 
ligger där, död och verklig, 
alla kan se den nu. Den 
kommer alltid att pryda 
vår verklighet, hänga över 
oss, vare sig vi vill se den 
vackra utsikten eller  
barnet på stranden, hur vi 
än gör så gränsar Sverige 
till resten av världen och 
barnen kan komma  
levande hit, inte döda.”

Hédi Fried
författare och psykolog

Sverrir Gudnason
skådespelare

Carola Lemne
vd svenskt näringsliv

Sven-Bertil Taube
musiker och skådespelare

#jagdelar

Helen Sjöholm, artist
”Det som händer nu är ofattbart. 

Vi måste reagera med humanism och 
rädda människor som flyr för sina liv. 

Och det måste ske nu!”

Specialtidning om allas lika värde. 
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Händelserna sätter press på EU:s ledare
Oenigheten mellan EU-länderna 
om flyktingmottagningen kvar-
står samtidigt som Tyskland och 
Frankrike vill ha ett tvingande 
kvotsystem. 

Tjeckien, Slovakien, Polen och 
Ungern fortsätter  att motsätta 
sig kvoter.

Annika Ström Melin
annika.strom-melin@dn.se 

○○Ungerns utrikesminister blev 
hårt ansatt av journalisternas frå-
gor när EU:s utrikesministrar på 
fredagen samlades i Luxemburg för 
ett två dagar långt möte. 

Péter Szijjártó svarade att Ung-
ern enbart följer EU-reglerna när 
landet skickar militär till gränserna 

och forslar flyktingar till läger där 
de tvingas registrerar sig.

–○Det är verkligen orättvist att 
Ungern utsätts för denna storm av 
kritik. Det är faktiskt vår plikt som 
EU-medlem att kontrollera våra 
gränser och att registrera flykting-
arna, sade han.

Péter Szijjártó hävdar  att det nu 
finns ett fåtal ”transitöppningar” 
vid Ungerns gränser där flyktingar 
kan registrera sig och ansöka om 
asyl och han tycker att andra EU-
länder borde göra detsamma.

–○Vi skulle inte vara i det här lä-
get om alla EU-länder försvarade 
sina gränser på samma sätt som vi 
gör, sade han samma dag som det 
ungerska parlamentet beslöt införa 
tre års fängelse för dem som   tar 

sig över gränsstängs-
let vid den  serbiska 
gränsen.

Men hur nitiskt 
ska länderna bevaka 
gränserna – och hur 
ska flyktingar be-
handlas när de regist-
reras? Här finns inga 
EU-regler och län-
derna sköter uppdraget på mycket 
olika sätt.

Krisen för EU:s  flyktingmottag-
ning dominerar utrikesministrar-
nas diskussioner under lördagen,  
men inga nya förslag eller beslut 
väntas.

Alla väntar i stället på vad kom-
missionens ordförande Jean-Clau-
de Juncker ska säga nästa vecka, när 

han ska hålla sitt årliga tal om läget 
i EU. Juncker väntas komma med 
ett ännu mer långtgående förslag 
om gemensam flyktingmottagning 
än det som stats- och regeringsche-
ferna förkastade i juni.

I våras föreslog  kommissionen 
ett kvotsystem som innebar att 
EU-länderna under två år skulle ta 
gemensamt ansvar för 40 000 flyk-
tingar som anlänt till Grekland och 
Italien. Det blev bara 32○000 och 
vissa länder, bland annat Ungern, 
sade blankt nej.

Enligt läckor om  Junckers nya för-
slag vill kommissionen nu fördela 
betydligt fler flyktingar till alla EU-
länder utom Storbritannien,  Irland 
och Danmark som står utanför flyk-
tingpolitiken.

Det handlar enligt uppgift om 
160○000 flyktingar som anlänt till 
Grekland, Italien – och Ungern. 
Därmed skulle regeringen i Buda-
pest möjligen kunna gå med på för-
slaget den här gången.

Motsättningarna mellan  EU-län-
derna består, men den senaste ti-
dens dramatiska händelser har sam-
tidigt förändrat förhandlingsläget. 

I både Storbritannien  och Danmark 
ökar dessutom pressen mot reger-
ingarna. Efter en upprörd diskussion 
om Storbritanniens ansvar lovade 
premiärminister David Cameron på 
fredagen att landet ska ta emot fler 
flyktingar från Syrien. Något motsva-
rande besked har inte kommit från 
regeringen i Köpenhamn. 
Fotnot: Publicerades den 5 september.

Péter  
Szijjártó   

 Foto: epa

Bara hoppet lever
Flyktingkrisen har pågått i flera år. Men det 
behövdes en närbild på en död pojke för att 
förmå omvärlden att sträcka ut hjälpande 
händer. Nu återstår att se om  den yrvakna 
 opinionen kan påverka beslutsfattarna att ta 
itu med orsaken till flyktingtragedin.

D
en flyktingkris som nu 
spillt över till Europa 
har sitt epicentrum i 
Syrien och dess grann-
länder. Att det syriska 
inbördeskriget obön-

hörligt skulle leda till en humanitär 
katastrof har länge varit uppenbart 
för den som varit intresserad av 
att ta reda på fakta. I rapport efter 
rapport har internationella organ 
och människorättsorganisationer 
dokumenterat krigsbrott, mänsklig 
nöd och flyktingströmmar.

Medierapportering om krisen 
har inte heller saknats, även om 
närvaro inne i Syrien har varit för-
knippat med stora säkerhetsrisker. 

Sedan det syriska upproret 
inleddes i mars 2011 ger sökorden  
”Syrien” och ”flyktingar” till dags 
dato 13○592 träffar i Retriver, Sveri-
ges största pressarkiv. Det motsva-
rar ungefär åtta artiklar om dagen.

Men jag erkänner villigt: att 
beskriva Syrienkriget och dess 
effekter för läsarna har ibland 
känts en aning tröstlöst. 
För ett halvår sedan fick foto-

grafen Roger Turesson och jag 
klartecken från våra arbetsledare 
för en mycket ambitiös satsning:  
vi skulle tillbringa en vecka tillsam-
mans med syriska flyktingar i ett 
libanesiskt läger. 

Libanon, ett land i permanent 
politisk och ekonomisk kris, med 
en landyta jämförbar med Skånes, 

har tagit emot minst 1,5 miljoner 
flyktingar från Syrien (drygt  
1,1 miljoner som registrerats av FN, 
och minst 400○000 oregistrerade). 
Mer än 25 procent av invånarna i 
Libanon är flyktingar. 

Detta att jämföra med det syriska 
flyktingmottagandet i Europa. 
Sedan kriget började för drygt 
fyra år sedan har cirka 350 000 
syrier sökt asyl i europeiska län-
der (siffrorna kommer från FN:s 
flyktingkommissariat UNHCR).  
De utgör mindre än 0,05 procent 
av Europas totalbefolkning på 
740 miljoner.

Vi begav oss  på vinst och förlust till 
ett provisoriskt tältläger utanför 
Saadnayel, ett samhälle i Bekaa-
dalen nära gränsen till Syrien.  
I lägret blev vi varmt välkomnade 
av familjen Hassan som består av 
48-åriga Amina och hennes åtta 
barn. Vi drack av Aminas te och 
pratade med familjemedlemmarna 
om deras vardag, deras förhopp-
ningar och framtidsdrömmar.

Reportaget publicerades över 
sex sidor i tidningen och följdes 
upp med en chatt i webbtidningen 
direkt från flyktinglägret. DN-läsar-
na fick möjlighet att i realtid ställa 
frågor till familjen.

Intresset från läsekretsen var 
dock inte överväldigande. Under 
den timme som chatten pågick 
kom det in ett tjogtal frågor. Och 

den krassa statistik som visar antal 
klick per artikel avslöjade att vårt 
material om familjen Hassan ham-
nat långt ned på sidvisningslistan, 
som just denna dag toppades av 
nyheten om att före detta finans-
ministern Anders Borg slagit sina 
påsar ihop med pr-konsulten och 
ex-artisten Dominika Peczynski.

Artikeln i den tryckta tidningen 
ledde till en del läsarreaktioner. 
Ganska många av den här typen: 

”Ni journalister ska sluta skriva 
om dessa analfabeter som om 
dom vore någon (sic) hjältar/
martyrer. En musselman är en 
falsk människa som gärna vill ha 
oss kristna ur världen. Med vän-
lig hälsning (fullständigt namn, 
ett av Sveriges vanligaste).”

Jag skriver inte  det här för att mo-
ralisera eller predika för läsarna om 
vad de ”borde” tycka eller påverkas 
av. Men de senaste dagarnas massiva 
reaktion på bilden på den drunkna-
de flyktingpojken Alan Kurdi från 
kurdisk-syriska Kobane, uppspolad 
på en strand i den turkiska badorten 
Bodrum, får mig att fundera över 
vad som krävs för att vi ska reagera 
på humanitära katastrofer. 

Vi har de senaste veckorna dag-
ligen kunnat ta del av nyhetsrap-
porter om syriska flyktingar som 
hittats kvävda i långtradare och om 
massdrunkningar i Medelhavet. 

Det behövdes alltså att treårige 
Alans döda kropp skulle träda 
in i våra vardagsrum för att ett 
handfast engagemang för med-
mänsklighet skulle väckas.
I april 2012, för nästan tre och 

ett halvt år sedan, skrev jag en 
artikel med följande inledning: 
”Den syriska konflikten har spritt 
sig över landets gränser. Dödssiff-
rorna stiger och civilbefolkningen 

plågas. Rapporter berättar om hur 
minderåriga torteras och dödas. 
Syrien är ett farligt, besvärligt och 
isolerat land – och omvärlden är 
passiv inför lidandet.”

Samma text skulle kunna ha 
publicerats i morgondagens 
tidning, möjligen med undantag 
för slutklämmen om omvärldens 
passivitet. För just nu duggar ju 
rapporterna tätt om insamlings-
kampanjer, manifestationer och 
namnupprop till stöd för flyktingar 
från bland annat Syrien. 

Det är bara att  hoppas att den 
yrvakna välviljan räcker till att fylla 
hjälporganisationernas konton.  
I Libanon berättade representan-
ten för FN:s flyktingorgan UNHCR 
för oss att de behöver motsvaran-
de tolv miljarder svenska kronor 
för att möta Syrienflyktingarnas 
basbehov. Men FN:s medlemslän-
der har bara mäktat med att bidra 
med hälften av den summan.

Förhoppningsvis kan bilden 
på lille Alan också få oss att tänka 
än längre och inspirera till en 
folklig opinion som sätter tryck på 
världens politiker att ta itu med 
orsakerna till flykten 
från Syrien, 
Afghanistan och 
andra av krig och 
kris hemsökta 
länder.

Fakta.  
Alan Kurdi och hans familj

○○treårige alan Kurdi hittades 
drunknad på stranden i den turkiska 
badorten bodrum i onsdags morse. 
enligt anhöriga till familjen är hans 
namn inte aylan som först angavs, 
utan alan som är den kurdiska stav
ningen av namnet.

○○pojken, hans fyraårige bror galip, 
och hans mor rehen begravdes 
på fredagen i familjens hemstad  
Kobane i syrien.

○○den ende överlevande i familjen, 
fadern abdullah Kurdi, följde med 
de tre döda på resan tillbaka till 
hemstaden.

○○ I en intervju i Cnn säger fadern 
att ”jag vill inte ha något mer från 
den här världen. allt jag drömt om 
är borta. Jag vill begrava mina barn 
och sitta vid deras sida tills jag dör.”

○○Faderns syster bor i Kanada och 
har tidigare sagt att familjen var på 
väg dit, men den ansökan som läm
nats till de kanadensiska myndig
heterna gällde abdullahs bror.

○○ I Intervjun med Cnn säger 
 abdullah att han och familjen var på 
väg till grekland för att försöka ta 
sig till sverige för att söka asyl.

Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se

DN:s korre-

spondent  

i Mellanöstern

Specialtidning om allas lika värde. 
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Nyheter

Svenskarna berörs djupt av 
flyktingkrisen och är villigare än 
någonsin att snabbt öppna sina 
plånböcker.

På bara ett dygn fick Radio-
hjälpen, Röda korset och Rädda 
Barnen in drygt åtta miljoner 
kronor.

Rädda Barnen 
○○Finns på plats i syrien, grekland, 

Italien och serbien.
plusgiro: 90 20 03-3 bankgiro: 902-0033
märk inbetalningen Katastrof.
ge 100 kr: sms:a Katastrof100 till 72 911
200 kr: Katastrof200,
300 kr: Katastrof300

Röda korset 
○○Har en insamling till arbetet med 

att hjälpa människor på flykt, men 
ingen särskilt inriktad enbart på 
situationen på medelhavet.
ge 100 kr: sms:a aKUt FLYKt till 72 900
bankgiro 900-8004, skriv ”på Flykt”
swisha: 123 555 7764

Unicef Sverige
○○ger stöd och hjälp till barnen  

och deras familjer i de krigshärjade 
länderna, i flyktinglägren och  
på flykt vägen. skänk en gåva  
på unicef.se.
ge 100 kr: sms:a LIV till 72900.  
bankgiro: 902-0017, märk ”flykt”.

Amnesty international 
○○Har en kampanj för att stärka 

rättigheter för de människor som 
försöker resa till europa.
ge 50 kr: sms:a amnestY 50 till 72 970. byt ut 
50 till 100, 150, 300 eller 500 för att ge mer.
plusgiro: 90 00 72-0, swisha: 123 561 20 49

Plan Sverige 
○○arbetar för hållbar utveckling  

i flera länder som båtflyktingarna 
flyr ifrån.
bankgiro: 900-7311, plusgiro: 90 07 31-1

UNHCR
○○Fn:s flyktingorgan ger skydd och 

nödhjälp till människor på flykt från 
sina hem.
plusgiro: 90 01 64-5, bankgiro: 900-1645
skriv ”medelhavet”.
ge 100 kr: sms:a FLYKtIng till 729 80

Läkare utan gränser 
○○Har bland annat räddningsinsat-

ser på medelhavet.
skänk 50 kr/månad: sms:a mÅnad till 72 979

PMU 
○○pingstmissionens utvecklings-

samarbete stödjer insatser i syriska 
flyktingläger i Libanon
plusgiro: 90 00 50-6, skriv syrien.
ge 100 kr: sms:a sYrIen100 till 72 980. 
swisha: 900 05 06

Svenska kyrkans 
internationella arbete

○○Finns på plats och stöttar  
flyktingarna i europa. 
plusgiro: 90 01 22-3, bankgiro: 900-1223, 
skriv ”Flyktingar i europa”
ge 100 kr: sms:a FLYKtIng till 72 905

SOS Barnbyar 
○○Hjälper ensamkommande flyk-

tingbarn och barn som kommit  
bort från eller förlorat sina för - 
äldrar.
ge 150 kr: sms:a sOs till 729 70. 
swisha: 12 39 00 22 96. 
plusgiro: 90 02 29-6, 
bankgiro 900-2031, skriv ”Katastroffonden”.

