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Magasin.  
I magasinet  
väljer vi ett 
ämne att 
behandla  
på djupet.

Länderna i regionen har vart och ett  
en unik särprägel, samtidigt syns band  
och influenser över gränser, historiska  
sammanflätningar och nutida relationer  
i en brännande omgivning. /Sydasien

”

Tryckt tidskrift

”Årsbok”.  
I nr 1 ger vi  
en överblick  
av situationen  
i regionen  
genom texter  
kring året  
som gått  
i länderna.

Mellannumer.  
I två lite tunnare 
nummer i det 
behändiga och 
uppskattade  
mindre formatet 
väljer vi mer  
avgränsade 
ämnesområden  
att behandla.
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 en konferenslokal i Haag samlas vi, ett antal 
människor från hela världen, för att uppmärksamma 
det faktum att samtliga journalistmord i Sri Lanka 

förblir olösta. Ett av alla mord har lyfts fram i den här 
folktribunalen, inte oväntat det på Lasantha Wickrema-
tunge, som var redaktör för tidningen Sunday Leader. Han 
mördades den 8 januari 2009 när han på förmiddagen fär-
dades i sin bil på väg till redaktionen i Colombo (se sid 6).

Nobels fredspris 2021 tilldelades journalisterna Maria 
Ressa och Dmitrij Muratov, för deras ”insatser att skydda 
yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och 
varaktig fred”. Det satte också fingret på alla de olösta 
journalistmorden och den ubredda straffriheten.

Att döda en annan människa är det brott som i de flesta 
länder ger strängast straff. I Sri Lankas fängelser sitter 
småtjuvar och andra brottsdömda hopträngda, medan de 
största förbrytarna fortfarande går fria. De som låtit mörda 
och de som haft fingrar på allehanda mordvapen har belö-
nats av staten. Anstiftarna har sett till att brotten ska förbli 
olösta. Men hur länge håller en sådan strategi? Inte så 
länge till kan det visa sig. En folktribunal i Haag har ingen 
rättsskipande funktion, men kan mycket väl visa vägen.

Protesterna i Sri Lanka mot maktfamiljen Rajapaksa rör 
främst landets och öbornas prekära ekonomiska situation. 
Den bör kopplas ihop med oket av omfattande, bristfälligt 
utredda och i decennier ostraffade brott mot mänskliga rät-
tigheter – hindret för såväl försoning som utveckling.

Johan Mikaelsson, redaktör och ansvarig utgivare

2022 är året då totala 
straffriheten kan brytas

I

Förord

58

Förord och innehåll 
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Pakistan ∙ Johan Mikaelsson
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Sydasien ∙ Johan Mikaelsson
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en som förmedlar fakta eller åsikter till en publik 
vill ju ha en reaktion. Men i många länder kan 
både de som uttrycker en åsikt och de som spri-

der den utsättas för våld, i avsikt att tysta oönskade röster.
Den som flyr för att rädda sitt liv går i exil. Ordet härrör 

ur det latinska ordet exilium. Ursprungligen var betydel-
sen landsförvisning, att jämföras med ostracism i anti-
kens Grekland, ett sätt för despoter att bli av med kritiker.

Exil knyts numera ofta till författare, poeter, musiker, 
konstnärer, journalister, politiker och aktivister som vänt 
sig emot en auktoritär regim. De kan fly, söka och bevil-
jas asyl och leva i förvissning om att inte skickas tillbaka 
till landet där de har förföljts. De som stannar anpassar sig 
ofta, håller inne med åsikter och fakta – eller blir mördade. 
Även de som går i exil kan såklart tillämpa självcensur.

I boken Ordens asyl (2011) går Anders Olsson igenom lit-
teratur av författare i exil. Det indiska, litterära online-ma-
gasinet The Curious Reader (thecuriousreader.in) listar sju 
sydasiatiska författare som stämts och gått under jorden 
eller i exil: Salman Rushdie, Taslima Nasrin, Perumal Murugan, Te-
hmina Durrani, D. N. Jha, Saadat Hasan Manto och Ismat Chughtai. 

Att sydasiatiska författare är spridda över världen, 
men fortsätter skildra sitt ursprung, konstaterar littera-
turvetaren, översättaren och författaren, professor Chelva  
Kanaganayakam (1952-2014) i Configurations of Exile: 
South Asian Writers and Their World (1997) och A Histo-
ry of South Asian Writing in English (2013).

Vi lyfter i det här numret med tema pressfrihet och exil 
fram Din Chaudry Sial och Sajid Hussain, båda från Pakistan. De 
ifrågasatte orättvisor, gick i exil och hamnade i Sverige. J

Stopp för straffrihet. I november 2021 
inleddes en process i en folktribunal upprättad 
i Haag genom tre pressfrihetsorganisationer 
(se ptmurderofjournalists.org). Mordet på 
Lasantha Wickrematunge i Colombo 2009 
togs upp 12-13 maj 2022. ”Domar” i målen 
faller 20 juni. Foto: Johan Mikaelsson

Värd att höras. Den 23-årige klimat- 
aktivisten Disha Ravi arresterades av indisk 
polis i Bangalore den 13 februari 2021. Här 
intervjuas hon i en podd av organisationen 
Global Witness (lyssna på globalwitness.org). 
När temperaturen i Indien i maj 2022 närmar 
sig 50 grader inser allt fler att något är fel.  
Illustration: Planet V. Profit /Global Witness

Sydasien.se

Självcensur slår på 
flera plan i Indien
För att inte hamna i olag med 
indiska myndigher väljer inte 
bara skribenter, författare och 
journalister att hålla inne med 
sådant som de egentligen vill 
ta upp – aktivister håller inne 
med vad de tycker. Det är det 
intryck vi på redaktionen får. 
Det blir också tydligt att yttran-
defrihet och pressfrihet är två 
sidor av samma mynt. 

I ett reportage av Scroll.in  
från 2019 konstateras att 
Indien förändrats på djupet 
efter 2014, då Narendra Modi 
tillträdde som premiärminister. 
Regerande BJP:s politik inne-
bär att människors bruk av 
sociala medier, där information 
och desinformation sprids, 
bevakas av myndigheter.

Mitt i en absurd medieupp-
märksamhet hamnade klimat- 
aktivisten Disha Ravi. Hon togs 
2021 av polis från Bangalore 
till Delhi där hon förhördes och 
fick tillbringa tio dagar i häkte. 
Den som trotsar myndighe-
ternas lagar och dekret om 
att sprida information riskerar 
livstid i fängelse.

När klimataktivism ses som 
större hot än eskalerande 
kllimatförändringar vet vi att 
något är fel. Hur avarter inom 
dagens indiska mediesfär fung-
erar får vi återkomma till.

Intro|Exil

Frågan om att stanna eller åka

D
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in Chaudry Sial föddes 1943 i Jalandhar i Indien, 
men bodde större delen av barndomen i Chaund-
ra i Pakistan. Det var en omvälvande tid i världen 

och i regionen Sydasien. Efter andra världskrigets slut 
skulle nya nationer byggas. Storbritannien drog sig tillba-
ka och 1947 skedde den historiska ”delningen”, då Indien 
och Pakistan gick skilda vägar.

Vi ses en het julidag i lummiga Tessinparken på Öster-
malm i Stockholm, där Din möter upp tillsammans med 
dottern Natalie Sial och sonen Danish Sial. Din har levt 
drygt 50 av sina 78 år i Sverige, men vi kommer snart in 
på barndomen, då Din fick ett starkt intresse för att läsa 
och skriva:

– En kompis fick en fråga av en lärare, men kunde inte 
svaret. När jag fick frågan och svarade rätt sade läraren till 
mig att slå min kompis. Men jag vägrade, varför skulle jag 
slå honom? Det hade varit fel.

text och foto Johan Mikaelsson

Pakistan

Kampen som  
förde Din till  
Sverige speglas  
i kommande bok

D
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Din blev populär för att han handlat efter eget huvud 
och vänt sig mot bestraffningskulturen.

Idag har Din silverglänsande, yvigt hår och skägg och 
glimrande ögon.

Händelsen i andra klass kom att prägla och definiera 
Din och etsades fast i själen. Hans personlighet och över-
tygelser förde honom till den plats han nu befinner sig på.

Som student kunde Din inte bara betrakta orättvisorna som 
var ett faktum i Pakistan efter militärkuppen 1958 och un-
der general Ayub Khans styre. I skolans debattklubb var 
ämnet vid ett tillfälle om nationens framtid skulle ligga i 
militärens eller folkets händer.

– Jag valde folket, förklarar Din. Men jag vann inte de-
batten.

Så småningom relegerades han från skolan på grund av 
sina åsikter, alltså att han ogillade militären. På den tiden 
var det mest kommunister som gjorde motstånd och Din 
hittade till dessa kretsar. Med åren blev det allt farligare 
att vara dissident i Pakistan. När Din var 21 år blev han 
efterlyst, tvingades gå under jorden och 1965 smugglades 
han ur landet, till Sovjetunionen.