Erikshjälpen 
○○gör insatser via samarbetsorgani-

sationen medair som finns i flykting-
läger i bekaadalen i Libanon.
swisha: 123 90 092 83, skriv ”syrien”.

Radiohjälpen 
○○Har partnerorganisationer runt 

om i världen.
swisha: 901 95 06, skriv ”FLYKt”  
ge 100 kr: sms:a FLYKt till 72 999, 
ring 0900-25 100 plusgiro: 90 19 50-6, 
bankgiro: 901-9506, skriv ”FLYKt”Abdullah Kurdi begraver sönerna Alan och Galip och deras mamma Rehen 

i familjens hemstad Kobane i Syrien. Foto: anHa/aFp

Människor samlades på stranden där Alan spolades upp för att hedra de 
tolv drunknade flyktingarna. Foto: mustafa Ciftci/aa/tt

”De senaste dagarnas massiva reaktion på bilden på den drunknade flyktingpojken Alan Kurdi, uppspolad på en strand i den turkiska badorten Bodrum, 
får mig att fundera över vad som krävs för att vi ska reagera på humanitära katastrofer”, skriver DN:s Erik Ohlsson. Foto: ap

Så kan du hjälpa

Specialtidning om allas lika värde. 
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”Vi har flytvästar så det 
räcker åt alla! Sitt ned!”

Flyktingarna får flyt
västar och förs sedan 
över till räddnings
fartyget med hjälp 
av en mindre båt.  
 ”Kvinnor och barn 
först!” 

Specialtidning om allas lika värde. 
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○○–○Följ mitt finger, säger räddningsledaren 
 Marco Cauchi och pekar ut genom fönstret.

Jag sätter kikaren för ögonen på nytt. Först ser 
jag bara de blå, böljande vattenmassorna och 
de vita vågkammarna som fläckar havet. Men så 
skymtar jag ett litet, grått föremål som då och då 
dyker upp mellan vågdalarna.

En uppblåsbar gummibåt. Omkring tio meter 
lång. Med ett hundratal människor ombord.

Marco greppar komradion:
–○Förbered ribbåten!
Någon på den improviserade flotten där ute 

har ringt till räddningscentralen i Rom med 
 satellittelefon och angett sin position. Vi har letat 
i ett par timmar, och nu är de nödsatta bara ett 
par kilometer bort. Utombordaren är avslagen, 
så de driver fritt.

Antagligen har telefonen redan dumpats  
i vattnet, för att inte avslöja vem som betrotts av 
smugglaren med att kontakta myndigheterna.

En rad riskmoment återstår nu innan de som 
befinner sig på båten är i säkerhet.

–○Den största utmaningen är vädret, för i dag 
blåser det ganska friskt. Det är också viktigt att 
de som finns där ute håller sig lugna och inte får 
panik. Vi åker sällan fram hela vägen med far
tyget, för om det rör sig om en gammal träbåt 
kan den kantra när 400 människor rusar över 
till en långsida.

–○Nu är det en gummibåt, men de flesta som 
är ombord  kan troligen inte simma. Det första vi 
måste göra är att förse dem med flytvästar, säger 
Marco, innan han ber mig lämna kaptensbryggan.

Ute på däck har intensiv aktivitet utbrutit. 
Den orangefärgade ribbåten –○ en liten plastbåt 
med gummipontoner som kan gå snabbt i de 
flesta väder – ska sänkas ned från räddnings
fartyget. Under tiden passar jag på att hämta 
min flytväst.

Fotografen Nicklas Thegerström och jag är de 
enda journalisterna ombord, och de första från 
Sverige som får en närbild av denna frontlinje  
i Medelhavets flyktingkris.

I ett dygn har vi stävat söderut från Malta om
bord på ”Phoenix”, en ombyggd fisketrålare som 
opereras av Läkare utan gränser tillsammans 
med hjälporganisationen Moas, som skapats på 
privat initiativ. Besättningen består av lite drygt 
20 personer, och de kommer från i stort sett hela 
världen.

I går var stämningen lättsam, och skämten 
haglade vid middagen.

Men nu är vi 30 sjömil från Libyens territorial
vatten. Och plötsligt är det allvar.

Ribbåten faller ned  i vågorna på ”Phoenix” styr
bordssida. Snart kör de tre räddningsarbetarna  
i väg med skummet yrande efter sig.

Jag står kvar och spanar efter dem, till
sammans med kocken Steven, som lämnat en 
restaurang i New Orleans i USA för att bli köks
chef på ”Phoenix”.

–○Man vet aldrig vad man stöter på där ute, 
 säger han och nickar ut mot det blå, som sträck
er sig till horisonten i alla riktningar under en 
molnfri himmel.

Efter en stunds väntan kommer ribbåten 
körande tillbaka i hög hastighet. Det verkar ha 
gått bra, för flytvästarna som de hade med sig 
har  delats ut och några kvinnor och ett par små 
flickor finns i båten. En av flickorna har knappt 
hunnit lära sig gå, hon är klädd i rosa blus och ser 
på oss med plirande, stora ögon.

Medan hon och hennes mamma tas om hand 
av sjukvårdsteamet, spänner jag remmarna på 
flytvästen.

För nu är det vår tur.
Fotografen Nicklas och jag klättrar ned i den 

lilla ribbåten. Den kränger till när jag 
sätter mig på kanten, och jag greppar 
instinktivt efter något att balansera 

○ Dödens hav. Fler än 2 000 människor har drunknat  
i Medelhavet hittills i år. 
○ Unik inblick. DN:s Erik de la Reguera och Nicklas Theger-
ström har som första svenska journalister fått följa med  
räddningsfartyget ”Phoenix” i de farliga vattnen utanför  
Libyens kust.

Specialtidning om allas lika värde. 

DN utanför Libyens kust

Nicklas Thegerström, foto
Erik de la Reguera, text
erik.delareguera@dn.se
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”Den största utma-
ningen är vädret. Men 

det är också viktigt att de 
nödsatta håller sig lugna och 
inte får panik”, säger Marco 
Cauchi, räddningsledare och 
säkerhetsansvarig ombord 
på fartyget ”Phoenix”.

DN följer med Läkare 
utan gränsers rädd-

ningsfartyg ”Phoenix” från 
Malta. 

I en tio meter lång, 
uppblåsbar gummibåt 

har 98 människor samsats 
under tolv timmar. DN möter 
dem ett trettiotal sjömil från 
Libyens kust.

Flyktingarna hämtas  
i omgångar. Väl ombord 

får de en vit värmedräkt, 
 vattenflaskor och medicin 
mot sjösjuka, om de behöver. 
Nu väntar den långa resan till 
Italien.

Ettåriga Kate sitter  
i knät hos sin mamma 

Temitope Peter, 29. De kom-
mer från Nigeria, men flyr 
nu undan våldet i Libyen. 
”Alla har vapen där, även 
små pojkar”, säger Temitope 
Peter medan hon pustar ut 
på ”Phoenix” akterdäck.

Nyheter

mig med. En ny säck full med flyt västar lastas 
på, och innan jag vet  ordet av är vi iväg med ett 
 motorvrål.

Vatten stänker upp i ansiktet och på kamera-
linserna när vi accelererar, och snart har vi läm-
nat ”Phoenix” långt bakom oss.

Mellan vågkammarna ser jag den grå upp-
blåsbara båten komma närmare. Den är tio 
meter lång, tre meter bred och full med männ-
iskor klädda i långärmade tröjor och byxor, som 
skydd för solen. Ett par av dem sträcker armarna 
och vevar i luften.

– Help us!
Räddningsarbetarna glider upp bredvid den 

nödsatta båten och börjar kasta över orangea 
flytvästar.

– Vi har så det räcker åt alla! Sitt ned!
Några av migranterna reser sig för att försöka 

nå västarna som flyger över deras huvuden. Men 
det är så trångt att minsta rörelse kan destabili-
sera båten.

– Sitt ned! Sitt ned! ryter räddningsarbetarna.
En av migranterna fyller i: ”Ta det lugnt, sitt 

ned, för guds skull.”
Ett rep slängs över och händer håller kramp-

aktigt i det, för att båtarna inte ska driva isär. 
Blickarna är stressade och rädda. En pojke  
i  yngre tonåren ser vädjande på mig, som om 
han inte vill att vi ska lämna honom igen. Han 
håller fast vår båt med knogar som vitnar.

– Kvinnor och barn först!
Försiktigt, vinglande, stiger några av kvinnor-

na över på ribbåten. De är barfota. Smugglarna 
 beslagtar ofta skor av utrymmesskäl.

16-åriga Sonia rasar ihop på golvet bredvid 
mig. Hon är yr och ser ut som att hon knappt för-
står vad som händer. 20-åriga Happiness sätter 
sig bredvid henne och håller hennes hand. Fler 
kliver över till vår ribbåt, tills omkring 20 har fått 
en plats.

– Nu räcker det! Vi kommer tillbaka! Släpp 
 repet!

Vi backar iväg. Efter bara några sekunder har 

den grå gummibåten och de nu flytvästförsedda 
migranterna förvandlats till en avlägsen punkt 
som sakta höjer sig upp och ned på vågorna.

– Du är i säkerhet nu.  Ta djupa andetag. Det är 
ingen brådska.

Sjuksyster Carol Nagy, 57, tar tempen på de 
undsatta med en lasertermometer. Flera har 
svårt att gå och får handgriplig hjälp av Läkare 
utan gränsers personal att ta sig till akterdäcket 
på ”Phoenix”. De blir räknade, visiterade och får 
svara på rutinfrågor.

– Var kommer du ifrån? Hur gammal är du?
Svaren blir: Nigeria, Senegal, Ghana, Kame-

run, Gambia, Guinea-Bissau och Benin. De flesta 
är mellan 15 och 30 år gamla. Omkring en femte-
del är kvinnor.

De lämnade en strand i närheten av Liby-
ens huvudstad Tripoli omkring klockan tio  
i går kväll. I nästan tolv timmar har de varit ute 
på havet. Flera är sjösjuka och sitter och kräks  
i plastpåsar, medan ribbåten kör i omgångar för 
att hämta dem som återstår.

Sjukvårdspersonalen ser till att de som be-
höver får medicin mot sjösjuka, och man delar 
också ut blå tygpåsar med förnödenheter: en 
handduk, två små vattenflaskor, näringsberika-
de kakor och en särskild overall som gör att man 
behåller värmen.

När den uppblåsbara båten är tom bogseras 
den fram till vårt fartyg. På plankorna i botten 
ligger en kompass, kasserade kläder, tomma 
vatten flaskor och en sörja av havsvatten, bensin 
och kroppsvätskor.

– Pappa!
Kate är ett år och sju månader gammal och 

verkar kalla alla män hon vill charma för pappa. 
Hon kommer tultande mot mig på ostadiga ben 
och jag sätter mig instinktivt ned på huk och tar 
emot henne.

Runt mig spricker leenden upp när Kate griper 
tag i min penna och börjar leka med den. Hen-

nes mamma, Temitope Peter, 29 år, kliver ut från 
torrtoan. Hon sätter sig bredvid Kate och mig.

Temitope är gravid i andra månaden. I ansik-
tet har hon dåligt läkta och ännu svullna ärr från 
tiden i Libyen, där hon och hennes man bodde 
i två år.

– Min man arbetar som svetsare på en av olje-
anläggningarna och jag har jobbat som städers-
ka. Men nu går det inte längre att vara där. Sä-
kerhetssituationen är för dålig, säger Temitope, 
som utvandrat från Nigeria.

Liksom många andra av de migranter som 
r eser via Libyen hade Temitope först inte råd att 
betala för överfarten till Europa. Men efter arbete 
i Libyen, ett land som under flera år i praktiken 
befunnit sig i inbördeskrig, kunde hon äntligen 
betala.

– Alla har vapen där, pojkar såväl som gamla 
män. De gör som de vill. Polisen bekymrar sig 
bara om att ta pengar från folk, säger hon till mig.

Hon stryker med handen över ärren som täck-
er högra delen av hennes ansikte.

– Det här hände när vi bodde i staden Sabha. 
En grupp pojkar bröt sig in i vårt hus och kräv-
de mig på pengar. De tog med mig i sin bil. Jag 
 bönade och bad för mitt liv. Till slut lyssnade de. 
Jag skrek att de skulle stanna, men det struntan-
de de i, de kastade ut mig i farten… Det var så jag 
fick de här ärren, säger Temitope.

Något i tonen i mammans röst får Kate att bör-
ja gråta. Hon tar auktoritärt tag i min penna och 
börjar rita streck i min anteckningsbok.

– Jag vill att inte att hon ska bli som de där 
 killarna, säger Temitope tankfullt och stryker 
över Kates hår.

– Jag har inte fått någon bra skolgång själv. Men 
jag förstår vikten av att utbilda sig. Bara hon får 
gå i skolan är jag beredd att arbeta med vad som 
helst. Jag vill att hon ska bli en bra människa.

Det var drömmen om Europa som fick Temi-
tope att sätta sig på båten tillsammans med Kate 
i månskenet. Efter några timmar på vågorna såg 
hon fladdrande eldsken från oljeplattformar.

”Jag är så lycklig att jag lever. Jag vet att många dör 
när de försöker ta sig över havet.”

Catania

Palermo

Misrata

Sirt

Tripoli

Tunis

Sicilien

Lampedusa

TUNISIEN
LIBYEN

ITALIEN

GREKLAND

MALTA

100 km

Specialtidning om allas lika värde. 



söndag 13 september 2015 13

•XB

NyheterNyheter

– Andra barn hade gråtit och skrikit. Men Kate 
sov hela vägen, säger Temitope.

Jag frågar hur hon känner sig nu.
– Jag är så lycklig att jag lever. Jag vet att många 

dör när de försöker ta sig över havet. Och när 
man har haft ett mål så här länge, och sedan når 
det … då känns det bra.

Inne på kaptensbryggan  står räddningsledaren 
Marco och studerar sjökortet. Efter 25 år i den 
maltesiska flottan har han sett mycket. Men inget 
som liknar de senaste årens exodus mot Europas 
kuster.

– Jag är säker på att det är många som drunk
nat utan att vi ens fått veta det. På 50–60 meters 
djup börjar havsmaskar och sjösniglar förtära 
de döda, och då frigörs gaser som annars skulle 
göra att de stiger till ytan, säger Marco.

De som kallar Medelhavet för en enda stor 
massgrav har inte fel. Åtminstone inte i de här 

farvattnen. Hittills i år har 95 000 människor 
undsatts i vattnen mellan Libyen och Italien. 
Under samma tid har omkring 2 000 mist livet  
i vågorna. 

Mer än i två Estoniakatastrofer.
Sedan EU:s räddningsinsats Triton utvidgades 

i maj har dödsoffren blivit färre, men det krävs 
ändå människoliv i stort sett varje vecka. Så sent 
som i onsdags kapsejsade en båt med hundratals 
människor ombord. Minst 200 personer tros ha 
omkommit. 

”Phoenix” är ett civilt fartyg och del av Triton, 
vars ledningscentral sitter i Rom. Vi har plats för 
ytterligare 300 båtflyktingar, förklarar Marco, så 
det lär bli nya uppdrag under dagen.

Fler båtar är på väg.
Under tiden pratar vi om krisen i Medel havet. 

Vi är överens om att den har ett startdatum: 
 våren 2011. 

Det var då rebeller reste sig mot Libyens dikta

tor Muammar Khaddafi mitt under den arabiska 
våren. EU och USA beslutade att ge flygunder
stöd till rebellerna. Svenska Gripenplan utförde 
spaningsuppdrag under interventionen.

När diktatorn föll hyllades det som en seger 
för demokratin. Men redan när Khaddafis skän
dande kropp visades upp på lit de parade i ett 
fryshus i Tripoli fanns skäl att vara skeptisk.

Sedan dess har Libyen i praktiken fallit sön
der. Den internationellt erkända regeringen har 
tagit sin tillflykt i öster, medan en skakig allians 
av krigsherrar och islamistmiliser, en del av dem 
med band till Islamiska staten, har styckat upp 
övriga landet. Efter attentatet där USA:s ambas
sadör Christoffer Stevens dödades 2012 har så
väl den amerikanska regeringen som EU tagit ett 
steg tillbaka.

Vem som bär skulden för utvecklingen är 
omstritt. Men faktum är att Libyen i dag är en 
 havererad stat. 

Det gäller inte minst kustbevakningen, som 
helt saknar resurser att stå emot de miliser och 
människosmugglare som färdas i libyska vat
ten. Efterfrågan på smugglarnas tjänster är stor. 
Kriget i Syrien, förföljelserna av oppositionella 
i Eritrea och andra krishärdar i Mellanöstern 
och Östafrika, i kombination med fattigdom 
och konflikter i Västafrika, gör att rekordmånga 
 människor upplever sig ha akut behov av att resa 
till Europa. Och då finns sällan något annat alter
nativ än att anlita en smugglare.

Radion sprakar till  på kaptensbryggan.
– ”Phoenix”, kom, ”Phoenix”, hör ni mig?
Åtta timmar har gått sedan den första rädd

ningsinsatsen. Nu anropas vi av ett danskt frakt
fartyg, ”Maersk Regensburg”, som fått oväntat 
och närgånget besök av en uppblåsbar gummi
båt. 

De kommersiella fraktfartygen har fått bära ett 
tungt ansvar de senaste åren, då de stått 
för omkring en fjärdedel av räddnings
insatserna under vissa perioder. Vi når 

I siffror. Rekordmånga   
båtflyktingar och dödsfall

222 000 
migranter har fram till augusti anlänt sjövägen till 
Italien och grekland, enligt UnHCr. 98 000 und
sattes på väg mot Italien, och 124 000 har stigit  
i land i grekland.
Totalt har minst 2 000 människor  mist sina liv på 
medelhavet i år, enligt Internationella organisa
tionen för migration, IOm. det kan jämföras med 
siffran 1 607 för samma tid förra året.
Dödstalen skiljer sig  dock kraftigt åt  mellan 
 länderna. bara 60 av dödsfallen  inträffade i östra 
medelhavet, nära greklands kust. den stora 
 majoriteten – fler än 1 900 människor – omkom 
när de var på väg från nordafrika till Italien.

Räddnings insatsen Triton
 ○när eU:s gränspolis Frontex inledde opera

tionen triton i november 2014 var den kraftigt 
underfinansierad. det bidrog till att miljonärerna 
Christopher och regina Catrambone (från Usa 
respektive Italien) bildade stiftelsen moas  
– ”migrant Offshore aid station” – och i sam
arbete med Läkare utan gränser skickade det 
civila räddningsfartyget ”phoenix” till vattnen 
utanför Libyens kust.

efter det stora skeppsbrottet den 15 april  
i år, då omkring 800 båtflyktingar tros ha dött, 
lovade eUledarna bättring och större resurser. 
bland annat skickade sverige Kustbevakningens 
fartyg ”poseidon” till medelhavet, där det nu 
tjänstgör tillsammans med en rad fartyg från 
andra eUländer. 

Läkare utan gränser har ytterligare två fartyg  
i området, utöver ”phoenix”. 

När man har 
haft ett mål så 
här länge, och 
sedan når det… 
då känns det 
bra.
Temitope Peter har flytt från 
nigeria med sin dotter Kate.

Specialtidning om allas lika värde. 
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John Keke, 22, har flytt 
undan Boko Harams 

terror i Kano i Nigeria. Han 
hoppas på ett lugnare liv 
i Italien: ”Jag är otroligt 
 lättad. Nu vill jag arbeta som 
snickare i Italien”, säger han.

När migranterna är 
ombord och utombor-

daren plockats bort, lämnas 
den hemmagjorda båten 
drivande. Det normala är att 
den italienska flottan sedan 
skär hål i pontonerna eller  
– om det är en träbåt – brän-
ner den, säger Will Turner på 
Läkare utan gränser.

Efter sammanlagt tre 
dagar till havs stiger 

migranterna i land i hamn-
staden Vibo Valentia i Italien. 
Där registreras de och får 
genomgå hälsokontroller.

Kvinnorna och famil-
jerna skickas med buss 

till en flyktingförläggning  
i Turin, medan de ensamma 
männen förs till andra städer.

Nyheter

fram till containerfartyget strax före skym-
ning.

– Hoppas att det inte är kapat. Då får vi simma 
snabbt, skämtar ett par av räddningsarbetarna.

En viss sanning finns i orden: De beväpnade 
miliserna har båtar bestyckade med vapen. 
Ibland kidnappar de migranter. Och konkurre-
rande smugglare har inte sällan intresse av att 
sabotera varandras verksamheter.

När vi åker mot containerfartyget i ribbåten 
kan vi dock snart konstatera att det är helt van-
liga migranter, som bara vill bli undsatta.

Deras flotte ser ut som en leksaksbåt vid sidan 
av det stora fraktfartyget. ”Regensburgs” skrov 
höjer sig som en bergvägg över oss när vi lägger 
till bredvid gummibåten, kastar över flytvästar 
och tar emot de första migranterna.

– Akta huvudet, ni som står närmast skrovet, 
ropar en av räddningsarbetarna.

Insatsen går lugnt till och efter en timme är det 
hundratalet migranterna uppe på ”Phoenix”. 
Även denna gång är merparten från Västafrika.

Medan de pustar ut plockar räddningsarbe-
tarna ombord gummibåtens utombordare, och 
containerfartyget börjar långsamt stäva österut.

– Nu meddelar vi den italienska flottan var 
gummibåten ligger. De kommer hit och sänker 
den, det vill säga skär hål i pontonerna. Eller  
– om det är en träbåt – bränner den, säger Will 
Turner, insatsansvarig på Läkare utan gränser.

Efter EU-ledarnas krismöte i april har han 
 noterat en tydlig skillnad i hur de militära skep-
pen i området agerar.

– Förut brukade vi ofta se några fiskebåtar 
som cirklade på behörigt avstånd under en rädd-
ningsinsats. När den var över brukade de närma 
sig och ta hand om båten. Men sedan i juni är den 
italienska flottan betydligt snabbare på plats. Vi 
har flera gånger sett hur rökpelare stigit från 
träbåtar som vi räddat migranter från en stund 
innan, säger Will Turner.

Den officiella anledningen till att bränna över-
givna båtar på internationellt vatten är ofta att 

de kan utgöra fara för andra fartyg i området. 
Någon minskad ström av migranter har det dock 
inte lett till, eftersom andelen gummibåtar ökat, 
enligt Läkare utan gränser.

– Man måste fråga sig om inte brännandet 
av träbåtar kan ha bidragit till att vi nu ser fler 
gummi båtar, säger Turner.

Det kan öka riskerna för migranter, eftersom 
en enkel punktering räcker för att gummi båtarna 
ska sjunka. Å andra sidan gör de själva räddnings-
arbetet enklare, eftersom de inte kapsejsar lika 
lätt, enligt räddningsarbetarna på ”Phoenix”.

Solen är på väg ned  bakom horisonten när vi får 
order att börja stäva mot Italien med 194 migran-
ter ombord. På övre däck sitter den 22-årige 
snickaren John Keke från Kano i Nigeria. Han har 
flytt undan extremistgruppen Boko Harams ter-
ror.

– Jag var i kyrkan när det small. En självmords-
bombare sprängde sig i luften, inte långt från 
min möbelbutik. När jag kom dit hängde kropps-
delar från elledningar och trädgrenar. Det var då 
jag bestämde mig för att sälja allt och lämna lan-
det, säger John och skakar på huvudet.

Han reste landvägen till grannlandet Niger 
och sedan vidare genom Saharaöknen upp mot 
 Libyen. 2 000 dollar (18 000 kronor) betalade 
han för denna första resa.

– Vi färdades med lastbil fyra dagar och sedan 
vandrade vi tre dagar. Två gånger svimmade jag. 
Några snälla grabbar räddade mig från döden 
där i öknen, berättar han.

Väl framme i staden Sabha i sydvästra Libyen 
stoppades hans grupp av beväpnade män.

– De tog oss till ett gammalt hus och krävde 
oss på pengar, slog och skrek. Jag sade att jag är 
snickare och bara ville åka till Libyen för att arbe-
ta. De tog mina 400 dinarer, och knuffade över 
mig till en annan del av rummet. Men andra slog 
de mycket värre, säger John som till slut lyckades 
fly ut genom en bakdörr.

Han sprang tills han stötte på några poliser.

– När de hörde att jag är snickare lyste en av 
dem upp. Hans bror har ett snickeri i Tripoli, så 
han erbjöd mig jobb där.

Först var han dock tvungen att göra ett arbets-
prov: en fönsterram.

– De blev nöjda, säger John med ett snett 
 leende.

Men när John hade varit några dagar i huvud-
staden insåg han att situationen var minst sagt 
allvarlig.

– Min chef där sade att kriget snart kommer 
till Tripoli. Och jag har sett nog med krig. Aldrig 
mer, tänkte jag – och ringde min pappa och bad 
honom sälja sitt hus, så att jag kunde ta mig över 
floden, säger John, som aldrig tidigare sett havet.

– Jag visste att många dött i den där floden. 
Men smugglaren lovade att jag skulle få en flyg-
biljett till Tyskland för 1 500 dollar, och då valde 
jag att lita på det. När jag hade betalat förde de 
mig till ett hus, där många andra migranter vän-
tade. Vi tvingades ha ögonbindlar på oss. Inte 
ens när det var dags att äta fick vi ta av dem. De 
matade oss… 

Efter två dagar sade smugglaren att det var 
dags att åka. Det skulle ta en timme med bil till 
flygplatsen.

– När vi var framme fördes jag ut med ögon-
bindel och sattes ned på något som kändes som 
ett golv. Några sekunder senare kände jag hur 
det stötte till.

Han tog av sig bindeln. I månskenet såg han 
att han satt på en gummibåt med träbotten, till-
sammans med många andra.

– Jag grät. Jag trodde att jag skulle dö. Jag bad 
till gud, säger John Keke.

Smugglarnas respekt  för människoliv tycks vara 
i det närmaste obefintlig. Men samtidigt är de 
måna om sitt rykte, eftersom det kan påverka 
deras affärsverksamhet. Bland migranterna ses 
de med ett slags hatkärlek: John, Temitope och 
de andra hade ju aldrig haft möjlighet att korsa 
Medelhavet utan dem.

John, 22, skulle flyga till Europa. Men smugglarna lurade ned 
honom i den lilla gummibåten. ”Jag trodde att jag skulle dö.”

DN.TV. Följ med på 
resan och hör flykting-
arnas berättelser.

Specialtidning om allas lika värde. 
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På grund av EU:s visumhinder är de ett nöd-
vändigt ont, trots att resan ofta innebär enorma 
risker. Åtskilliga av migranterna ombord på 
”Phoenix” vittnar om hur de rånats, kidnappats 
och utsatts för våld i det laglösa Libyen.

En man säger tyst till mig:
– Flera av kvinnorna som du ser här på  båten 

blev våldtagna. Vi hade svarta masker över våra 
 huvuden och var bakbundna hela tiden, så vi 
kunde inte göra något.

Sjuksköterskan Carol bekräftar senare att 
några av kvinnorna verkar ha blivit utsatta för 
sexuellt våld.

– Så är det i stort sett alltid. Och merparten av 
övergreppen verkar ske i Libyen. Kvinnorna är 
de i särklass mest utsatta av alla resenärer.

1 500 dollar,  eller omkring 14 000 kronor. Så 
mycket betalade John för sin resa. Om man tar 
det gånger 98 000 –  det antal migranter som 
lämnat Libyen i år – får man mer än en miljard 
kronor. Pengar som går direkt in i den väpnade 
konflikten och underminerar försöken att bygga 
upp en fungerande stat.

Frågan är hur man bäst kommer åt smugg-
lingen.

– Det som krävs är ett system med säkra,  legala 
resvägar för människor som är på flykt. Ett sys-
tem som gör det möjligt för dem att fly utan att 
anlita smugglare, och som ger skydd till dem 
som behöver skydd, säger Will Turner på Läkare 
utan gränser.

Amnesty International, Röda korset och 
 UNHCR instämmer i det.