I Moskva läste han vid universitetet och fick arbete vid 
Radio Moskva som radiopratare och spred kommunis-
tisk propaganda. Vid radiostationen fick han kontakt med 
människor från olika länder, däribland en svensk journalist.

Din insåg att Sovjet var en totalitär stat och när sovjetis-
ka stridsvagnar rullades in i Tjeckoslovakien 1968 för att 
stoppa Pragvåren kunde han inte hålla tyst. Han gjorde ett 
plakat och gick ut, helt själv, på Röda torget, och demon-
strerade mot Warszawapakten.

– De sade åt mig att det fanns två alternativ: ”Antingen 

lämnar du landet, eller så skickar vi dig till Sibirien”, be-
rättar han. 

Det skulle bli Sverige nästa. Han hade haft en svensk 
brevvän och visste att landet var neutralt och att många 
kunde engelska. Genom den svenska journalisten kunde 
han få kontakt med svenska myndigheter.

Drömmarna om att bli läkare fanns kvar när han i de-
cember 1969 kom till Sverige, men gick om intet, då tiden 
rann ut.

– Det blev inte så. I Sverige blev jag istället den förste 
pakistaniern att köra tunnelbanetåg, konstaterar han. 

Det politiska engagemanget fortsatte under 1970-talet. 
Han grundade Svenska Pakistankommittén och var in på 
1980-talet engagerad i det socialistiska partiet Pakistan 
Peoples Party, PPP. General Mohammad Zia ul-Haq hade 
tagit makten i Pakistan 1977 och skulle sitta kvar till 1988.

Under en demonstration vid Sergels torg, en hunger-
strejk för vännen Jam Saqi, fängslad ledare för Pakistans 
kommunistparti, krävde demonstranterna att Pakistans 
ambassadör skulle utvisas. Plötsligt såg han Olof Palme 
passera förbi.

– Jag sprang efter honom och ropade: ”Olof Palme!”. 
Han vände sig och svarade: ”Hej, vad kan jag göra för dig? 
Du ser ut som en uggla!”, berättar Din.

Visst, på bilder från tidigt 1980-tal påminner Din 
Chaudry Sial till utseendet åtminstone om Ugglan Helge, 
spelad av Bert-Åke Varg i TV-serien ”Från A till Ö” med 
Birgitta Andersson.

– Han kallade mig ”Ugglemannen”, säger Din och ler. 
Detta eftersom jag hade stora runda glasögon. Jag kom-
mer aldrig att glömma det.
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Olof Palme var inte bara insatt i den allmänna situa-
tionen i Pakistan utan även i det specifika fallet. Ett band 
knöts. Din hade tidigare gått med bakom Palme i demon-
strationerna i Stockholm mot Vietnamkriget, som ledde 
till att USA tillfälligt frös de diplomatiska kontakterna.

I december 1982 skulle en syster till Dins fru Abida Sial 
gifta sig i Pakistan. Din beviljades en månads turistvisum 
och bestämde sig för att resa men hålla låg profil.

Första veckan gick allt bra. Men en dag knackade en ci-
vil polis på dörren och började ställa frågor. Efter en stund 
kom ytterligare två poliser in och ställde sig på varsin sida 
om Din. Utanför väntade 20 män i uniformer.

– Jag blev haffad. Någon hade tjallat. Sedan visade de 
foton på mig från demonstrationer i Sverige. De hade spi-
onerat på mig, konstaterar Din Chaudry Sial.

Trio. Din Chaudry Sial med dottern Natalie Sial och sonen Danish Sial, som 
skrivit boken om sin pappa, baserad på Natalies intervjuer. Foto: Johan Mikaelsson

Din fördes till polisstationen i Multan och sattes i häk-
tet. Han fick tag på ett pappersark och började skriva ett 
brev till Olof Palme som han kunde lämna till sin fru, när 
hon fick besöka honom i häktet dagen efter. Abida Sial 
kontaktade svenska ambassaden i huvudstaden Islama-
bad, där andresekreteraren Christina Palm satte sig in i 
omständigheterna och började arbeta för Dins frigivning. 
Christina Palm var sedan med vid den snabba ”rättegång” 
där Din anklagades för anti-statlig verksamhet under de 
militära undantagslagarna. Därmed fråntogs han alla 
mänskliga rättigheter och kunde utsättas för valfri förhörs- 
teknik och behandling, på obestämd tid.

Abida Sial reste hem till Sverige med dottern Alia (sto-
rasyster till Natalie och Danish) men utan sin man. Sam-
tidigt fördes Din till ökända Shahi Qila (Lahore Fort), i 
Lahore.

– Det var känt som ett tortyrfängelse. Man kom in men 
inte ut därifrån, förklarar Din.

Vakter i fängelset välkomnade honom med några tim-
mars ”uppmjukning”. Den brutala misshandeln var bara 
början. Din fick utstå daglig fysisk och psykisk tortyr. För-
hållandena var usla. Det serverades enbart salt soppa och 
stanken i fängelset gjorde att Dins luktsinne förstördes.

Medfångar knäcktes psykiskt eller bröts ned fysiskt. En 
mor till en av Dins vänner som också satt i fängelset kände 
inte igen sin son när hon fick identifiera hans döda kropp.

I Sverige fick Dins fru Abida Sial träffa justitieministern 
Lennart Bodström och kabinettsekreteraren Pierre Schori 
på UD. Olof Palme besvarade Dins brev och bedyrade Sve-
riges engagemang och avslutade med en förhoppning om 
att UD:s och ambassadens arbete skulle leda till en snar fri-
givning. Svenska medier gav också fallet uppmärksamhet.
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Det skulle bli totalt 82 dagar i fångenskap, men tack 
vare enträget arbete av ambassaden och outtröttligt enga-
gemang från släkt och vänner fick Din sin frihet åter.

Celldörren låstes upp, vakter kom in, satte handfäng-
sel och förde utan ett ord ut Din till ett militärfordon. De 
körde i timmar och kom till flygplatsen. Inne i avgångshal-
len blev Din av med bojorna och förstod att han skulle få 
åka hem till Sverige. Han fick en stämpel i passet och satt 
snart i en flygplansstol, på väg hem.

– Jag var mycket glad att träffa min fru och dotter och 
blev mottagen av journalister.

Sedan kom nya problem. 
– Jag kunde inte sova. Så fort jag blundade såg jag allt 

jag hade gått igenom, säger han.
Därför höll han ögonen öppna. Han fick sömnmedicin, 

men det tog tid att hantera den posttraumatiska stressen.
En händelse som ser ut som en tanke är att FN året ef-

ter, 1984, antog ”Konvention mot tortyr och annan grym, 

Sydasien #4 1981. Din Chaudry Sials debattinlägg i Sydasien – artikeln finns i 
tidskriftsarkivet som återfinns på Sydasien.se (tidskrifter 1977–2020 som pdf).

Dokument. Brevet till Olof  Palme som Din Chaudry Sial skrev i häktet i Pakistan 
(ovan). Svaret från dåvarande statsministern Olof  Palme (nedan). Amnesty 
International dokumenterade fallet i april 1983 och medier rapporterade.
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omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. 
Någon ursäkt eller förklaring från Pakistan kom aldrig.

– Vi har inte riktigt vetat vad pappa gått igenom. Det 
var först när vi började prata mer om det för några år se-
dan och han började berätta som vi förstod, förklarar dot-
tern Natalie Sial.

Hon intervjuade Din under 2017 och spelade in sam-
talen, som sonen Danish sedan transkriberade 2019. De 
hade vetat att pappa Din haft ont i fötterna, men inte att 
det hängde ihop med att han hade torterats.

De minns att han varit mån om barnens fötter och att 
de skulle ha bra skor. De visste att han inte hade något 
luktsinne, men inte varför.

Far och son. Hösten 2022 kommer boken om Din Chaudry Sial ut, skriven av 
sonen Danish Sial. Foto: Johan Mikaelsson

När det sjönk in vad pappa Din fått utstå började Na-
talie gråta. Amnestyrapporten från 1983, baserad på Dins 
uppgifter till Amnesty Internationals medarbetare om 
fängelsetiden, har hon låtit bli att läsa.

Danish Sial har alltid varit säker på att deras fars histo-
ria en dag skulle bli en bok och han tror att den kan beröra 
många.

– Dels är pappas berättelse unik, den innehåller ett gri-
pande människoöde, världspolitik, Sovjettiden och hur 
han hamnade i Sverige, säger Danish Sial. Men också för 
att en av fyra i Sverige är födda i 
ett annat land. Många berättelser 
förblir oberättade. Det har inte 
bara varit guld och gröna skogar 
att komma hit. Det var en tuff pe-
riod att etablera sig i Sverige.

Nu är förlagsavtal skrivet och bok-
en ges ut hösten 2022.

Din Chaudry Sial hjälper sin 
gamla hemtrakt i Pakistan genom 
stöd till flickskolor som drivs av 
kvinnlig personal. Han har också 
översatt väl vald litteratur till urdu – Hur man botar en fa-
natiker av Amos Oz och Astrid Lindgrens böcker om Pippi 
Långstrump, som han presenterade i Pakistan i början av 
2000-talet i samarbete med svenska ambassaden.

– Pippi var flicka, hon var stark och hon stod upp för de 
svagare, säger han. J

Fotnot: En version av artikeln publicerades i 
Amnesty Press #3 2021 på papper och finns 
som pdf  i arkivet på amnestypress.se.

Bokomslaget. Bilden är från  
Din Chaudry Sials tid i Moskva.
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jälvklart ser oberoende medier gärna att frågan om 
pressfrihet lyfts upp på agendan, inte minst i en tid 
när hoten mot fria medier är många och desinforma-

tion riskerar att spridas som små frön som kan slå rot i folks 
hjärnor, där alternativa sanningar kan gro som ogräs.

I Reportrar utan gränsers (RSF) pressfrihetsindex tar 
Bhutan ett historiskt steg uppåt och även Nepal avance-
rar. Samtidigt bedöms läget i sex av Sydasiens länder ha 
förvärrats tydligt. Under 2022 tar Sydasien ett grepp om 
frågor kring press- och yttrandefrihet och exil.

Det var tänkt att Sydasien nr 2/2022 skulle komma ut i 
början av maj inför pressfrihetsdagen. På grund av försvå-
rande omständigheter – och för att få med en bild av den 
aktuella situationen – trycktes numret istället i slutet maj.

Efter att ha tagit del av de färska siffrorna i RSF:s press-
frihetsindex kan vi ur ett sydasiatiskt perspektiv börja med 
att lyfta fram de två ljuspunkterna. Bhutan, det land i regio-

text Johan Mikaelsson

Sydasien

Bhutan ett ljus 
i mörkret för 
pressfriheten  
i regionen 

S nen som redan tidigare hade en klart bättre situation än de 
övriga sju länderna klättrar vidare uppåt och är nu på plats 
33 och bedöms ha en ”tillfredsställande situation”.

Visserligen har det otillgängliga Bhutan bara mellan 
700 000 och 800 000 invånare, en begränsad medieflora, 
ett politiskt lugn och en till synes ovanligt harmonisk be-
folkning som lever relativt avskilt, i ett vackert land som 
inte har några större interna konflikthärdar att hantera.

Färgskalan från grönt till mörkrött på RSF:s världskarta 
anger allvarlighetsgrad ända ner till bottennappet Nord-
korea, där det inte ges möjlighet att uttrycka en åsikt, an-
nat än beröm åt staten och dess döda och levande ledare.

Tre nordiska länder rankas högst, med Sverige på en 
tredje plats. Endast åtta länder av de 180 bedömda ges 
grön färg på kartan, vilket innebär en ”bra situation”. 

Färgskala och rankning. Utsnitt ur världs-
kartan: ”Tillfredsställande” situation i Bhutan, 
”problematisk” i Nepal, ”svår” i Indien, Sri 
Lanka och Maldiverna och ”mycket allvarlig”  
i Afghanistan, Pakistan och Bangladesh.  
Illlustration: Reportrar utan gränser (RSF) 

33. Bhutan (65)
76. Nepal (106)
87. Maldiverna (72)
146. Sri Lanka (127)
150. Indien (142)
156. Afghanistan (122)
157. Pakistan (145)
162. Bangladesh (152)
...
1. Norge (1)
2. Danmark (4)
3. Sverige (3)

FAKTA|Pressfrihetsindex
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Den internationella dagen för 
pressfrihet instiftades 1993 av FN:s 
generalförsamling. Den 3 maj är 
årsdag av Windhoekdeklarationen, 
som antogs i Windhoek i Namibia 
den 3 maj 1991 för att värna om 
självständiga medier, mediefrihet 
och pluralism. FN fokuserar 2022 på 
de utmaningar som följer i spåren av 
digitalisering, där stater och andra 
aktörer övervakar, stör och attack-
erar såväl fria medier som enskilda 
journalister. FN-organet Unesco 
arbetar med frågorna om yttrande- 
och pressfrihet, bland annat genom 
rapporter och seminarier. 

Några av de av FN instiftade 
dagarna för olika frågor listas på 
Svenska FN-förbundets webbplats 
och en komplett lista finns på FN:s 
officiella webbplats UN.org. Den 
2 november uppmärksammas 
internationella dagen för att stoppa 
straffrihet för brott mot journalister. 

Till skillnad från tidigare år är länderna med de allra 
värsta förhållandena inte längre svartmarkerade på kar-
tan. Metoden för att bedöma länderna har också finsli-
pats, enligt den parisbaserade pressfrihetsorganisationen.

Även Nepal klättrar rejält uppåt i listan, från plats 106 
till 76. Nepal har sedan 2008 omvandlats från en absolut 
monarki, där kungen hade oinskränkt makt, till en fede-
ral republik med flerpartisystem och folkligt inflytande i 
beslutsprocesser. Medieutbudet har exploderat och idag 
finns i landet, enligt RSF.org, 4 800 tidningar, 880 radio-
stationer, 160 tv-kanaler och 3 100 informationsportaler.

Men sedan ser det mörkare ut. De av islamism prägla-
de länderna Afghanistan, Pakistan och Bangladesh har en 
mörkröd färg på kartan. Det kan tyckas märkligt att situa-
tionen för journalister bedöms vara värre i Bangladesh än 
den är i Afghanistan, med tanke på att landet styrs av tali-
baner. Indien och Sri Lanka har en ”svår situation” medan 
Maldiverna bara har en ”problematisk situation”.

Det är svårt att jämföra Bhutan på plats 33 med USA på 
plats 42. Men listan ger ändå en indikation om i vilken rikt-
ning länderna är på väg, som som en sorts barometer. Det 
är väl det som är syftet med Reportrar utan gränsers index.

Självklart gagnas pressfrihetsorganisationerna när det 
sätts fokus på frågorna – viljan att stödja RSF har under 
2022 ökat och bland annat har organisationen hjälpt till 
med att skicka skyddsutrustning till journalister i Ukrai-
na. Det ska tilläggas att det finns fler organisationer som 
värnar yttrande- och mediefrihet.

När RSF i Sverige organiserade seminarium press-
frihetsdagen till ära låg fokus på Ryssland, Belarus och 
Ukraina. Det belarusiska journalistförbundet BAJ fick 
pris och en representant talade kring hur det är att verka i 

den hårda diktaturen under president Lukasjenko.
När det kommer till att diskutera situationen i länderna 

i Sydasien är intresset i Sverige, utanför kretsen av oss som 
är specifikt intresserade av dessa länder, anmärkningsvärt 
lågt. Än mer så i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina.

Hur många vet exempelvis hur det ser ut i Indien idag 
under Narendra Modis och det hindunationalistiska BJP:s 
styre? Varför är Bangladesh sämst rankat av alla länder i 
regionen? Och varför förblir alla mord på journalister i Sri 
Lanka olösta?

Tidskriften Sydasien kan givetvis inte ge alla svar i det 
här temanumret. Men på följande sidor ger vi i kommen-
terande texter en kortfattad bild av situationen i länderna, 
i rangordning (enligt RSF), från regionens etta Bhutan till 
Bangladesh på sista plats bland de åtta länderna. J

FAKTA|Pressfrihetsdagen uppmärksammas den 3 maj

Illlustration: Deemka Studio /Shutterstock 



22 #2 2022 23#2 2022

ammanställningen  i be-
dömningen av Bhutan i 
2022 års Pressfrihetsin-

dex från Reportrar utan grän-
ser ger 76 poäng. Det innebär 
att landet hamnar i kategorin ”tillfredsställande situa-
tion”, en klar ökning från 71 poäng 2021 och kategorin 
”problematisk”. I rangordningen var klivet uppåt spekta-
kulärt stort, från plats 65 till plats 33 bland 180 länder – 
långt bättre än övriga länder i regionen och även bättre än 
tio EU-länder. Trenden har dessutom varit uppåtgående 
under flera år.

Enligt grundlagen har medborgare rätt till åsikts- och 
yttrandefrihet och det ska finnas frihet att sprida informa-
tion genom press, radio och tv och elektroniska medier.

Säkerhetslagen från 1992 har betydligt hårdare formu-
leringar; den som genom ord, antingen talade eller skrift-
liga, eller på något annat sätt, skapar missförstånd eller 
fientlighet mellan regeringen och folket i Bhutan ska be-
straffas med fängelse i upp till fem år. Lagen gäller även 
kritik mot länder med vilka Bhutan har fredliga relationer 
till, exempelvis Indien. 