Men EU:s försök att skapa ett sådant system 
har hittills resulterat i fiasko. När man nyligen 
försökte nå det i sammanhanget blygsamma 
målet om att fördela 40 000 asylsökande mellan 
medlemsländerna lyckades man bara nå 32 000 
platser. Flera länder vägrade att ta emot den 
kvot som EU-kommissionen gett dem.

Samtidigt är EU:s militära insats mot smugg-
larna, EUNavfor Med, på väg att inledas. Den 

svenske kommendörkaptenen Rolf Hultman är 
ställföreträdande planchef för denna insats, som 
i dagarna påbörjas i Medelhavet.

När DN når honom på telefon säger han att det 
till en början rör sig om underrättelseinhämt-
ning, som staben i Rom sedan ska utgå från i sina 
operationer.

– Vi har flyg, marina enheter och special-
trupper som deltar i EUNavfor Med, säger Hult-
man, som tillsammans med två andra officerare 
är Sveriges enda bidrag till den, så här långt.

Om Libyens internationellt erkända regering 
ger klartecken, eller om EU får mandat från FN:s 
säkerhetsråd, kan det på sikt bli tal om att sätta 
in specialtrupper i räder mot smugglare i Libyen.

Men vad händer då med migranterna?
– Om de hävdar att de befinner sig i nöd kom-

mer de inte att återföras till Libyen. De kommer 
att föras till en säker hamn, säger Rolf Hultman.

Han intygar att uppdraget är svårt, eftersom 
det krävs stor humanitär hänsyn.

– Och jag vill verkligen understryka att vår mili-
tära insats bara är ett av politikernas många verk-
tyg i den verktygslåda de har till sitt förfogande.

Ett annat av verktygen är visumhinder. Nyli-
gen införde flera nordafrikanska länder, bland 
dem Egypten, strängare visumkrav för syrier, vil-
ket lett till att andelen syrier minskat bland dem 
som lämnar Libyen. I gengäld har båtresorna 
med destination grekiska övärlden från Turkiet 
och direkt från Syriens kustremsa blivit vanliga-
re: Hittills i år har 124 000 klivit i land i Grekland.

Det är som en ballong. Om du klämmer åt på 
ett ställe, kommer det ut på ett annat.

Två dagar senare  lägger vi till i Vibo Valentia 
i Kalabrien, dit ”Phoenix” eskorterats av den 
 italienska kustbevakningen. Vi får veta att samt-
liga ombord har försatts i karantän, trots att 
 Läkare utan gränser bara konstaterat vätskebrist 
och sjösjuka bland passagerarna. Ett hundratal 
män och kvinnor iförda medicinska munskydd 
möter oss på kajen. Där finns representanter för 

hälsoministeriet, ambulansförare, brandkåren 
och den lokala pressen församlade.

Men bland de första att kliva ombord är en 
grupp poliser.

De går fram till en av migranterna, en man i blå 
skjorta, och för bort honom till en avskild del av 
överdäcket. Jag råkar stå nära och hör förhöret.

– Vem körde båten? säger polismannen.
– Jag vet inte, sir.
– Kom igen nu, du satt på båten hela dagen, 

det är klart att du vet vem som körde.
– Det var natt när vi åkte, sir, jag såg inte.
– Men ni plockades upp på morgonen. Hjälp 

mig nu, vem var det som körde?
– Jag vet inte, sir.
– Då gör vi så här. Antingen berättar du vem 

som körde, eller så säger jag att det var du som 
körde. Då riskerar du minst tre eller fyra års 
fängelse. Förstår du?

– Ja, men det var inte jag, sir…
– Vem var det då? Någon har sagt till mig att 

det var en person med blå tröja. Om du inte 
 berättar vem det var, så säger jag att det var du.

Tystnad.
– Vem var det som körde? upprepar polisen.
– Jag vet inte, sir…
En stund senare förs mannen till en polisbil. 

Kameror smattrar, filmkameror rullar. Men  ingen 
av journalisterna kommer tillräckligt nära för att 
fråga vad migranterna heter, varför de är här.

Temitope, Kate, John och de andra får gå av  
i rader. Deras pupiller och ögonvitor inspekte-
ras, armar och ben likaså, handskbeklädda hän-
der körs ned innanför deras byxor. Några turis-
ter står en bit bort och tittar på.

En stund senare ser jag John komma gående 
mot bussarna bakom avspärrningarna. Han 
 vinkar och ler skyggt. Jag vinkar tillbaka.

Temitope och Kate har redan stigit in i en buss, 
med destination Turin. Där kommer de sanno-
likt att få vänta mellan sex månader och två år 
innan de kan få lämna flyktingförläggningen.

En resa är slut. En annan har just börjat.

Världen 
väljer att 
 blunda 

Antalet asylsökande till EU var 
förra året drygt 600 000, vilket 
är en rekordhög siffra, men inte 
mer än 1 procent av det totala 
antalet flyktingar i världen. Ändå 
gör vi det bekvämaste – att 
blunda.

Analys

Michael Winiarski 
Utrikeskommentator
michael.winiarski@dn.se

A
tt miljoner människor 
flyr kriser och krig är 
inget nytt fenomen. 
Under den sovje-
tiska ockupationen 
av Afghanistan på 

1980-talet flydde till exempel fem 
miljoner människor från sitt land. 
Tre miljoner av dem tog sig till 
Pakistan, två miljoner till Iran.

Det är siffror som är jämförbara 
med dagens flyktingströmmar  
i Syrien.

Det som skiljer är att det i dag på-
går en rad flyktingkatastrofer på en 
och samma gång. I juni bekräftade 
FN:s flyktingorgan UNHCR med 
iskalla fakta vad många har haft på 
känn: Vi befinner oss i flyktingka-
tastrofernas tidevarv. Närmare 60 
miljoner människor befinner sig på 
flykt i världen. Och ökningstakten 
är den snabbaste någonsin.

Det är inte märkligt  om världen  
i detta läge står handfallen.

Den gemensamma  nämnaren är att 
de flesta flyr från muslimska extre-
misters våldsorgier och från stater 
som har upplösts i sina bestånds-
delar, av utländsk intervention el-
ler inbördeskrig. Det gäller länder 
som Irak, Syrien där terrorgrup-
pen Islamiska staten härjar – och 
Libyen. Det gäller också länder på 
Afrikas horn och i Västafrika.

Det är som vanligt främst de 
när  ma ste – och relativt sett fattiga 
– grann länderna som får ta stöten. 
En av de värst utsatta är Libanon, 
där var tredje invånare nu är flyk-
ting från Syrien.

En mindre del  av flyktingarna, 
 främ st från Syrien och Afrika, 
väller in i Europa. Men trycket mot 
Europa är ändå rekordstort. Hittills 
i år har närmare 100 000 männ-
iskor försökt att ta sig över den del 
av Medelhavet som ligger mellan 
Libyen och Italien, lika många 
till Grekland. Av dessa har minst 
2 000 drunknat.

Jämfört med  60 miljoner är de 
inte många, men de har ändå ställt 
Europa och EU inför svåra utma-
ningar. Den allmänna opinionen 
i Europas är inte precis välkom-
nande för stor invandring, och 
politikerna hukar under växande 
invandrarfientliga stämningar.

Avsaknaden av politiskt tryck på 
makthavarna är ett av skälen till att 
de flesta länder inte reagerar på de 
mänskliga tragedier som utspelas 
inför våra ögon. Och så länge det 
är så kommer vi inte att få se någon 
samlad åtgärdsplan i EU.

Specialtidning om allas lika värde. 
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Ständiga bombattacker, el- och vattenbrist. 
Inga fungerande sjukhus eller skolor. I Syrien, 
landet som är navet i den pågående flykting-
katastrofen, har befolkningen halverats under 
kriget. Walid Tamer är en av dem som stannat 
kvar. Men han ser inget hopp för sitt land.

Erik Ohlsson
erik.ohlsson@dn.se 

○○Kontakterna med krigets Syrien 
är ovissa och oberäkneliga. I två 
dagar har vi försökt få kontakt med 
Walid Tamer via Skype. Men anting
en har det varit strömavbrott, det 
trådlösa nätverket har legat nere, 
eller så har Walid varit upptagen på 
sin läkarmottagning.

Nu sitter vi äntligen mitt emot 
varandra, bakom var sin dator
skärm på ungefär 450 mils avstånd. 
Walid befinner sig i sitt lilla hus 
någon kilometer utanför Saraqeb i 
nordvästra Syrien, med laddat sol
cellsaggregat för att hålla de upp
repade elavbrotten stången. 

I förbigående säger han:
–○Precis innan jag loggade in stod 

jag på taket till vårt hus och såg ett 
stridsplan beskjuta min gamla ar

betsplats, alShifasjukhuset, med 
raketer. 

Walid Tamer, 44 år, är en under
sätsig fyrbarnspappa med svart 
yvigt hår. Hans hemstad är Saraqeb 
i Idlibprovinsen i nordvästra Sy
rien, ett av de områden som drab
bats allra hårdast av det drygt fyra 
år långa inbördeskriget.

Här har regeringens trupper och 
de olika fraktionerna inom opposi
tionen slagits om mark och makt. 
Kriget har brutaliserat tillvaron. 
Det var utanför Saraqeb som den 
amerikanske journalisten James 
Foley fördes bort i november 2012. 
Foley som för drygt ett år sedan 
inför videokameror mördades av 
terrorsekten Islamiska staten. Kid
nappningen av Foley har följts av 
flera liknande fall.

Omvärldens och nyhetsmedi
ernas Syrienfokus är sedan länge 
inriktat på terrorsekten Islamiska 

statens (IS) barbari mot civilbefolk
ningen och deras skövling av antika 
världsarv.

Även i Saraqeb  och dess omgiv
ningar existerar IS som ett hot. Men 
den mest dödsbringande kraften är 
president Bashar alAssads flygter
ror och artilleri. Det är president 
alAssads krigsmakt som skickar 
missiler och klusterbomber över 
bostadsområden och utomhus
marknader. Som släpper de fruk
tade tunnbomberna – bensinfat 
proppfulla med sprängmedel och 
skrot – över städer och byar. Som 
svarat för attacker med klorgas, 
trots att presidenten hävdar att 
lagren av kemiska stridsmedel för
störts. alAssad förnekar också all 
användning av inhumana vapen:

–○Tunnbomber? Tror ni att vi 
använder kastruller också? sade 
presidenten föraktfullt när han in
tervjuades av brittiska BBC för ett 
halvår sedan.

Saraqeb var en av de  syriska städer 
där upprorsandan, inspirerad av 
den arabiska våren 2011, fick starkt 
stöd. Walid Tamer är noga med att 
påpeka att protesterna föddes ur 
sociala orättvisor. Korruption och 
bossvälde rådde och det fanns ett 
utbrett missnöje med regimens 

Här är det dödliga kaoset   syrierna flyr från
privatiseringskampanj, som bland 
annat ledde till att Bashar alAssads 
kusin Rami Makhlouf kunde köpa 
mark billigt kring Saraqeb och  
exploatera landsortsbefolkningen.

Men gatuprotesterna möttes 
med blint våld från alAssads säker
hetsstyrkor. Situationen eskalerade 
snabbt till inbördeskrig. Den sy
riska oppositionens väpnade gren 
Fria syriska armén (FSA) lyckades 
år 2012 driva ut regimens trupper 
ur provinsen.  

Idlibprovinsen är fortfarande ett 
av den sekulära oppositionens star
kaste fästen. Men numera är regim
motståndarna ordenligt splittrade. 
FSA har försvagats. Jihadistgrupper 
som Jabhat alNusra och Islamiska 
staten har fått större inflytande.

–○Det är de vanliga syrierna som 
får sitta emellan, konstaterar Walid 
Tamer.

Före inbördeskriget hade Sa
raqeb ungefär 45○000 invånare. 
Nu återstår knappt 25○000. Resten 
har flytt – ut på landsbygden, som 
familjen Tamer. Eller över gränsen 
till Turkiet. Eller ännu längre, till 
Europa.

Walid Tamer har varit  läkare i näs
tan tjugo år. Han är laboratorie
specialist och arbetade tidigare 

Vi befinner oss i ett 
fängelse med tre cel-
ler. I den ena sitter 
al-Assad, i den andra 
al-Qaida, i den tredje 
Islamiska staten. Vi 
syrier mals sönder. 
Walid Tamer, 44-årig läkare som 
valt att stanna i sitt krigshärjade 
hemland.

Specialtidning om allas lika värde. 
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Här är det dödliga kaoset   syrierna flyr från
dels på sin egen praktik, dels på 
det största av Saraqebs tre lasarett, 
al-Shifasjukhuset. Men just nu är 
al-Shifa stängt, som det sista av de 
fungerade sjukhusen i Saraqeb.

– Under de drygt fyra år som 
inbördeskriget pågått har al-Shifa 
bombats och beskjutits fjorton 
gånger. Men den senaste attacken 
som kom för en månad sedan blev 
dödsstöten, säger Walid Tamer. 

En missil från ett jaktplan slog in 
på ett av våningsplanen på det re-
dan sargade sjukhuset, in i en ope-
rationssal där en förlossning med 
kejsarsnitt förbereddes.

– Kvinnan på förlossningsbordet 
dog, och tre ur sjukvårdspersona-
len. Kirurgen, en vän till mig, ska-
dades svårt, säger Walid Tamer.

Varje dag åker Walid  in till sin  
praktik från familjens hus, som 
skulle bli en tillfällig nödbostad 
men där de nu bott i fyra år och in-
rättat ett slags naturahushållning 
med höns och getter för att få mat 
på bordet. 

Walids barn är rädda att han inte 
ska komma tillbaka på kvällen. Han 
bär alltid med sig en radiosändare 
som har kontakt med luftbevakare 
som varnar för bombflyg. 

– Det kommer attacker nästan 

varje dag. Folk som rör sig ute på 
gatorna försöker gömma sig. Sen 
går de vidare, om de inte blivit träf-
fade förstås. Man går antingen till 
marknaden eller till en begravning, 
säger Walid.

Elektricitet finns  i allmänhet bara 
några få timmar varje dag. Livs-
medel finns att få – Saraqeb är en 
jordbruksbygd. Men distributionen 
av nödhjälp, som mediciner och sa-
nitetsartiklar, har tagits över av en 
lokal maffia som godtyckligt sätter 
priserna.

Rent vatten är en stor bristvara, 
något som orsakat epidemier av 
tyfoidfeber och amöbainfektioner. 
Bensinen är av låg kvalitet, den 
utvinns av inhemsk råolja vid bak-
gårdsraffinaderier, och kostar mot-
svarande 14–15 kronor litern.