Journalister ska följa en mestadels föredömlig etisk 
kod, men sätta det nationella intresset och säkerheten 
framför allt annat. Personer i statens tjänst får inte of-

Bhutan

S
text Alf Persson

Fältstudie. Journalister i Bhutan. Foto: jab.bt (Journalist's Association of Bhutan)

Står sig väl i statistiken  
men utbredd självcensur

rsf.org/en/country/bhutan

fentligt kritisera åtgärder från regeringen eller den egna 
myndigheten. Religiösa institutioner och personligheter 
får inte vara politiskt aktiva.

De statligt ägda medierna, tidningen Kuensel och Bhutan 
Broadcasting Service (TV och radio), dominerar, så även på 
sociala medier. Den privata pressen är beroende av statlig 
annonsering. Statens potentiella makt över medierna har 
alltid varit stor genom ägande, finansiering och reglering. 

Medierna – och folk i allmänhet – tillämpar ett bety-
dande mått av självcensur kring känsliga ämnen, först 
och främst monarkin, utrikespolitiken i förhållande till 
grannarna, och den etniska konflikten i södra Bhutan på 
1990-talet. Hemlighetshållande, brist på transparens och 
underförstådd ”samhällstystnad” är en del av den traditio-
nella politiska och byråkratiska kulturen. J
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Nepal

edan demokrati infördes 
i Nepal 2008 har yttran-
defriheten stärkts och 

landet har de senaste åren klätt-
rat på Reportrar utan gränsers 
index över pressfrihet. Men nu 
varnar organisationen för kommande inskränkningar i 
yttrande- och pressfriheten. 

I årets pressfrihetsindex hamnar Nepal alltså på plats 
76 av 180 länder, en klättring på listan från plats 106 året 
innan. En positiv utveckling i landet, men det finns var-
ningstecken på yttrandefrihetsfronten. Regeringen har 
nämligen lagt fram ett dekret om en förändring i de natio-
nella mediaregelverken som innebär att alla som vill lad-
da upp videomaterial ”på regelbunden basis” på internet 
måste betala en avgift. Det gäller alla, mediebolag såväl 
som individuella aktörer.

Avgiften kommer vara 500 000 rupier, rapporterar Re-
portrar utan gränser. Det motsvarar cirka 40 000 svenska 
kronor, och kan sättas i relation till att en genomsnittlig 
månadslön för en journalist är 25 000 rupier eller cirka 
2 000 kronor. Större mediebolag har möjlighet att sända 
vidare, men de nya reglerna gör det näst intill omöjligt att 
bedriva självständig journalistik eller opinionsbildning 
som frilansare eller privatperson.

S
Inspelning. Ett team från statliga Nepali TV gör ett reportage om krukmakeri-
er i Bhaktapur, Nepal. Bolaget inrättades 1985. Foto: De Visu /Shuuterstock

Hopp uppåt men höga  
medieavgifter ett hinder
text Henrik Schedin

rsf.org/en/country/nepal
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Regeringen hävdar att anledningen till förändringen är 
att få bukt med fake news, ärekränkningsbrott och brotts-
liga publiceringar. Kritiker menar dock att det snarare är 
ett försök att tysta regeringskritik. Förändringen i regel-
verket kritiseras hårt och anses heller inte vara i linje med 
landets konstitution och yttrandefrihetslagar.

Demokratin i Nepal har varit driven av folkrörelser. Många 
avgörande skeenden i landets moderna historia har skett 
på grund av protester och aktivism. I dag med internet, 
och när videomaterial som sprids genom sociala medier 
blir allt viktigare för att skapa opinion, är detta nya regel-
verk mycket skadligt för demokratin. I dagsläget har Ne-
pal en fortsatt allvarlig covid-19-situation. 

Att samlas i folkmassor och offentliga demonstrationer 
kan fortfarande få allvarliga konsekvenser för smittsprid-
ningen. Därför har sociala medier en mycket viktig roll i 
att kunna fortsätta bedriva smittsäker aktivism, så länge 
gatuprotester inte är ett alternativ. Inskränkningarna är 
en sorglig utveckling för den relativt unga demokratin. J
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Maldiverna

text Lubna Hawwa

Straffriheten ett sänke  
för medier på ögruppen

är ett problem. Våld är mindre vanligt idag, men journalis-
ter trakasseras mer på nätet och hotas av kriminella gäng. 
I studien ”Chasing Justice” intervjuades 70 reportrar:

”Journalister tror inte att polisen utreder brotten, sär-
skilt inte de som sker online. Även om fall utreds, tror inte 
journalister att förövarna ställs till svars och inför rätta.”

Journalistikens svängrum avgörs av politiker. I tre decen-
nier styrde president Maumoom Abdul Gayoom, vars 
auktoritära regim fängslade kritiker och  inskränkte med-
iernas frihet. Demokratins inträde i början av 2000-talet 
garanterade rätt till yttrandefrihet. Privata radiostationer, 
tv-kanaler och nyhetswebbplatser växte fram. År 2012 
pressades dåvarande presidenten Mohamed Nasheed att 
avgå och åren 2013-2017 under president Abdulla Yameen 
blev en mörk period. Journalister greps och dömdes för 
ärekränkning. De attackerades också av kriminella gäng, 
med misstänkt koppling till regeringstjänstemän.

President Ibrahim Mohamed Solih valdes 2018 och lova-
de att göra landet till en friare och säkrare plats för journa-
lister. En oberoende statlig kommission har tillsatts och för-
övare i de uppmärksammade fallen ska ställas inför rätta. J

Samlad presskår. Maldivernas förste folkvalde president (2008-2012)  
Mohamed Nasheed, nu talman i parlamentet, vid återkomsten till Maldiverna  
1 november 2018 efter flera år i exil. Foto: Mohamed Afah /Shutterstock

nationen med en halv 
miljon invånare är ett 
populärt resmål bland 

lyxresenärer. Få känner till att 
journalister och bloggare på 
ögruppen har varit måltavlor 
för attacker. Maldivernas fall i 
indexet kan kopplas till att brott 
mot journalister förblir olösta. Frilansjournalisten Ismail 
Hilath Rasheed höggs nästan till döds 2012. Två år sena-
re fördes reportern Ahmed Rilwan vid Minivan News bort 
och ”försvann”. Bloggaren och människorättsförsvararen 
Yameen Rasheed, som kampanjade för att ställa Rilwans 
kidnappare inför rätta, knivhöggs till döds 2017. Religiösa 
extremister kopplas till attackerna.

Två av sex misstänkta för mordet på Yameen befanns 
skyldiga i år i en rättegång kantad av förseningar, hemliga 
förhör, skrämsel av vittnen och brister hos åklagaren. Ing-
en har dömts för attackerna mot Rilwan och Hilath. Off-
rens familjer får inga svar på frågan om vem som gett or-
der om attackerna eller betalat de misstänkta mördarna. 

”Den svårlösta straffriheten fläckar situationen för 
pressfrihet på Maldiverna”, skriver RSF.

Maldives Journalist Association (MJA) konstaterar att 
straffrihet för brott mot medier i kombination med risker 

Ö
rsf.org/en/country/maldives
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Sri Lanka

e olösta journalistmor-
den och attackerna mot 
medier åren 2004 till 

2010 påverkar fortfarande verk-
ligheten i Sri Lanka. Även om 
ingen journalist mördats i landet 
sedan 2014 sätter straffriheten 
en prägel på tillvaron. Alla som är verksamma inom me-
dier – och sociala medier – vet att nuvarande ledare inte 
drar sig för att klämma åt den som vågar gå över gränsen. 
Trots det finns det modiga journalister som inte finner sig 
i att hålla tyst vare sig det handlar om åsikter eller rappor-
ter om orättvisor och maktmissbruk. 

Landet rankas inte längre i bottenträsket av pressfrihetsin-
dex, som under inbördeskriget, då journalister, redaktio-
ner och tryckpressar attackerades varje vecka. Men sedan 
förra året har landet backat från plats 127 till 146.

Statens medier har stora resurser och når ut till flest, vil-
ket är problematiskt då den informationen som kommer 
ut från dessa är politiskt styrd och lyfter fram regeringens 
syn på tillvaron. Medvetna medborgare söker andra källor 
och föredrar objektiv nyhetsförmedling, men så många 
som fyra av fem tar uteslutande del av regeringens tid-
ningar, radio, teve och webb. Genom sociala medier sprids 

Mord på journalister i 
Sri Lanka inte glömda
text Johan Mikaelsson

dock innehåll som ifrågasätter makten och 2021 och 2022 
ifrågasätts släkten Rajapaksas makt brett över hela ön.

I norr och öster har soldater attackerat tamilska journa-
lister, som tillsammans med muslimska journalister och 
aktivister är mest utsatta när det kommer till attacker, in-
gripanden och gripanden från polis och militär som nästan 
uteslutande utgörs av majoritetsbefolkningen singaleser. 

Att undersöka och ta upp ämnen som rör pågående 
olagligt markanvändande, miljöbrott som skogsavverk-
ning, korruption, krigsbrott, mänskliga rättigheter och 
militärens och den härskande politiska klanens agerande 
har varit förknippat med fara.