Skolorna har också varit måltav-
lor för regimens flygbomber. Av 
Saraqebs femton skolor är numera 
en enda i bruk, konstaterar Walid 
Tamer. 

– Lokalerna går ju alltid att er-
sätta. Men många föräldrar vågar 
inte skicka sina barn till skolan, och 
det finns inte pengar till läroböcker 
eller lärarlöner. Den syriska staten 
har tagit bort Saraqebs lärare från 
sina lönelistor. 

Jihadistgrupper som IS lockar 
med koranskolor.

– Det är en mycket, mycket skad-
lig utveckling. Sådana skolor för-
medlar ingen kunskap. Barnen blir 
hjärntvättade, säger Walid Tamer.

När IS gjorde sitt senaste försök 
att bryta sig in i Saraqeb, i januari 
förra året, blev Walid tillfångatagen 
och anklagad för att vara en kättare, 
en avfälling. Men som en av de yt-
terst få läkare som fortfarande är 
verksam i staden är han känd. Be-
folkningen i Saraqeb demonstre-
rade för att han skulle släppas fri. 
IS föll till föga. Walid Tamer var inte 
opåverkad av händelsen utan gick 
tillfälligt under jorden.

Jag undrar om han inte  själv tänkt 
tanken att lämna Syrien. Walid blir 
synbart berörd av frågan. Hittills 
har han sakligt redogjort för det 
mänskliga lidandet i Saraqeb och 
effekterna av bombattackerna. Men 
nu tjocknar hans röst och ögonen 
fylls av tårar. Han berättar om äldste 
sonen Malik, 15 år, som för tre veck-
or tog beslutet att lämna föräldra-
hemmet, för att fly till Europa.

– Jag ville inte att han skulle åka, 
jag tänkte att jag aldrig skulle få se 
honom mer. Men han såg ju ingen 
framtid i Syrien. Och jag förstår ho-

nom. Jag fick acceptera hans val. 
Men det var svårt. Jag har tänkt att 
han kommer att dö på Medelhavet.

Malik tog sig till turkiska grän-
sen tillsammans med en grupp på 
cirka tjugo personer från Saraqeb. 
Där gick något fel och de blev be-
skjutna av turkiska gränssoldater. 
En kvinna dog, men Malik klarade 
sig och lyckades ta sig över grän-
sen, till Izmir. Där hamnade han 
på en gummibåt som förde honom 
till Grekland. Nu är han i säkerhet  
i södra Tyskland.

Kvar i Saraqeb är resten av famil-
jen – pappa Walid, mamma Fatima 
och Rim, 14 år, Zaid, 12, och 10-åriga 
Shadin. Walid Tamer vill inte riske-
ra sin familjs liv på havet. Men han 
ser heller ingen framtid i Syrien. 
Han pendlar mellan trotsig fatalism 
och nattsvart uppgivenhet.

– Jag är läkare, min uppgift är att 
rädda liv och bota sjukdomar. Vad 
händer om alla läkare lämnar Sy-
rien, säger han. Sedan tänker han 
efter ett tag och tillägger:

– Det är för sent för oss. Vi befin-
ner oss i ett fängelse med tre celler. 
I den ena sitter al-Assad, i den and-
ra al-Qaida, i den tredje Islamiska 
staten. Vi syrier mals sönder. Vi har 
blivit ingredienser i degen som stor-
makterna bakar.

 En vanlig syn  
i inbördeskrigets 
Syrien. En man flyr 
med sitt barn efter en 
bombattack.  
 Foto: sameer al-doumy/aFp

 Nästan en kvarts 
miljon människor har 
dödats sedan kriget 
inleddes 2011. 
Raserade hus syns 
överallt i Aleppo.   

� Foto:�APA/REX

 Bostads områden 
och marknader är ofta 
mål för attacker.  
Många människor 
skadades när 
rege ringsstyrkor 
bombade en marknad 
utanför Damaskus 
tidigare i veckan.  
 Foto: mohammed eyad/aFp
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 Medicin är en 
bristvara och sjukhus 
bombas. Här söker en 
man vård med sina 
barn på en provisorisk 
klinik i Douma. 
 Foto: abd doumany/aFp

Specialtidning om allas lika värde. 
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1 Vilken väg tar flyktingarna?
Så många flyktingar tog sig till Europa illegalt 

via de tre viktigaste rutterna under januari–juli 
2015:
Östra rutten (Turkiet–Grekland) ........... 132 240
Balkanrutten (till Ungern) ..................... 102 342
Centrala rutten (till Italien) .....................91 302 

2 Varifrån kommer de?
De tre största ursprungsländerna per rutt 

( januari–juli 2015)
Östra rutten
1. Syrien ................................................. 78 190
2. Afghanistan .........................................32 581
3. Pakistan ...............................................6 641
Balkanrutten
1. Afghanistan.........................................29 245
2. Syrien................................................. 28 749
3. Kosovo .............................................. 23 260
Centrala rutten
1. Eritrea ................................................ 23 878
2. Nigeria ............................................... 10 747
3. Afrika söder om Sahara ........................ 9 766 

3 Vart flyr de?
Antal asylsökande per land ( jan–juni 2015):

1. Tyskland ...........................................172 000
2. Ungern ..............................................67 000
3. Frankrike ..........................................29 000
4. Italien ............................................... 26 500
5. Sverige ..............................................25 000 

4 Syns någon avmattning?
Nej, tvärtom. Antalet asylsökande i Tyskland 

var i juli i år 93 procent högre än i juli 2014. Totalt 
väntas över 800 000 söka asyl i Tyskland i år. 

5 Hur såg det ut förra året?
Antal asylsökande per land 2014:

1. Tyskland ........................................... 202 815
2. Sverige ................................................81 325
3. Italien ................................................64 625
4. Frankrike ...........................................64 310
5. Ungern ............................................... 42 775 

6 Hur stor andel av dem som söker  
asyl får stanna?

Andel som beviljades asyl (2014):
Sverige ............................................ 77 procent
Tyskland ......................................... 42 procent
EU, totalt......................................... 45 procent
Ungern ................................. under 10 procent
Källor: Frontex, Eurostat

Ingmar Nevéus
ingmar.neveus@dn.se
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Runt 2 000 �yktingar 
är fast på järnvägs-
stationen i Budapest. 
Polisen hindrar dem 
att äntra tåg till 
Tyskland.

Hundratals 
migranter 
kom till tåg-
stationen 
i München från 
Ungern i veckan, 
utan att ha 
registrerats 
i Ungern.

Hamburg

München

Frank-
furt

Wien
Budapest

Bara den senaste 
veckan kom 22 000 
till Grekland.

Vägar från 
krigets Syrien 
Över 160 000 �yktingar har 
redan anlänt till Grekland i år.
Källa: BBC
Gra�k: Helena Shutrick

Budapest. Läget på Östra järnvägsstationen är 
åter lika spänt som det var innan flyktingarna 
fick resa västerut i måndags. Någon lösning 
tycks inte vara i sikte och hela tiden anländer 
fler flyktingar till Budapest.

 ○  Richard Barabás håller ett 
brandtal på planen utanför Östra 
järnvägsstationen i Budapest. Han 
är talesman för det lilla ungerska 
miljöpartiet LMP. Barabás är upp-
backad av fem partikamrater som 
håller upp var sin lapp med texten: 
”Orbán, let them pass”.

Framför honom står en klunga 
flyktingar och lyssnar, några av dem 
förstår engelska.

–Det är kaos här. Ingen vet vem 
som gav order att låta flyktingarna 
ta tåget i måndags och ingen vet 
vem som stoppade det i tisdags. 
Jag vet att det är i strid med Dublin-
överenskommelsen, men det är en 
humanitär katastrof här i Ungern 
och ni måste få åka vidare, säger 
han och möts av applåder.

LMP är Ungerns minsta parti 
med bara ett mandat i parlamentet.

Richard Barabás skrattar till när 
vi frågar om LMP inte borde verka 
för att Ungern ska ta hand om flyk-
tingarna på ett värdigt sätt.

–Omständigheterna är inte så-
dana. Vi är egentligen en varm-
hjärtad nation, men det enda den 
här regeringen åstadkommit är en 
hatkampanj mot flyktingarna, sä-
ger han och avser affischerna från 
i våras där regeringen på ungerska 
uppmanade flyktingarna att inte ta 
jobben från ungrarna.

Mustafa Yasin, en kortvuxen man 
från Aleppo i Syrien, hör till dem 
som lyssnat.

–Finns det något hopp för oss? Är 
det några som hör våra protester, 
frågar han.

Desperationen på  stationen växer
Jag pekar på tv-stationernas sän-

darbilar, berättar om bilderna på 
bland annat tysk tv.

Hans hustru Saffe lyser upp.
–Merkel är Gud, säger hon och 

pekar mot himlen.
Hon är i likhet med alla andra här 

medveten om att den tyska reger-
ingen deklarerat att man låter alla 
syrier stanna, även om de regist-
rerats som flyktingar i Ungern. Det 
gäller bara att komma till Tyskland.

–Vi hade köpt biljetter till Berlin 
i måndags, men det var fullt på tå-
gen. Vi kom inte ombord, berättar 
Mustafa Yasin som var engelsklära-
re i Aleppo, den 15 juli totalförstör-
des hans skola av en bomb.

Ingången till  Östra järnvägsstatio-
nen bevakas sedan i tisdags av po-
liser i blå uniformer och vinröda 
båtmössor.

Utanför demonstrerar en sam-
ling unga män. De försöker skapa 
samma tryck som i måndags då 
stationen öppnades och tusentals 
flyktingar kunde borda tågen som 
gick västerut.

En av talkörerna är lätt att förstå.
–Where do we wanna go?
–Germany, Germany, Germany.
När männen går ut på gatan och 

inleder en sittblockad ingriper 

10 mil
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Ytterst få flyktingar vill stanna i Ungern, som är fattigt i jämförelse med länderna i väst. ”Det är en humanitär katastrof här och flyktingarna   måste få åka vidare”, säger politikern Richard Barabás. Foto: Ferenc Isza/aFp

DN i Ungern.

Roger Turesson, foto
Jan Lewenhagen, text
jan.lewenhagen@dn.se

Specialtidning om allas lika värde. 

 Fotnot: publicerades den 3 september.
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Desperationen på  stationen växer
dock fullt utrustad kravallpolis utan 
pardon.

De tjutande piketsirenerna an-
nonserar att förstärkning är på väg.

Förbindelsegångarna till t-bane-
stationerna är ockuperade av flyk-
tingar som ligger på filtar, presen-
ningar och liggunderlag.

Egentligen har de en biljett till 
något av de tre ungerska flykting-
lägren, ytterst få vill dock stanna i 
landet. De vet att det inte finns nå-
gon framtid för en flykting i Ungern. 
Landet är fattigt i jämförelse med 
länderna i väst, dessutom är Orbán-
regeringen uttalat negativt inställd 
till människor från andra kulturer.

Den ungerska polis som talar i en 
megafon och på arabiska uppma-
nar flyktingarna att bege sig till för-
läggningarna talar därför för döva 
öron.

Området runt  stationen är som en 
tryckkokare. Enligt regeringens 
tales man var det polisen som på 
eget bevåg beslutade att öppna en 
ventil i måndags och låta flykting-
arna borda tågen västerut.

–Det är ändå fel att skylla allt på 
Ungern. Det var Tyskland som med 
sina falska förhoppningar skapade 
den aggressiva stämningen. Tidigare 
var det mycket lugnare här, hävdar 

den 17-åriga gymnasisten Sára Somo-
gyi som just avslutat ett pass på frivil-
ligorganisationen Migrant Aid.

I dag ska  Viktor Orbán stå till svars 
på ett krismöte i Bryssel. Ungern 
har redan fått reprimander av EU-
kommissionen för att flyktingarna 
släpptes i väg.  Orbán kommer att ar-
gumentera på samma sätt som den 
17-åriga gymnasisten – trycket blev 
för stort efter det tyska utspelet.

På onsdagen uppmanade den 
ungerska regeringen den tyska am-
bassadören i Budapest att komma 

till järnvägsstationen och redogöra 
för den tyska hållningen.

Inom EU har  det sedan ett par 
månader uppstått en klyfta mellan 
öst och väst i flyktingfrågan. Den lär 
manifesteras ytterligare på fredag 
i Prag då regeringscheferna från 
Tjeckien, Ungern, Slovakien och 
Polen träffas för att diskutera flyk-
tingpolitiken. Alla är emot den idé 
om kvoter som drivs av Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel 
med stöd av bland andra Sverige.

I förra veckan anlände 23 000 
flyktingar till de grekiska öarna, det 
betyder att fler flyktingar kommer 
till Budapest och trycket ökar.  

Frågan är vilket alternativ som 
EU-kommissionen kan erbjuda de 
desperata människorna i Budapest.

–Vi tänker ta oss till Tyskland 
med våld om så krävs, säger den 
28-årige ingenjören Salih från Da-
maskus, vi är människor, inte djur, 
och vi kan inte vara kvar här.

När solen gått ned och det inte 
längre är lika hett är det också som 
om spänningen släpper. Några kick-
ar boll, smågrabbar leker med tre-
hjulingar de fått, andra barn tittar 
på tecknad film i kvällsmörkret och 
det hörs skratt i järnvägsstationens 
katakomber.
Fotnot: Publicerades den 3 september.

Rika Europas  
börda väger  
relativt lätt
Flyktingströmmen från Europas 
södra och sydöstra grannskap 
sätter sammanhållningen inom 
EU på svåra prov. Men den 
pågående folkvandringen är 
egentligen ingen ny erfarenhet  
för Europa.

I modern tid har betydligt 
större människoströmmar korsat 
kontinenten. Men på flera sätt 
är utmaningarna denna gång 
svårare att hantera.

Analys

Michael Winiarski 
Utrikeskommentator
michael.winiarski@dn.se

S
enast Europa stod inför 
ett akut flyktingproblem 
var under 1990-talets 
blodiga krig på Balkan. 
Enbart till Sverige flydde 
över 100 000 männi-

skor, främst från Bosnien, och 
minst tre gånger så många kom  
till Tyskland.

Inte sedan det andra världs-
krigets slutskede efter 1945 har 
så många flyktingar rört sig över 
Europa som i dag. Efter att de 
allierade krossat det nazistiska 
Tredje riket, och Sovjetunionen 
ockuperat större delen av Öst- och 
Centraleuropa, beräknas mellan  
12 och 14 miljoner tyskar eller 
personer med tysk bakgrund ha 
tvingats bort från sin hembygd till  
i första hand Tyskland. Det var 
världshistoriens kanske största 
etniska rensning, innan detta be-
grepp ens var uppfunnet. Praktiskt 
taget alla tyskar i områden som 
överfördes till Sovjet och Polen 
(enbart från Polen 7 miljoner), 
liksom i tyskbefolkade delar av 
Ungern, Rumänien Tjeckoslova-
kien, Jugoslavien och Baltikum 
flydde eller utvisades efter kriget.

Dessa jämförelser  ger perspektiv 
på dagens flyktingkris. Uppgiften 
att hantera några hundratusentals 
nödställda människor, som gjort 
den livsfarliga färden från humani-
tära katastrofer i Syrien, Afghanis-
tan och Eritrea, borde inte vara 
oöverstiglig. Någon har räknat ut 
att de asylsökande som hittills  
i år har kommit över Medelhavet 
till Europa inte är fler än att  
det finns en asylsökande på  
1 000–2 000 européer.

Det ska jämföras med de mil-
joner flyktingar som Syriens och 
Afghanistans betydligt fattigare 
grannländer – Libanon, Jordanien 
och Turkiet – har tagit emot.  
I Libanon har de syriska flykting-
arna ökat befolkningen från  
4 till 6 miljoner.

Bördan på det rika Europa har 
relativt sett varit obetydlig. 

Ändå har den jämförelsevis 
begränsade flyktingström som 
knackar på Europeiska unionens 
portar skapat politisk turbulens i 
flera medlemsländer. På några håll 
har främlingsfientligheten explo-
derat, på andra har regeringar och 
folk opinioner valt att blunda. 

Bottennoteringen innehas 
förmodligen av Island, som har 
förklarat att man kommer att ta 
emot 50 flyktingar från Syrien. 
Beskedet uppfattades som så snålt 
att 12 000 islänningar har skrivit 
på ett öppet brev på Facebook 
som manar regeringen att ta in fler 
syriska flyktingar.

Den pågående flyktingkrisen ska 
förstås inte underskattas. Själva 
antalet flyktingar är bara en sida 
av saken: I augusti anlände över 
100 000 asylsökande till Tyskland, 
och under årets första åtta måna-
der drygt 400 000. 

Enligt alla tillgängliga bedöm-
ningar kommer inte flyktingström-
men att sina, snarare väntas den 
att tillta. 

Den viktigaste aspekten är dock 
inte kvantitativ.

Miljoner syrier  i det närmaste 
grannskapet skapar inga drama-
tiska politiska kriser (om än svåra 
ekonomiska och sociala problem). 
Vid krigsslutet kunde många 
miljoner etniskt utrensade tyskar 
invandra till Tyskland utan att kaos 
utbröt. Och under efterkrigstiden 
tog Sverige relativt smärtfritt emot 

tiotusentals polacker, ungrare och 
andra östeuropéer på flykt undan 
de kommunistiska diktaturerna.

Men i dag tycks många av 
 Europas länder inte vara redo att 
ge en fristad till människor som flyr 
från rena helveten. En bidragande 
 orsak är sannolikt att det handlar 
om människor som har ”fel” reli-
gion, kultur och hudfärg.

Det kan skyllas på okun-
skap, rädsla för det okända och 
egennytta.  Men det är ett politiskt 
faktum att främlingsfientliga stäm-
ningar breder ut sig, samtidigt som 
invandringspolitiken nu är väljar-
nas fråga nummer ett i hela Europa. 
Det gör det inte lättare för politiker 
av Angela Merkels slag att bedriva 
en humanitär flyktingpolitik.

I dag tycks många av 
Europas länder inte 
vara redo att ge en 
fristad till människor 
som flyr från rena hel-
veten. En bidragande 
 orsak är sannolikt 
att det handlar om 
människor som har 
”fel” religion, kultur 
och hudfärg.

Ytterst få flyktingar vill stanna i Ungern, som är fattigt i jämförelse med länderna i väst. ”Det är en humanitär katastrof här och flyktingarna   måste få åka vidare”, säger politikern Richard Barabás. Foto: Ferenc Isza/aFp

 Vi tvingades lämna 
vår dotter, vi hade 
inte råd att ta med 
 henne. Vi har inte 
hört något från henne.

Mustafa Yasin, som flytt syrien med 
delar av sin familj.

Specialtidning om allas lika värde. 
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Längst fram i det gamla baptist-
kapellet i byn Rätan står numera 
en whiteboardtavla. När 84 flyk-
tingar kom hit i början av året 
bestämde sig Hanne Rosenqvist 
och hennes vänner för att ge 
dem det bästa mottagandet de 
kunde komma på: varma kramar 
– och en skola. 

– Men vi fick mycket mer än så, 
vi fick nya mammor, säger 
Shemtia Taher, 27. 

○○Det har gått över nio månader 
sedan trettiofemårige Mohammed 
Omar från Eritrea kom till den jämt
ländska byn första gången. Och han 
vill aldrig bo någon annanstans 
igen. Tillsammans med 83 andra 

flyktingar flyttade han in på Rätans 
två nyöppnade asylboenden och 
befolkningen i byn ökade på kort 
tid med nästan 25 procent. Några 
protester från invånarna var det 
aldrig tal om, däremot väcktes en 
annan oro bland pensionärerna i 
bygden: främlingsfientlighet.

–○Om man inte sköter mottagan
det på ett bra sätt riskerar onda 
krafter att smyga sig på. Jag är över
tygad om att vi måste ta emot flyk
tingar med kärlek och omtanke, det 
är den enda rätta vägen in i samhäl
let, säger Ingrid Liljeholm.

Flera av pensionärerna  i Rätan är 
före detta lärare och tillsammans 
med sina vänner bildade de ”asyl
gruppen” och bjöd de in alla nyin
flyttade på välkomstfest. Det gamla 
baptistkapellet som tidigare stått 
tomt blev plötsligt fullsatt och för 
att ta reda på vilka behov de hade 
skickade pensionärerna runt lap
par med önskelistor. Överst ham

nade svenskundervisning och att få 
träffa svenskar.

I slutet av januari kallade ”asyl
gruppen” och Ingrid Liljeholm 
till första lektionen. Några pengar 
fanns inte, men de fick låna kapellet 
gratis och Migrationsverket beta
lade elräkningen. Kyrkan gav dem 
kopieringspapper och skolan en 
whiteboardtavla, Studieförbundet 
skänkte papper och sudd gummin. 
Den stora gruppen delades in i tre 
och Ingrid Liljeholm hade aldrig 
problem att få assistans i under
visningen av andra pensionärer  
i ”asylgruppen”. 

Några veckor senare upptäckte 
de att någon klottrat på bords
duken: ”Jag älskar dig, skola”. 

Svenskundervisningen blev kär
nan i ”asylgruppens” verksamhet, 
men engagemanget för flyktingar
na fortsatte att växa. I dag talar de 
i stället om dem som sina vänner. 
Mohammed Omar, Shemtia Taher, 
Yassin Ibrahim och de andra som 

Josefin Sköld, text 
Robert Henriksson, foto

Rätan. Flyktingarna fick svenska   ”mammor”

Rätan

nu fått uppehållstillstånd och bo
satt sig i Rätan kallar damerna för 
”sina svenska mammor”. 

–○ Jag hade knappt pratat med en 
svensk när jag kom till Rätan, även 
om jag bott på andra asylboenden 
tidigare. Här kom de direkt och 
frågade hur vi mådde och hur de 
kunde hjälpa till. Det glömmer jag 
aldrig. De är som mina mammor 
nu, säger Mohammed Omar. 

Vi står och tittar ut över ängsmar
kerna utanför baptistkapellet. 

–○I bland blir de lite chockade när 
vi försöker hjälpa till. Vi klarar oss 
själva, svarar de när vi vill bära eller 
laga. Men jag ser det som min uppgift 
att ge tillbaka till dem, ge tillbaka till 
Sverige. Jag vill finnas här och hjälpa 
till när de inte orkar, säger han.

En av eldsjälarna,  Hanne Rosen
qvist, tror att landsbygden har 
mycket att ge de flyktingar som 
 söker sig till Sverige. 

–○Det är så lätt att bara stuva in 

Specialtidning om allas lika värde. 
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Rätan. Flyktingarna fick svenska   ”mammor”

Fakta. ”Asylgruppen”

○○när två asylboenden öppnade 
i den lilla byn rätan vid årsskif-
tet bildade ett gäng pensionärer 
”asylgruppen” för att välkomna och 
hjälpa flyktingarna att komma in i 
det svenska samhället. 

○○Förutom svenskundervisning har 
gruppen också ordnat mingel varan-
nan vecka där alla träffas och dricker 
te, spelar spel, sjunger barnvisor 
och pratar. de har även ordnat med 
klädinsamlingar och lånat gymnas-
tiksalen för fotbolls- och inne-
bandyträning. 

○○Flera av dem arbetar också aktivt 
med att försöka få fram bostäder till 
de flyktingar som har fått uppe-
hållstillstånd och vill flytta tillbaka 
till rätan. 

folk mellan fyra väggar och vända 
ryggen till. Här ville vi göra tvärtom. 
Med tanke på deras upplevelser och 
vad de gått igenom 
behöver de någon 
som lyssnar och bryr 
sig, någon som ger 
dem en varm kram 
och kan få dem att 
skratta igen. Det tror 
jag att vi har lyckats 
med här. Nu blir vi ju 
inbjudna på både inflyttningsfester 
och ramadan-firande och det har 
aldrig varit något tjafs eller stök i 
byn, säger hon. 

Gruppen vill dock  inte sticka un-
der stol med att det funnits svå-
righeter. Att få till ett samarbete 
med  Migrationsverket tog lång tid, 
och när gruppen försökte bjuda 
in byns ungdomar på mingel med 
flyktingarna dök ingen av dem 
upp. Men det stora bakslaget kom 
i maj. Då fick ”asylgruppen” plöts-

ligt reda på att flyktingarna inte 
längre fick bo kvar. ”Ägaren hade 
missat att skicka in en handling till   
Migrationsverket”, var förklaringen 
de fick. 

–○Det var en enorm chock. Som 
ett hårt slag i magen, säger Kristina 
Nordenborg. 

Trots högljudda protester och 
många tårar bussades flyktingarna 
i väg igen. I dag står asylboendena 
tomma. Men så fort lägenheter blir 
lediga försöker de se till att någon 
av dem som nu fått uppehållstill-
stånd kan flytta in. I framtiden 
hoppas de att Migrationsverket ska 
öppna boendet igen. Nu har både 
byalaget, Lions och kommunen 
skjutit till pengar för aktiviteter och 
undervisning. 

–○Den enda här som kanske skulle 
bli lite missnöjd i så fall är väl gub-
ben där hemma, då får han inte 
samma service längre, säger Hanne 
Rosenqvist och skrattar högt. 
josefin.skold@dn.se

Jag vet ingen som 
inte vill bo här.  
Vi har kommit 
hem.
Shemtia Taher, 27, från eritrea är 
en av flyktingarna som beviljats 
uppehållstillstånd och fått hjälp av 
”asylgruppen” att hitta en lägen-
het i rätan. I framtiden hoppas hon 
att fler av hennes vänner som nu 
skickats ut till nya asylboenden ska 
flytta tillbaka. 
Här får hon sig en kyss av eldsjälen 
Hanne rosenqvist.

Mariefred. Romer får 
byta tiggeri mot jobb
DN-artikeln om hur ”Mariefreds-
modellen” hjälpte EU-migranter-
na att få arbete i stället för att 
tigga fick enormt genomslag. 

Tre månader senare har politi-
ker och kommuntjänstemän från 
hela landet kontaktat initiativta-
garen Anna Löfving.

– Jag är glad att kunna inspi-
rera andra att göra samma sak, 
säger hon. 

○○Klockan är halv elva på förmid-
dagen och Vasili Tudor har radat 
upp små burkar med äppelmos, 
godis och hallonmarmelad på ett 
trädgårdsbord intill Stora torget i 
Mariefred. Marmeladen är godast, 
säger han och sträcker på ryggen. I 
en villa trädgård en bit bort är hans 
bror och svägerska fullt upptagna 
med trädgårdsarbete utanför en gul 
villa. 

I början av juni berättade DN om 
Anna Löfvings ”Mariefredsmodell” 
som innebär att EU-migranterna på 
orten fått hjälp och möjlighet att 
börja arbeta.

I stället för att tigga springer 
de numera mellan uppdra-
gen: hushållsysslor hemma hos 
privatpersoner för 75 kronor  
i timmen, loppisförsäljning, blå-
bärsplockning och syltkok.

Sedan artikeln  publicerades har 
kommuntjänstemän, privatperso-
ner och politiker från hela landet 
kontaktat Anna Löfving som är pro-
jektets initiativtagare. 

–○Det har väckts en enorm mot-
kraft till främlingsfientligheten i 
Sverige och alla som ringer vill göra 
samma sak i sin hemkommun eller 
sin stadsdel. De frågar efter tips och 
råd om hur de ska komma i gång. 
Många tycker att det är svårt att ta 
kontakt och skapa förtroende när 
de inte kan rumänska, men till dem 
brukar jag svara att man kommer 
väldigt långt med kroppsspråk, sä-
ger hon. 

Efter att projektet fick rikstäck-
ande uppmärksamhet i juni tycker 
Anna Löfving också att attityden 
hos skeptiska kommuninnevånare 
har förändrats. De har fått en när-

Fakta. ”Mariefredsmodellen”

○○romerna utför enklare arbeten åt 
mariefredsborna, som trädgårdsar-
bete, fönsterputsningen eller städ-
ning. alla betalar efter samvete och 
förmåga, men rekommendationen 
är 75 kronor i timmen. 

○○det finns en Facebookgrupp  
med namnet ”Jobb till romerna  
i mariefred” för dem som vill ge dem 
uppdrag. 

○○romerna får vara i 
sverige tre månader 
åt gången. 

○○de säljer också 
eget hantverk och 
loppisprylar som 
mariefredborna 
samlar in.

Mariefred

mare relation till Vasili, Elena, Ni-
colai och de andra romerna, och 
listan över önskade hushållssysslor 
är numera fulltecknad. 