I nuläget står allt och väger – frågan är om president 
Rajapaksa ska kunna klamra sig fast vid makten och i så 
fall hur. Om och när han och övriga ur släkten Rajapaksa 
är borta skulle en process av rättsskipning och ansvarsut-
krävande kunna ta vid. Tiden kan mycket väl vara mogen, 
13 år efter inbördeskrigets slut. Men landets djupa poli-
tiska och ekonomiska kris som inte ges någon lösning kan 
också leda till ökat kaos och mer våld. J

Protest. Mullaitivu Press Club demonstrerade I sympati med journalisten 
Viswalingham Viswachandran som attackerades av militärer 27 november 2021.   
Foto: Ethili.te/ Mullaitivu Press Club / Tamil Guardian 

D
rsf.org/en/country/sri-lanka 
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Indien

ör att citera Abhijit Ba-
nerjee, 2019 års nobel-
pristagare i ekonomi:  

”Varje indier som bryr sig om 
Indien, behöver vara orolig nu!” 
I internationella sammanhang 
inleder Modi ofta sina tal med 
hur ”demokrati och frihet är en del av den indiska civilisa-
tionens etos”. När Modi var oppositionsledare twittrade han 
2012 som svar på dåvarande regeringens begränsningar av 
yttrandefriheten: ”Som en vanlig indisk medborgare går jag 
med i protesten mot tillslaget mot yttrandefriheten!”

Det finns mer än en viss ironi här. Modis regering har 
infört nya regler för att styra internet och sociala medier. 
Kritiker hävdar att dessa minskar yttrandefriheten. Reger-
ingen har kämpat mot Twitter efter att den sociala medie-
plattformen märkt innehåll som lagts upp av Modis Bha-
ratiya Janata Party (BJP) som ”manipulerat och skadligt”.

Modis övervakningskultur formas genom angrepp. In-
diska medier straffas och belönas av regeringen. De stora 
tidningarna Times of India, The Hindu och The Telegraph 
fick all statlig annonsering fryst direkt efter kritisk rappor-
tering om regeringens ultranationalistiska reformer. 

Indien och indierna har en komplicerad relation till ytt-
randefriheten. I en rapport från den danska tankesmedjan 

text Parul Sharma

All anledning till oro  
för tillståndet i Indien

Justitia var Indien bland de lägst rankade länderna vad 
gäller allmänhetens stöd för yttrandefrihet, strax under 
Ryssland och ovanför Turkiet. Det i sig är oroande. 

På frågan hur befolkningen stöttar och tolererar kritik 
mot regeringen är Indien i nedre delen av bottenskiktet, 
sämre än grannlandet Pakistan. Indien befinner sig också 
i bottenskiktet vad gäller landets syn på rätten att kränka 
minoritetsgrupper eller religioner. På samma sätt, om det 
skulle vara tillåtet att uttrycka stöd för HBTQ-frågor, eller 
att förolämpa flaggan, gick det återigen dåligt för Indien, 
världens folkrikaste demokrati. Faktum är att Indien, till-
sammans med Polen och Israel, har blivit betydligt min-
dre toleranta de senaste åren när det gäller uttalanden 
som kränker majoritetsbefolkningens religion.

BJP-regeringen med sin hindunationalism som grund ser 
mänskliga rättigheter som ett västerländskt koncept och 
motarbetar dem som tar strid för dessa grundläggande fri- 
och rättigheter. Men en betydande del av Indiens MR-för-
svarare fortsätter ifrågasätta och protestera. J

Sammankopplade. Yttrandefrihet och mediefrihet hänger tätt samman. På 
bilden en presskonferens med studentledaren Aishe Ghosh, som skadades när 
hon angreps vid en protest i Delhi i januari 2020. Foto: Pradeep Gaurs /Shutterstock 

F
rsf.org/en/country/india 
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Afghanistan

S
text Johan Mikaelsson

edan talibanerna med 
våld och utan demokra-
tisk process i augusti 2021 

tog makten över Afghanistan har 
yttrande- och mediefriheten in-
skränkts drastiskt. Det avspeglas 
i pressfrihetsindex, där landet 
faller från plats 122 till 156.

Medier, inte minst kvinnliga journalister, hade attack-
erats av talibaner i åratal, men under dessa år var reger-
ingen en garant för en demokratisk färdriktning. Efter 
talibanernas återkomst i Kabul har antalet verksamma 
journalister minskat med 60 procent. Många har lämnat 
landet. Kvinnor har påverkats hårdast.

Styrningen av landet är ett drygt halvår efter maktöverta-
gandet fortfarande otydlig och direktiven spretiga. Men alla 
förstår att det inte är högt i tak. Det senaste påbudet handlar 
om slöjkrav för kvinnor i tv såväl som ute i samhället.

Dessutom står landet inför en akut matbrist, utbredd ar-
betslöshet, klimatrelaterad jordbrukskris med en ekonomi 
som i stort har kollapsat på nationell nivå såväl som för 
de flesta av landets medborgare. För Afghanistan, med låg 
andel vaccinerade, är coronapandemin långt ifrån över. 

Även om våldet minskat förekommer fortfarande at-
tacker, ofta riktade mot religiösa och etniska minoriteter. 

Frihetsfall och lågt i tak 
när talibaner tar gisslan

Det internationella utbytet, som under närvaro av ame-
rikanska och internationella trupper, ambassader och 
hjälporganisationer var påtagligt, är idag obefintligt. Med-
borgare hindras nu också ta del av internationella medier 
och lokala medier förbjuds översätta innehåll från inter-
nationella medier.

Religion, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter och 
ifrågasättande av makten är ämnesområden som alla vet är 
förknippade med livsfara att gå på djupet i för journalister. 
Journalister och aktivister som slåss för demokrati och rät-
tigheter har förhörts och i flera fall har våld använts av polis 
och Istikhbarat, talibanernas ”säkerhetstjänst”. Enligt RSF 
arresterades minst 50 personer verksamma inom medie-
branschen från 15 augusti 2021 till 4 februari 2022.

Minns att talibaner likställs av resten av världen som en 
grupp terrorister som tagit ett lands befolkning som giss-
lan. Utländska medier och journalister, även kvinnliga, 
har förvisso fått besöka landet. Men det kommer rappor-
ter om att utländska journalister skuggas eller hela tiden 
har minst ett talibanskt ”förkläde” med sig. J

Verkligheten. Hur ser tillvaron ut idag för människor i Afghanistan under 
talibanernas styre? Bilden från 1 augusti 2021. Foto: Trent Inness /Shutterstock

rsf.org/en/country/afghanistan
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Pakistan

åren har inrymt såväl po-
litiskt drama som en vägg 
av hetta som slagit emot 

pakistanier. Imran Khan, led-
are för Pakistan Tehreek-e-Insaf 
(PTI) och premiärminister se-
dan 2018, avsattes den 9 april 2022 efter misstroende- 
omröstning i parlamentet. Regeringsskifte följde. 

Marriyum Aurangzeb svors in som informationsminister 
den 19 april och uttryckte solidaritet med journalister – inga 
”svarta lagar” ska sätta munkavle på medier. Regeringens 
digitala medier skrotas. Lagar som ger skydd åt journalister 
stärks genom ”en injektion i armen”. Mediekännare i lan-
det vädrar såväl skepticism som förhoppningar.

Trakasserier, mobbning, hot och våld mot journalister, 
inte minst kvinnliga, har förekommit oavsett vilket parti 
som styrt. Medieanalytikern Adnan Rehmat hoppas på ”po-
sitivt inflytande” från Pakistan People’s Party (PPP) i koali-
tionen med Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

– Staten bör investera i mekanismer för bättre kommu-
nikation med pressen och uppmuntra repliker, säger han.

Men PTI-aktivister arresterades i april för vad de skrivit 
och sagt i sociala medier dagen efter PTI-regeringens fall.

I ett historiskt perspektiv har regeringar, landets mili-
tär och icke-statliga aktörer krympt mediernas handlings-

V
text Zofeen T. Ebrahim

Hopp om mediefrihet  
efter regeringsskiftet

rsf.org/en/country/pakistan

utrymme. ”Kriget mot medierna” har spridits till sociala 
medier. Det framgår även i RSF:s färska statistik. Här pe-
kas på att ”spridning av desinformation förstärks genom 
det sätt sociala medier fungerar”. Pakistan faller på listan.

Adnan Rehmat har för Freedom Network skrivit Annu-
al State of Press Freedom Report 2022. Han konstaterar 
att regeringstjänstemän använt lagstiftningen mot cyber-
brott för att kriminalisera oliktänkande. Dussintals jour-
nalister har anklagats, samtidigt som restriktioner skärpts 
för distribution av viktiga nyhetskanaler.