–○Att vi fick så 
mycket publicitet le-
gitimerade hela pro-
jektet. Tidigare ville 
folk gärna hjälpa till, 
men helst inte för-
knippas med sina in-
satser. Kanske rörde 
det sig om rädsla för 
att stöta sig med kunder eller be-
kanta som har andra åsikter. Men 
nu är många väldigt stolta över att 
vara med och stötta oss, säger Anna 
Löfving.  

Nicolai och Elena Tudor  försörjer 
fem egna barn och en avliden släk-
tings fem barn hemma i Rumänien. 
De ler med hela ansiktet när vi talar 
om arbetet. En vanlig ”tiggarlön” 
brukade hamna runt 200 kronor 
per dag. Enligt reglerna kan de 
nu tjäna upp till 1○000 kronor från 
varje person som anlitar dem per 
år utan att de behöver rapportera 
inkomsten till myndigheten. Om 
inkomsten överstiger totalt 18 000 
kronor ska de betala skatt i hemlan-
det.

–○Det är bra att jobba, säger Elena 
Tudor prövande på svenska. Hon lär 
sig fortfarande och är mest bekväm 
med ”hej” och ”tack” än så länge. 

–○Du skulle ha sett dem för ett 
halvår sedan, fortsätter Anna Löf-
ving. I dag är de helt andra männ-
iskor, så otroligt glada och stolta 
över sig själva. Det är nästan det 
bästa av allt.

Under senhösten planerar Anna 
Löfving att åka till den rumänska 
byn Crovu tillsammans med den 
 lokala pingstkyrkans pastor för att 
se vad Mariefredsborna skulle kun-
na hjälpa till med på plats. 

–○Många föräldrar lämnar sina 
hem och sina barn när de åker till 
Sverige och vi vill bland annat dis-
kutera med borgmästaren om vi 
kan hjälpa till att bidra till jobbtill-
fällen på något sätt. Det här projek-
tet är långt ifrån över. 
Josefin Sköld

Nicolai och Elena Tudor  försörjer fem egna barn och en avliden släktings fem barn hemma i Rumänien.
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Den nationalistiska 
 nätmediebubblan är 
central för SD:s  succé. 
Och ”Julia Caesar” 
 spelar en nyckelroll.

A
ugusti 2015. Jag är i en bil, på väg till 
en sommarstuga. Där bor en journa-
listkollega, en skribent som sedan 
2010 varit en av den svenska anti-in-
vandringsrörelsens mest inflytelse-
rika. Hon skriver sina texter under 

pseudonymen Julia Caesar och jag är ganska ny-
fiken på henne. En gång var hon en etablerad re-
porter på DN, känd för sina socialreportage. Hon 
gav ut böcker om funktionshinder. Sen blev hon 
rasist, sammanfattar en före detta arbetskamrat.

Jag tittar ner i mina papper, med utskrifter 
från hennes krönikor, hyllade av Sverigedemo-
krater och andra nationalister. Läser:

”Den massiva invandringen från låg-IQ-länder 
i tredje världen förändrar för all framtid 
mottagarländernas genomsnittliga IQ och 
därmed också ekonomi, välfärd och på sikt 
möjligheten att bibehålla ett demokratiskt 
statsskick.”   
Bilen svänger in på en grusväg. Jag läser  vidare:
”Efter 45 års massinvandring kan ingen påstå 
att invandrare från Mellanöstern och Afrika 
är som vi. I muslimsk kultur är det legitimt att 
våldta en kvinna om hon inte täcker sig med 
stora tygsjok.”
Jo, hon blev nog rasist. Men hur? Och varför 

blev hon opinionsbildare? Och varför har hon 
valt att vara anonym? 

”Sedan andra världskriget har vi blivit indok-
trinerade med den ideologiskt betingade 
myten att det inte existerar några raser och 
därför heller inga rasskillnader.”
Bilen stannar. Fotografen och jag går ut. Grus-

gången knastrar. Jag knackar på dörren.

V
åren 2009. Jag är hemma hos SD-
toppen Erik Almqvist, i hans lilla 
lägenhet i Lund. Han bjuder på jord-
nötter och äppelcider. 

Ett år senare ska han under en 
festnatt i Stockholm käfta med komi-

kern Soran Ismail, säga ”Det är inte ditt land, det 
är mitt land!”, kalla en tjej för hora och beväpna 
sig med metallrör. När partikamraten Kent Eke-
roths  mobilfilm från festnatten senare avslöjas av 
Expressen tvingas Almqvist att lämna riksdagen 
och posten som SD:s ekonomisk-politiske tales-
person. 

Men nu är vi i Lund och Erik Almqvist är på 
gott humör. Han känner medvinden, att hans 
parti är på väg mot riksdagen. Han tar fram sin 
laptop och visar en topplista över veckans mest 
lästa politiska bloggar.

– Det där är en SD-blogg, och den, och den. Och 
den där skrivs av en före detta Sverige demokrat.

Listan toppas av två SD-vänliga nyhetsbloggar 
som har specialiserat sig på att hänga ut brotts-
lingar med namn och ursprung. En av dem  heter 
Politiskt Inkorrekt (föregångaren till dagens Av-
pixlat).

– Det är en SD-sympatisör som driver Politiskt 
Inkorrekt, säger Erik Almqvist nöjt.

Några år tidigare,  runt år 2005, höll Sverige-
demokraterna själva på med uthängningar 
i parti tidningen SD-Kuriren. Där publicerades 
ofta artiklar om brott – åtminstone om de miss-
tänkta hade utländsk bakgrund. Redan i rub-
rikerna slog SD fast gärningsmännens etniska 
bakgrund: ”Iranier rånade postkontor i Upp-
sala” eller ”Afrikan rånade guldsmedsaffär i Ör-
kelljunga”. I SD-texterna hängdes dömda män-
niskor ut med namn, även personer som dömts 
till psykiatrisk vård.

Men snart slapp SD att själva sköta uthäng-
ningar av människor med utländsk bakgrund. 
En flora av SD-vänliga anti-invandringssajter 
växte fram, en ofta rasistisk informationsbubbla 
där bloggare länkade till varandra och återpubli-
cerade varandras texter. 

Navet i den svenska anti-invandringsbubblan 
2009–2011 var nyhetsbloggen Politiskt  Inkorrekt. 
Redaktörerna förklarade att de arbetade ”hårt och 
målmedvetet för att sprida information om alla de 
ymnigt förekommande negativa konsekvenser 
för Sverige och svenskarna som den ohämmade 
massinvandringen inneburit”. Att stödja SD var 
självklart, ”det enda svenska parti som vill föra 
upp diskussionen om invandringens ödesdigra 
påverkan på Sverige i riksdagsammanhang”.

Rasismen var ständigt närvarande  på Politiskt 
Inkorrekt. Sajten skrev om en ”tsunami, en flod-
våg av zigenare” som ”väller in över Sverige”. 
I kommentarsfälten tävlade läsarna i att spy galla 
över olika invandrargrupper.

Men Politiskt Inkorrekt och efterföljaren Av-
pixlat kunde även skriva uppskattande och varmt 
om människor. Om SD-ledaren Jimmie Åkesson, 
till exempel. Och om ”Julia Caesar” – en skribent 
som skrev rasande krönikor om att invandringen 
förstört Sverige bortom all räddning.

Namnet Julia Caesar är hämtat från en folkkär 
skådespelerska från den svenska pilsnerfilmens 
era. Bakom pseudonymen finns en journalist 
som i många år arbetat på Dagens Nyheter. 

2010 kom Julia Caesars bok ”Världsmästarna”. 
Bibliotekstjänsts lektör gillade inte boken:

”’Världsmästarna’ är en 435 sidor lång indig-
nerad insändare om hur Sverige tack vare hyck-
lande politiker med en ’patologisk godhet’ sålt 
ut vårt land till invandrare som plundrar, våldtar 
och berövar oss vår kultur. Genom ’snyftjourna-
listik’ skall vi mer eller mindre tvingas till denna 
’extrema’ massinvandring. Retoriken i boken är 
också den extrem. Den är extremt onyanserad.”

Men för somliga läsare klingade Julia Caesars 
budskap djupt och sant: det var bättre förr. 

”Det goda och trygga Sverige som jag och 
många minns finns inte mer”, skrev hon. 
”Det är utplånat, ödelagt och förött.” 
”Världsmästarna” blev en bibel för många 

i den växande nätrörelsen mot invandring. ”Köp 

boken, för bövelen!” skrev Politiskt Inkorrekt 
som hade en ständig reklambanner för Julia Cae-
sar på sin webbplats (Avpixlat har i dag en lika-
dan banner). Sajten drev en kampanj riktad mot 
landets bibliotek om att köpa in boken. Kam-
panjen lyckades ganska bra – ”Världsmästarna” 
finns numera på många bibliotek.

I december 2010 fick alla Sveriges 349 riks-
dagsledamöter var sitt exemplar av ”Världs-
mästarna” i sina postfack. Boken var inslagen 
i julpapper med påklistrad tomteetikett. Texten: 
”God Jul, Gott Nytt År och lycka till i ditt ansvars-
fulla värv önskar Jultomten”.

”Fantastiskt!” skrev Politiskt Inkorrekt om jul-
gåvan och tillade: ”Julia har dessutom skickat ut 
boken till 90 dagstidningar, 26 fackförbundstid-
skrifter och ett stort antal enskilda journalister.”

Europaparlamentarikern Fredrick Federley 
(C) var riksdagsledamot då, 2010. Han minns när 
han hittade boken i sitt fack.

– Jag läste lite. Det var insinuant, konspirations-
teoretiskt och rasistiskt. Den politiska världen, 
kulturvärlden och vetenskapen hade gått ihop ge-
mensamt med ett mål: att förstöra landet. Vi hade 
öppnat slussarna för att släppa in  invandrare vars 
enda syfte var att råna, våldta och förstöra svensk 
kultur, säger Fredrick Federley.

Samma år som ”Världsmästarna”  kom ut, 
2010, skrev jag själv en bok om Sverigedemo-
kraternas väg från utstött pytteparti till verklig 
maktfaktor. Liksom många andra som följde SD-
rörelsens framväxt grubblade jag på vem Julia 
Caesar egentligen var. 

Hennes texter var överallt. Hennes inflytande 
var obestridligt. När Julia Caesars söndagskrö-
nikor publicerades på danska bloggen ”Snap-
hanen” spreds och kopierades de vidare i den 
SD-vänliga nätbubblan, av politiker och sympa-
tisörer. Även etablerade skribenter läste henne. 
Ulf Nilson, Expressens mångårige reporter och 
krönikör, hyllade Julia Caesar i en Expressenkrö-
nika i oktober 2010. I november samma år skrev 
Per Gudmundson, i dag ledarskribent på SvD, 
ett blogginlägg om Julia Caesar. Gudmundson 
menade att Sverige hade ett repressivt politiskt 
klimat där negativa synpunkter på invandring 
brännmärkts. Han skrev om den ”förlust för det 
demokratiska samhället som det innebär att en 
rutinerad journalist och debattör inte törs publi-
cera i eget namn”.

SD-väljare litar betydligt mindre på etablera-
de medier än andra partiers väljare, visar flera 
mätningar. Och just Julia Caesars bakgrund som 
etablerad journalist ger hennes ord extra tyngd 
bland personer som har slutat tro på nyheterna 
som förmedlas i SVT, Sveriges Radio, DN och 
SvD. Julia Caesar har ju sett journalistvärlden 
från insidan och kan avslöja bluffen. 

”Jag känner jargongen på redaktionerna. 
Cynismen. Arrogansen. De råa skämten. 
 Grandiositeten. Maktberusningen. Journalis-

Fakta. Detta har hänt

1997 
 ○ SD:s internetsatsning  inleds av 

Jimmie Åkesson, 18 år, och björn 
söder, 21 år. målet: runda de etable-
rade medierna.

2005 
 ○ Jimmie Åkesson  väljs till sd:s 

parti ledare. partitidningen sd-
Kuriren hänger ut brottslingar med 
namn och etnicitet.

2010 
 ○ Nyhetssajten  politiskt Inkorrekt 

är navet i en snabbt växande sd-
vänlig mediebubbla. pseudonymen 
”Julia Caesar” är en nyckelskribent 
i denna nationalistiska sfär. 

till julen skickar Julia Caesar 349 
exemplar av sin anti-invandringsbok 
”Världsmästarna” till riksdagen. 
Krönikören Ulf nilson hyllar Julia 
Caesar i expressen.

2011
 ○ Politiskt Inkorrekt  läggs ner 

men återuppstår omedelbart som 
avpixlat. Kent ekeroth (sd) samlar 
in pengar till sajten, där rasismen 
ligger i öppen dager. 

avpixlat har en ständig annons för 
Julia Caesars bok.

2014 
 ○ DN får veta vem  Julia Caesar är: 

en före detta dn-reporter. Hennes 
söndagskrönikor blir alltmer radi-
kala, med rasbiologiska perspektiv. 
dn försöker intervjua henne, men 
hon stänger dörren.

2015
 ○ DN gör ett nytt försök  att inter-

vjua henne. Hon avböjer och publi-
cerar en krönika om att hon känner 
sig förföljd av dn:s niklas Orrenius 
och frilansjournalisten annika Ham-
rud, som arbetar för expressen. den 
nationalistiska nätsfären upprörs, 
med hat och hot mot Orrenius och 
Hamrud som följd. 

Fotnot:  Mot bakgrund av den 
senaste veckans upptrissade och 
giftiga debattklimat, med hatkam-
panjer och flera hot, har DN valt 
att inte namnge personen bakom 
pseudonymen Julia Caesar.

Specialtidning om allas lika värde. 
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ter vet alltid bäst. För den korkade allmogen 
har de bara förakt.”
Allra värst är kvinnliga journalister, menar 

 Julia Caesar.
”Som pryglade apor har de stoppat upp sitt 
eventuella förnuft någonstans där solen 
aldrig skiner och gått på varenda lögn om 
mångkulturens välsignelser och att islam är 
fredens och kärlekens religion.”
Hon har svaret på varför kvinnor är mer posi-

tiva till invandring än män: det handlar om sex.
”Kvinnor tas som gisslan av sina hormoner 
och omsätter sina heta drömmar om virila 
mörkhåriga främlingar i politiska ställnings-
taganden för öppna gränser.”
Julia Caesar når ut. EU-parlamentarikern 

Kristina Winberg (SD) berättar i en intervju att 
”Världsmästarna” var den bok hon läste senast. 
Delar av hennes krönikor återpubliceras på Av-
pixlat, som har hundratusentals läsare. ”Lästips: 
Julia Caesar skriver om tiggarinvasionen”, skrev 
Avpixlat i april. Artikeln fick 371 kommentarer, 
en blandning av Julia Caesar-hyllningar, anti-
ziganism och förakt för politiker som inte genast 
förbjöd tiggeri.