– De senaste fyra åren har varit de värsta på fyra decen-
nier för pakistanska medier. Några av de mest framstå-
ende journalisterna har attackerats, skadats, kidnappats, 
arresterats eller fängslats. Talkshow-värdar har tagits bort 
från populära tv-program där aktuella frågor diskuteras.

Nätverket dokumenterade 86 attacker och kränkningar 
mot medier maj 2021 till april 2022, en attack var femte dag.

– Min erfarenhet, baserat på observationer, är att fallen 
är fler än vad som rapporteras och verifieras, säger Rehmat.

Rapporten visar att i minst 12 fall angreps journalister 
som arbetar med digitala medier, inklusive två av fyra dö-
dade journalister. Polariseringen bland journalister, vilka 
ofta har starka band till olika politiska läger, ökar snabbt.  J

Översättning Johan Mikaelsson

För och emot. 
Supportrar till Imran 

Khan i Islamabad  
den 27 mars 2022.
Polariseringen bland 

journalister ökar.  
Foto: Syed Fateh Ali 

Gillani /Shutterstock
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Bangladesh

ust nu sitter tre journalister 
fängslade och en har i år dö-
dats, till följd av sin yrkesut-

övning i Bangladesh. Samtidigt 
backar landet i pressfrihetsin-
dex, ner till plats 162 av 180.

Den 13 april 2022 sköts Mohi-
uddin Sarker Nayeem ihjäl i Burichang, vid gränsen mellan 
Indien och Bangladesh. Nayeem arbetade för lokaltidning-
en Cumillar Dak och rapporterade om droghandel. Han ska 
ha hamnat i konflikt med en gränsvakt, misstänkt för att 
ha varit inblandad i smuggling av droger mellan länderna.

– Det var fyra eller fem skotthål i hans kropp. Han var 
död när vi hittade honom, sa Mir Hossain vid den lokala 
hälsovårdsmyndigheten till tidningen The Daily Star.   

Enligt polis hade Nayeem lurats i en fälla. Han är den 
senaste av 16 journalister som dödats i Bangladesh sedan 
2012, enligt Unesco. Aktivisten och författaren Mushtaq 
Ahmed dog i fängelse efter uppgifter om att han blivit tor-
terad. Han greps med hänvisning till en starkt kritiserad 
digital säkerhetslag som trädde i kraft den 1 oktober 2018 
och ytterligare tre journalister sitter alltså fängslade.

Lagen ska förhindra spridning av bland annat extre-
mism, rasism och terrorpropaganda i tryckta, digitala el-
ler sociala medier. Det kan även handla om allt från spri-

J
text Troy Enekvist

Fortsatt nedåt – sämst 
pressfrihet i regionen

dande av pornografiskt material till en Facebookpost som 
hävdas underminera landets styre. Lagen ger polis rätt att 
gripa och fängsla misstänkta utan bevis. En journalist som 
publicerar något som ses som ”negativ propaganda mot 
landsfadern” riskerar upp till 14 års fängelse. 

De fängslade journalisterna är Ahmed Khan Babu, Kha-
lilur Rahman och Mohammad Akhtaruzzaman. Babu job-
bade för lokaltidningen Delta Times och hade publicerat 
en artikel om att polis hade stoppat en lastbil med illegal 
indisk hostmedicin. I artikeln framkom att lastbilen ägdes 
av en ledare av det i landet styrande partiet Awamiförbun-
dets studentorganisation. Babu anklagades för tio brott 
varav två låg under den digitala säkerhetslagen. 

Rahman greps i maj 2021 efter att han påståtts ha pu-
blicerat kommentarer på Facebook som ska ha varit krän-
kande mot en lokalpolitiker samt borgmästaren i Nalchity 
– som ligger omkring 12 mil söder om Dhaka. 

Akhtaruzzaman anklagas för att ha skrivit två inlägg på 
Facebook under pseudonym. Han ska ha beskyllt en lokal 
hälsominister och dennes assistent för korruption och att 
att de inte betalt skälig ersättning till hälsovårdsarbetare. J

rsf.org/en/country/bangladesh

Hågkomst. Bloggaren Avijit Roy, grundare av webbplatsen Mukto-Mona, ett forum 
för fritänkare i Bangladesh, mördades av muslimska extremister i Dhaka 2015. Här 
en protest och minnesstund i Kolkata. Foto: Arindam Banerjee /Shutterstock
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istorien om min landsflykt började den där olyck-
saliga dagen när ett otursamt intresse för littera-
tur kom över mig. Det verkar som att alla förfat-

tare jag gillade hade varit i exil någon gång. Marquez hade 
varit det, Kundera också. Vissa hade gjort regeringen arg, 
andra armén. Genom att följa i deras fotspår släppte jag in 
problem i mitt hittills problemfria liv. Om jag hade vetat att 
det skulle skada mig att följa Marquez, skulle jag aldrig ha 
fallit i den fällan. Naturligtvis trodde jag att när en av oss 
blir en stor författare kommer kritikerna skriva att ”den här 
mannen är den balochiska litteraturens Marquez”.

Alla gör sådana här meningslösa saker när de är unga. 
Jag har en vän som alltid hade en sten i fickan, och under 
dagen brukade han ta upp den ibland för att trycka den 
mot sin panna. För i en film hade Mithun Chakraborty ett 
rött märke i pannan. Mithun försvann från allmänhetens 
ögon, men märket i min väns panna blev kvar.

text Sajid Hussain

Pakistan

Exilen är  
en sjukdom

H
Det är därför det är bättre att beundra en filmstjärna än 

en författare. En kusin till mig gillade Sanjay Dutt. Han 
började med bodybuilding. Jag hade fastnat för Franz 
Kafka och drack snart tjugo koppar te och rökte två paket 
cigaretter om dagen. Eftersom de flesta stora författare 
har magsår.

En person som är redo att ge sig själv magsår för att 
bli författare kommer sannolikt inte heller att dra sig un-
dan offret att gå i exil. Så ända sedan min ungdom har 
det varit min önskan att göra något så stort att fienden 
skulle bli tvungen att driva mig i exil. Det sägs att om du 
önskar något från djupet av ditt hjärta, kommer dörren att 

Illustration: Beat Lindberg
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öppnas för dig. I sin generositet öppnade Gud dörren för 
mig att komma in i Baloch Students Organization bara för 
att uppfylla denna min enda önskan, och han skänkte mig 
välsignelsen av landsflykt.

Men kom ihåg, sedan jag gick i exil håller människors 
hån och förebråelser på att ta kål på mig. Om någon har 
matsmältningsbesvär i Kalatok är det vi som möter före-
bråelsen:

”Här är vi balocher fattiga och utblottade medan ni nju-
ter av lyxen i Europa.” 

Denna typ av kritik slutar alltid med samma anklagelse: 
”Glöm inte att ni fick er asyl genom att åberopa dessa 

stackars balochers situation.”
Så ni menar att vi intecknade balochernas hela land och 

slog det rikt i Europa genom att söka skydd för att rädda 
våra otursförföljda liv. Bara det faktum att någon säger hej 
till oss här gör oss lyckliga, så hur kan vi bota de stackars 
balochernas matsmältningsbesvär?

Vi ser verkligen fram emot att ladda upp en bild på Fa-
cebook, men vi kan inte av rädsla för de skarpa tillrättavis-
ningar som skulle följa. Ibland har du precis duschat och 
står framför spegeln, och helt plötsligt känner du att det är 
just idag som du måste ta en bild på dig själv. Din hud är lite 
ljusare och ditt hår är tjockare. Dessutom ser det ut som att 
dina ögonbryn har trimmat sig själva. Detta händer av en 
slump en gång om året eller så. Men du vet att om den här 
snygga killen som beundrar sig i spegeln tar en bild på sig 
själv idag och lägger upp den på Facebook kommer många 
att brinna av svartsjuka. Åtminstone kommer de vänner att 
brinna till aska som är kvar hemma i det oroliga Balochistan 
och inte ens har tillgång till elektricitet, än mindre åtnjuter 
det gudagivna privilegiet att resa runt i världen.

I regnet, på gräsmattan, framför en hög byggnad – nu 
är det dags för en selfie.

Men nej. Rädslan för förebråelser får övertaget. 
Jag har en kompis här som städar tågvagnar på natten, 

sover till lunchtid och röker hasch på eftermiddagen. När 
han är hög ägnar han sig antingen åt politik över telefon, el-
ler så går han systematiskt igenom exilens alla vedermöd-
or. Hans europeiska namn är ABC. Hemma heter han Allah 
Baksh Chorasi eftersom han föddes 1984 (chorasi betyder 
84 på urdu). Men vi kallar honom Allah Baksh Glas, efter-
som han staplar två vattenglas på varandra och röker hasch 
i dessa istället för i en cigarett. En dag säger han: 

”Det hade varit bättre att vara herde och ta shejkernas 
kameler på bete än att hamna i Europa. Mamma kunde åt-
minstone ha skickat några dadlar. Åt helvete med ett land 
där man inte ens kan få en dadel att söta munnen med 
efter att ha rökt.”

Jag har inte full koll på sambandet mellan hasch och 
den balochiska själen, men jag kan vittna om att balocher-
na i Gulfstaterna har det tio gånger bättre än vi. Varje må-
nad kommer någon present till dem; ibland har hustrun 
skickat ett par sandaler, och ibland har mamman skickat 
ett paket dadlar av hög kvalitet. Det bästa är att de en gång 
om året kan resa hem och träffa sin fru och sina barn.

Och ännu bättre än att åka hem är att förbereda sig för 
att åka hem. Jag var i Gulfstaterna några år och jag såg 
hur balocherna där fylldes av stolthet inför hemresan. De 
sliter hela året för sin arbetsgivare och är glada över mjöl-
ken och den konserverade fisken som arbetsgivaren ger 
dem, för att de ska kunna spara lite pengar till semestern. 
När det sedan är dags för semester låter de sy upp ett par 
riktigt flashiga outfits åt sig och köper ett par högklackade 
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Muscat-sandaler. De stackarna offrar sina egna behov för 
att kunna köpa parfym och tvål till sina släktingar och vän-
ner. Hustrun vill ha en iPhone X i utbyte mot de fula sanda-
lerna hon hade skickat. Mammas ruttna dadlar var oätliga 
men hon behöver Tang-dryckpulver, Panadol-piller, Axe 
Brand Universal Oil, plåster, rökelse och lite örtmedicin. 
Om hon hade behövt allt detta för sig själv hade det väl varit 
okej, men min vän i Gulfen grämer sig över att hans mam-
ma sparar allt i en låda, så att hon kan agera problemlösare 
åt alla behövande som kan dyka upp det kommande året.

Det enda syftet med denna mammas liv är att om någon 
i stan får huvudvärk eller dålig mage, eller om någon får en 
gäst, då ska denna någon komma till henne för att få hjälp.

Folket i vår stad har aldrig köpt en enda Panadol. Alla vet 
att medicinen som säljs på Babus apotek är fejk; den kan 
varken bota feber eller lindra huvudvärk. Men det har alltid 
funnits utlandstillverkade Panadol bland Mullah Patomahs 
tillhörigheter. Hennes enda villkor för att dela med sig av 
dem är att du ska kunna bevisa att du eller någon i ditt hus-
håll har hög feber. Hon kommer inte att slösa bort sin im-
porterade medicin på bara huvudvärk eller förkylning.

”Mullah, Mullah, mamma frågar om du kan ge henne 
en Panadol?” Varje vecka gick jag till Mullah Patomah och 
vädjade om ett piller. 

”Vem är sjuk?” Mullah började sin utfrågning. 
”Mamma har feber.”
Min mamma hade sagt till mig att säga det. Egentligen 

hade hon huvudvärk. 
”Har hon feber? Igår eftermiddag sprang hon för att få 

fatt på dig, eller hur? När fick hon feber?”
”I går kväll bet myggorna henne. Mamma visste inte att 

det var ett stort hål i myggnätet! Nu är hon riktigt risig. 

När pappa kommer tar han henne till Karachi.”
När jag sa detta tittade Mullah oroligt på mig och jag 

visste att mina lögner hade gjort verkan.
”Mamma säger att när farbror Obayd kommer från 

Muscat kommer vi att betala tillbaka.”
Nu improviserade jag.
”Inget behov av betalning”, sa hon.
”Om Mullah Patomah hade fått betalt skulle hon ha 

drunknat i pengar vid det här laget.”
Mullah blev upprörd men lugnade sig sedan omedelbart. 
”Men folk i den här staden låter mig inte behålla några 

piller. Låt mig leta, jag kanske kan hitta ett.”
Mullah tog sin låda in i ett hörn och öppnade den precis 

så mycket att hon kunde kika in i den. Sedan stack hon in 
handen i lådan genom öppningen, kände runt lite och tog 
fram en Panadol.

”Det här är den enda som finns kvar. Ta den. Förhopp-
ningsvis kommer det att lösa ditt problem.”

Även om det hade funnits hundra piller bland Mullahs 
ägodelar, skulle hon fortfarande ha sagt:

”Det här är den enda jag har.”
Om du gick tillbaka en timme senare för att skaffa en till 

Panadol skulle hon ge dig en till och säga: 
”Detta är den enda jag har.”
Men för att skildra det hela korrekt, vill jag göra det 

klart att Mullah fick sin återbetalning från mig. Det var 
jag som skrev hennes brev. Det här var innan telefonernas 
och mobilernas tid. Från fjärde klass kunde jag både läsa 
och skriva brev. Om ett brev kom från Gulfen, eller om en 
äldre person eller en kvinna ville skicka ett brev, då var 
det mig de kallade på. Det var inte så att det inte fanns 
andra läskunniga människor i stan, men av alla barnen 
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var det jag och bara jag som kunde göra det här jobbet, 
och eftersom jag fortfarande var liten, dolde folk inte sina 
hemligheter för mig.

Det enda problemet var att jag inte kunde mycket urdu. 
I skolan lärde de oss bara hälsningar och böner. 

”Vi mår alla bra och vi ber till Herren, den Upphöjde, 
för ditt välmående.”

Det var hela omfattningen av min urdu, men jag treva-
de mig fram och avslutade brevet. Problemet uppstod när 
Mullah verkligen kom in i sin rena balochiska sinnesstäm-
ning.

”Säg mig, min son, min käre Rahim, jag har hört att 
dina fiender har fått feber. Må Allah göra dig frisk. Jag 
skulle ge mitt liv för dig, min kära Rahim, du är värd allt.”

När Mullah slutade prata tog jag pennspetsen ur mun-
nen och började skriva. ”Min Rahim Jan, jag har hört din 
fiender är febrig idag. Allah göra dig frisk. Mitt liv vara 
med dig, min dyra Rahim, jag är inte värdig dig.”

I åratal kämpade jag för att förstå varför käre Rahim 
skulle bli frisk om hans fiender hade feber. Först efter att 
ha studerat klassisk balochisk poesi insåg jag äntligen att 
denna fiende var ingen mindre än käre Rahim själv. Mul-
lahs ovärdiga mun och hjärta kunde inte förmå sig att säga 
att hennes käre son Rahim hade feber. Efter att ha skickat 
hälsningar till sin son och frågat hur han mådde började 
Mullah sina klagovisor.

”Din mamma är gammal nu. När jag står upp blir jag 
yr, och även om jag äter lite får jag matsmältningsbesvär.”

När Mullah gjorde en paus blev det fart på min penna 
igen.

”Din mamma vara gammal nu. Jag reser mig upp, mina 
ögon ger mörker, jag äta en liten bit, min mage blåser upp.”

Detta var mina första försök inom översättning. Redan 
i denna unga ålder insåg jag hur svårt det är att översät-
ta ord och meningar från ett språk till ett annat. Det är 
därför jag än idag ser upp till mina vänner översättarna. 
Möjligen mer än de förtjänar.

Jag vill göra det klart för mina bröder balocherna att 
om exil i Europa var en så trevlig sak skulle jag inte ha 
varit nostalgisk över Mullah Patomahs brev och hennes 
Panadol. Exilen är en sjukdom, och den här sjukdomen 
får dig att komma ihåg saker i hemlandet som du inte ens 
kunde drömma om: att vid lunchtid på sommaren sträcka 
ut sig under ett tak gjort av dadelpalmblad, och titta efter 
små rörelser i de sönderfallande palmbladen; att ligga på 
sängkläderna som staplats på sängen utanför dörren och 

Illustration: Beat Lindberg
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läsa en spökhistoria; att fukta ett lakan och täcka dig med 
det om sommarnatten; att samlas utanför huset med din 
familj varje nymåne och se vem som är först att få syn på 
månen; mammas skäll om att vi bara ska ta lite av grytan; 
att få en godis av moster Nazal efter att ha hjälpt henne att 
kärna smör i några timmar; att jaga in fåren och getterna 
i fållan vid solnedgången; att vakta på räven om natten 
så att den inte äter upp kycklingarna; att samla ihop klä-
derna och disken på gården före en storm och springa in 
i huset med dem; och att känna den friska doften av fukt 
efter årets första regn.

Om vi har någon tid kvar efter dessa värdelösa nostal-
giska drömmar i vår exil i Europa – då kommer vi att gå 
till Trump och framföra våra klagomål mot Pakistan.

När vi fick beskedet att Trump hade vunnit valet blev 
våra vänner i exil så överlyckliga att man skulle kunna tro 
att herr Trumps farfars kusin var baloch. 

”Detta är slutet på Pakistan. Den här galna snubben 
kommer att göra något åt punjabierna.”

Allah Baksh Glas tog med sig två glas och gick in i bad-
rummet.

”Ja, Trump blev faktiskt president i USA bara för den 
här sakens skull. Han kommer definitivt att ta revansch 
för balocherna.”