– Hon har mer makt än många riksdagsleda-
möter, säger Fredrick Federley.

Julia Caesar är en makthavare  – och en nät-
hatare. Från sin anonyma plattform har hon 
i flera år spridit rasism. Trots sin nyckelroll är 
hon okänd för de allra flesta svenskar. 

Ju mer jag läste av Julia Caesar, desto mer 
nyfiken blev jag på henne som person. Hennes 
texter var så oförsonliga, så rasistiska och så oer-
hört arga. 

”Jag hoppas att mitt och resten av svenska 
folkets ursinne brinner som en svetslåga i de 
ansvarigas kroppar och själar. Att branden ald-
rig ger dem någon ro. De som tillåter detta ske 
med Sverige ska inte ha ro en enda sekund.”

S
ommaren 2014 får jag tips och ett 
namn: den här personen är Julia Cae-
sar. Jag kollar och allt tycks stämma. 

Men har det fortfarande nyhetsvär-
de att berätta om hennes person och 
hennes roll i anti-invandrings rörelsen?

SD har gått framåt med sjumilakliv. Den lilla 
anti-invandringsmediebubbla som fanns 2009–
2010 har svällt ordentligt. Nu finns Avpixlat, Fria 
Tider, Exponerat och en mängd diskussions-
grupper på Facebook. 

Julia Caesars söndagskrönikor på den danska 
antimuslimska sajten Snaphanen sprids fort-
farande flitigt – men hon tycks inte riktigt ha 
samma tongivande roll som åren 2010–2011. 

När Julia Caesar sommaren 2014 skriver att 
statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är ”den störs-
te svenske landsförrädaren i modern tid” är hon 
bara en röst i en ganska stor kör som sjunger sam-
ma budskap. Riksdagspartiet med starkast vind 
i seglen – Sverigedemokraterna – har en parti-
ledare som har kallat statsministern ”svensk-
fientlig”. 

Jag är ändå nyfiken på henne. Hon har arbetat 
på min tidning, på DN, under många år. Jag vill 
förstå hennes resa från ambitiös socialreporter 
till inflytelserik rasistisk hatbloggare. Vad såg 
hon då? Vad ser hon nu? 

Jag letar och letar efter telefonnummer till 
henne, men hon finns inte listad någonstans. 
Lördagen den 13 september 2014 åker jag hem 
till henne, i hopp om att hon ska vilja berätta sin 
historia öppet. Jag tar med mig en fotograf, ifall 
hon skulle vilja träda fram.

Hon öppnar dörren och jag presenterar mig. 
Hon har inte tid att prata – ”jag måste skriva!” 
– och stänger snabbt dörren. Jag hoppas att åt-
minstone få förklara mitt ärende och knackar 
igen. Dörren förblir stängd. Jag sätter en lapp 
med mina kontaktuppgifter på vindrutan på 
hennes bil. Sen kör vi därifrån. 

Dagen efter gör SD ett succéval och blir Sve-
riges tredje största parti. SD-ledaren Jimmie 
Åkesson sjukskrivs, statsminister Stefan Löfven 
(S) utlyser nyval, Decemberöverenskommelsen 
tillkommer för att hålla SD borta från inflytande, 
nyvalet ställs in. Året är nyhetsintensivt. Terror-
dåd i Paris och Köpenhamn. Tusentals flyktingar 
som dör på Medelhavet. Julia Caesar sjunker 
 undan i hjärnan.

Så kommer sommaren 2015. Och dubbel-
mordet på Ikea i Västerås. I en ursinnig krönika 
 hänger Julia Caesar ut de två misstänkta med 

namn. Hon publicerar även namn och bild på 
flera andra som misstänks eller har dömts för 
mord de senaste fem åren. Den gemensamma 
nämnaren på de misstänkta/fällda som hon har 
valt ut: de har utländsk bakgrund. 

Det handlar om ”politiska mord på  svenskar”, 
skriver Julia Caesar. Morden skyller hon på 
”landsförrädarna”: politikerna, journalisterna 
och myndigheterna som ”tar vårt land ifrån 
oss”. Hon skriver att ”Sverige är i krig”. 

Avpixlat återpublicerar krönikan, som delas 
och gillas flitigt inom SD-sfären. ”Måste läsas!”, 
skriver SD Kalmars ordförande Thoralf Alfsson 
när han delar texten på Facebook. ”Julia är till-
baka och hon är arg”, skriver Jan Sjunnesson, 
 tidigare chefredaktör på SD-tidningen Samtiden, 
numera knuten till Avpixlat. 

Sveriges andre vice talman, Björn Söder (SD), 
kopplar liksom Julia Caesar morden till den 
svenska invandringspolitiken och Fredrik Rein-
feldts tal om ”öppna hjärtan”. ”Tror inte att den 
mördade mamman och  sonen på Ikea i Västerås 
skulle hålla med ex-stats ministern ... Dags att 
vakna, svenska folket, och förpassa sjuklöverns 
politik dit den hör hemma! På skräphögen”, skri-
ver Björn Söder på Facebook.

Julia Caesars text om Ikea-morden,  landsför-
rädare och att Sverige är i krig når även långt 
utanför de vanliga kretsarna. Näringslivstoppar 
skickar den till varandra i mejlkedjor som också 
når fram till DN. Julia tycks formulera något som 
många vill höra. 

Jag bestämmer mig för att göra ett nytt försök 
med Julia Caesar. Det har gått nästan ett år se-
dan jag knackade på sist. Allt fler svenskar säger 
 öppet det hon länge sagt under pseudonym. 
Kanske är hon redo att prata nu, tänker jag.

J
ag väntar ett tag efter första knackningen. 
Hennes bil är på plats utanför sommar-
stugan. En sekatör ligger vid farstukvis-
ten, intill några präktiga tomatplantor.

Jag knackar igen. Och igen. Tystnad. 
Eller? Det låter som om någon pratar där-

inne. Fotografen tittar in genom ett fönster. Där-
inne sitter kvinnan som skriver under pseudo-
nymen Julia Caesar med ett headset på sig. Hon 
tycks prata i telefon. Fotografen vinkar. ”Julia” 
vinkar tillbaka. Hon fortsätter prata i sitt headset. 

Vi står kvar, lite villrådiga. Kanske kommer 
hon och öppnar när hon talat färdigt? Minuterna 
går. Vi pratar lite om trädgårdsskötsel, jag och 
fotografen. Till slut bestämmer jag mig för att 
visa mig i fönstret. Vid förra besöket sa ”Julia” 
att hon kände igen mig från bilder i tidningen. 
Jag vinkar. Hon vinkar. Så ropar jag så att det ska 
höras in:

– Kan du komma till dörren så jag kan berätta 
vad jag vill?

En avvärjande gest. ”Julia” fortsätter prata 
i tele fon. Hör hon vad jag säger? Jag försöker en 
sista gång:

– Vill du inte prata med mig?
En avvärjande gest.
Hon vill inte. Jag ropar ”Vi åker nu!” för att hon 

ska förstå att vi sticker. Skriver en ny lapp om att 
jag vill prata och lägger den på förstukvisten. Se-
katören lägger jag ovanpå, så att lappen inte ska 
blåsa bort.

D
e börjar ringa på lördagskvällen och 
fortsätter hela natten. Samtal efter 
samtal. ”Fitta! Svin!” Trakassera 
och hota en sjuk äldre dam? ”Det är 
kört för dig, så jävla kört. Du ska inte 
känna dig säker, fattar du det, inte 

någonstans.” 
Jag går in på nätet och ser krönikan som  Julia 

Caesar har lagt upp, texten om det som hon upp-
lever som DN:s förföljelse av henne. Hon skriver 
också om min kollega Annika Hamrud, som på 
uppdrag av Expressen har sökt henne. Hon skri-
ver att DN:s syfte är att skrämma och tysta hen-
ne. Vi är Stasi, skriver Julia Caesar, DDR Schwe-
den. Hon skriver om sina sjukdomar och att mitt 
besök gjort henne lamslagen av skräck. Så lägger 
hon ut mitt telefonnummer till sina  läsare, num-
ret till den enda telefon jag har.

Hela anti-invandringsrörelsen på nätet  hakar 
på: Fria Tider, Avpixlat, Nordfront, Flashback. 
Nu går det fort. En nazist från våldsamma Svens-
ka motståndsrörelsen lägger ut min adress på 
Twitter med uppmaning att göra hembesök. 
Mordhot i mejlen. På Facebook och bloggar 

 publiceras min adress ”om ni skulle få lust att 
tömma en spann avföring i hans brevlåda eller 
bara urinera in i den. Låt svinet få känna på att 
han gick för långt när han gav sig på Julia Caesar”.

Jag förmår inte att stänga av telefonen. Jag vill 
veta vartåt det blåser. Jag har skrivit om extre-
mism i 15 år och mitt skydd har alltid varit öp-
penhet. Jag har svarat, samtalat. Försökt förkla-
ra mina journalistiska utgångspunkter och bli till 
en människa i hatarens ögon.

Nu går det inte längre. Mina barns mobilnum-
mer läggs ut på en blogg med uppmaning att 
ringa. Vi samlar in barnens mobiler. Jag byter 
nummer. Vidtar flera säkerhetsåtgärder. Öppen-
het blir slutenhet. Livet har förändrats. 

P
å nätet ser jag att Fria  Tider – nyhets-
sajten som är alltför extrem för SD och 
som som ser den som odemokratisk 
och ”neofascistisk” – har lyckats med 
det jag misslyckats med. De har fått en 
intervju med Julia Caesar. 

– Jag tror att Sverige och svensk media är inne 
i ett skede där maktbalansen är på väg att tippa 
över från gammelmedia till alternativ media, sä-
ger Julia Caesar till Fria Tider.

Det var just det som Sverigedemokraterna 
drömde om år 1997, när en 21-årig Björn Söder 
och en 18-årig Jimmie Åkesson tillsammans drog 
i gång partiets internetsatsning. De ville gå förbi 
de etablerade massmedierna. Skippa det ledet. 
Skapa en egen nationalistisk informationsvärld.

Nu finns den. Mediebubblan, där det är själv-
klart att samhällets problem beror på invandring, 
där riksdagspartierna utom SD buntas ihop till 
”sjuklövern” och där det alltid är suspekt att vara 
muslim. Avpixlat, Fria Tider, Samtiden, Motpol, 
Dispatch International, Exponerat, Nya Tider. 

När jag 2011 intervjuade Jimmie Åkesson om 
den sverigedemokratiska nätrörelsen sa han: 

– Utan internet hade vi inte varit där vi är i dag. 
Jag är väldigt tacksam för att de här människorna 
finns.

SD-ledaren uttryckte sin uppskattning för Av-
pixlat. 

– Många av våra väljare anser att man uttryck-
er sanningar där som andra medier inte gör, och 
det tycker jag är väldigt bra.

Det är svårt att veta exakt hur populära de 
alternativa nationalistiska medierna är. Medie-
forskningen har inte hunnit med. Opinionsbild-
ningsexperten Martin Borgs gjorde efter Ikea-
morden ett försök att mäta antalet delningar 
och reaktioner i sociala medier. Han fann att 
extremhögertidningen Fria Tiders artiklar un-
der en vecka hade ungefär en tiondel så många 
reaktioner i sociala medier som jätten Aftonbla-
det – 90 000 jämfört med 900 000.

– Det finns ett samtal därute som etablisse-
manget inte har koll på, säger Martin Borgs.

I det samtalet spelar opinionsbildare som Julia 
Caesar en viktig roll. Det var synd att hon inte 
öppnade sin dörr och pratade med mig när jag 
knackade på i förra veckan. I så fall hade jag frå-
gat om den krönika jag har grubblat mest över: 
”Gökens förlorade värdegrund”. 

Det ornitologiska temat kan först verka udda 
i Julia Caesars produktion av ursinniga anti- 
invandringskrönikor. Så börjar man läsa: 

”Med egen vinning som enda drivkraft 
iscensätter göken ett av världens skickligaste 
och mest brutala bedrägerier. Samvetslöst 
utnyttjar och parasiterar den på andra som är 
mindre och svagare än den själv. För att nå sitt 
mål förfalskar den sin identitet, ockuperar 
kallsinnigt andras bostäder 
och förvandlar dem snabbt 
till baser för massmord och 
etnisk rensning.”
I kommentarsfältet jublar 

Julia Caesars läsare. ”Träff-
säkert!” De hånar Rein-
feldt och Löfven, hyllar 
Åkesson. Skriver om hur 
hemska och annorlun-
da muslimer är.

Det är ännu en dag 
i den nationalistiska 
mediebubblan.

Niklas Orrenius
niklas.orrenius@dn.se

Jag bestämmer mig 
för att göra ett nytt 
försök med Julia Cae-
sar. Det har gått näs-
tan ett år sedan jag 
knackade på sist. Allt 
fler svenskar säger 
 öppet det hon länge 
sagt under pseudo-
nym. Kanske är hon 
redo att prata nu, 
tänker jag.

Avpixlat.  efterföljaren till politiskt 
Inkorrekt som liksom föregångaren 
återpublicerar texter av Julia Caesar 
och säljer hennes bok. Uppskattas 
av Jimmie Åkesson och många andra 
sd:are.

Politiskt Inkorrekt.  sd-vänlig 
nu nedlagd nyhetssajt som mel-
lan 2009 och 2011 var ett nav 
i anti-invandringsbubblan på nätet. 
 Hyllade ständigt Julia Caesar och 
gjorde reklam för hennes bok.

Snaphanen.  dansk antimuslimsk 
blogg där Julia Caesar publicerar 
sina söndagskrönikor. Hennes 
texter publiceras även av den 
antimuslimska norska sajten Human 
rights service, med täta band till 
Fremskrittspartiet.

Fria Tider.  Högerextrem nättidning 
som når ut långt utanför de natio-
nalistiska kretsarna. alltför extrem 
för sd vars gruppledare mattias 
Karlsson ser den som odemokratisk, 
antisemitisk och styrd av ”neofascis-
tiska krafter”.

Exponerat.  grov hatsajt med  öppen 
hets mot romer. refererar och 
länkar ofta till Julia Caesars krönikor 
som kallas ”outstanding”.

Fakta. Sajterna

Specialtidning om allas lika värde. 