Jag gnisslade tänder. Tre år efter valet där Trump seg-
rade, en dag för inte så länge sedan, frågade Glas mig: 

”Tror du att Trump är medveten om balochernas sak?”
”Det måste han vara, för så länge balochernas sak inte 

är åtgärdad finns det ingen lösning på världens problem.”
Han gillade inte mitt svar. Men när vi fortfarande var 

i Balochistan hade våra ledare lurat oss att gå med i BSO 
genom att säga att Amerika hade gjort alla nödvändiga 

förberedelser; kartan över ett oberoende Balochistan var 
till och med klar. Allt som återstod var för balocherna att 
ta upp kampen. Vi trodde att om Amerika är på vår sida, 
betyder det ”Hejdå Pakistan”.

Vilka åtgärder vi än vidtog, under två hela år, höjde ing-
en ens på ögonbrynen. Ibland brände vi det gudabenåda-
de Pakistans flagga, ibland stod vi utanför armélägren och 
förbannade soldaterna, men ingen så mycket som torkade 
våra rinnande näsor.

Att veta att Amerika var på vår sida stärkte vårt själv-
förtroende. Vi var så säkra på att vi hade det kära Ame-
rikas välsignelse. De spår av rädsla som funnnits kvar i 
våra hjärtan försvann, eftersom våra ledares ord verkligen 
hade visat sig vara sanna: balocherna är modiga och pun-
jabierna är fega. Så nu skötte vi våra affärer mer fräckt än 
ens djur skulle våga.

Åtminstone tills vi gjorde den pakistanska armén, Iq-
bals falkar, riktigt galen.

När falkarna ställde sig mot oss slog de till med sådant 
raseri att lejonungarna inte visste vart de skulle springa 
och gömma sig. De modiga ungarna sprang till bergen, 
medan fegisarna, som vi, flydde utomlands.

Nu skickar våra modiga ledare budbärare varje dag: 
”Gå och be Amerika att tämja falkarna.”
Om amerikanerna inte var medvetna om vår knipa, 

borde våra ledare inte ha ljugit för oss och sagt att kartan 
och allt annat var klart. Om våra ledare litade på den egna 
styrkan och modet, vad har vi då gjort för fel för att få dem 
att håna oss, nu på äldre dagar. 

Det var ingen som så mycket som frågade oss vad vi vil-
le när vi skulle giftas bort, så varför i hela friden skulle 
Trump uppmärksamma oss?
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Fyra år har gått, men Glas har fortfarande inte kun-
nat få sin familj hit till Europa. Jag har försökt överleva 
utan min familj i två år. När Glas och jag ser ett litet barn 
springa runt på stan är det inte för inte som jag nästan 
börjar gråta, och han springer och kysser barnets kinder. 
Jag har sagt till honom minst hundra gånger att det är ett 
brott här att bara röra någon annans hund, än mindre de-
ras barn, men vem kan få Glas att förstå? Jag kan inte sova 
av rädsla för att den förbannade snubben en dag ska ge 
balocherna dåligt rykte.

I själva verket har inte alla som lever i exil det lika elän-
digt som vi. Det finns också några få udda välmående ba-
locher i exil, sällsynta som Mullahs Panadol. Om du tar 
Glas ord för det, finns det tre sorters exilbalocher.

Den första sorten är de som bor i USA, Kanada och 
Storbritannien. Dessa länder är de lyckligast lottade, rika 
och politiskt inflytelserika i världen. Så alla balocher som 
har rest dit står i högre rang än balocher som bor i EU. 
Om du jämför dem med den sociala skiktningen i Balo-
chistan, kan vi kalla dem exilens Rind och Lashari. De är 
gräddan av eliten bland de landsförvisade balocherna. De 
flesta ledare för politiska partier och söner till stamhöv-
dingar bor i ett av dessa tre länder, varför ”fördelningen av 
deras arv aldrig avslutas” och de slutar aldrig att kivas. De 
försöker alltid fälla varandra. Några få vithyade senatorer 
känner till dem, och ibland kan de skymtas på de bakre 
raderna i Europaparlamentet eller vid en session i FN.

Men inte ens dessa överklassflyktingar får någonsin en 
chans att träffa Trump.

Den andra typen är de som kom med sina familjer. De 
bor främst i de rikare länderna i EU som Tyskland, Frank-
rike, Sverige, Norge och Nederländerna. Hemma hade de 

inte ens ris och chutney att äta, men här bor de i fina hus 
och får bra bidrag från staten. Ju fler barn de har, desto 
bättre bidrag. Deras barn går i bra skolor, och om du stöter 
på dem på stan kommer de definitivt att berätta hur snabbt 
deras barn har lärt sig landets språk. ”Miran, den lilla rack-
aren, han kan tyska bättre än balochiska. Så som han pra-
tar skulle man kunna tro att hans mamma var tysk.” Ba-
lochiska flyktingar av det här slaget har kommit så långt 
att de berömmer både sina fruar och sina barn i samma 
andetag. Tja, kommer någon av dessa människor som är 
så glada över att deras barn glömmer balochiska någonsin 
bry sig om att ta Trump i kragen och berätta för honom 
om alla balochiska aktivister som har kidnappats? Allt som 
dessa flyktingar har kvar för att visa att de är balocher är 
några uppsättningar balochiska kläder som de förvarar i 
en garderob för att ta fram till balochiska kulturdagen.

Dessa är ”nomaderna” bland balochiska flyktingar.
Den tredje typen är de som bor i Europas fattiga länder, 

som Italien och Grekland. De kom mestadels med båt och 
har lägst status bland de balochiska flyktingarna. Deras sta-
tus är densamma som slavarnas i Balochistan. Dessa stack-
are har kommit undan med blotta förskräckelsen. De för-
mår inte att göra något utöver att ta vara på sig själva. De är 
varken i Europa eller hemma. De är glada om någon skickar 
dem en liten slant hemifrån. Om deras situation inte för-
bättras snart kommer de inom ett par år att begå kollektivt 
självmord. Om Trump själv kom och sa till dem: ”Jag ska ge 
er vad ni vill”, så skulle de be om ett par fina flipflops.

Hur ska dessa stackars själar kunna engagera sig i po-
litik?

Visst, den här klassificeringen som Glas har kommit 
fram till är korrekt och baserad på vetenskapliga principer, 
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men även bra saker har sina brister. I ljuset av den här 
klassificeringen bör läsaren inte vilseledas att tro att flyk-
tingarna från Balochistan har lagt den sociala skiktningen 
i sitt hemland åt sidan. Även om någon som var smed eller 
av annan lägre kast där hemma nu bor i USA eller Storbri-
tannien, har han inte högre social status eller högre vär-
de än de olycksaliga flyktingarna i Italien och Grekland. 
Dessa stackare deltar i sammankomster och möten bara 
för att någon hemma ska kunna säga: 

”Grabben umgås med stamhövdingar nu för tiden.”
Glas och jag har en granne. En balochisk man från iran-

ska Balochista … åh snälla förlåt mig, må Gud förbarma 
sig över mig, förbannade Satan ... från västra Balochistan. 
Det finns många människor från västra Balochistan i Sve-
rige, och många av dem flydde till Europa under shahens 
tid. Vår granne heter Mohammad Ali Irannezhad. Iran-
nezhad är europé i alla avseenden. Hans rock och byxor, 
hans keps, hans dagliga rutiner, hans hund och hans ef-
termiddagspromenader med hunden – alla dessa saker är 
europeiska – men herr Irannezhads beter sig fortfarande 
som en stamhövding från Balochistan.

Herr Irannezhad kom till Sverige 1980, ett år efter att 
jag föddes. Hemma var hans brott att ha drivit Shahen av 
Iran i landsflykt, Mohammad Reza Shah Pahlavi, och satt 
in Khomeini som härskare över landet. Så fort den ond-
skefulle Khomeini kom till makten började han göra sig av 
med sina sympatisörer. Irannezhad undkom med blotta 
förskräckelsen och tog sig till Sverige. Från den dagen har 
han inte sett skymten av sitt älskade fosterland.

Hemma var han brorson till stamhövdingen i Baho, och 
han har fortfarande samma seder som en stamhövding. 
Inte för att han pratar om det hela tiden. Han är en beläst 

man och även poet, och enligt honom är det de lågkastiga 
smederna och musikerna som har hållit den sanna balo-
chiska kulturen vid liv: musik, episk sång, vapen, hyll-
ningssånger och vaggsånger, broderi och metallarbete. 
Men för att visa att han är son till en stamhövding kom-
mer han definitivt att slänga in några ord i samtalet då och 
då för att tydliggöra att han har rötterna i en ädel släkt. 
Han kommer till exempel aldrig att säga att ”det här är 
bra”. Han uttrycker det alltid så här: 

”Detta är en ädel sak.”
Om han ville säga att han var en riktigt stygg pojke i sin 

barndom skulle han säga det så här: 
”Känner du till min barndom, min kära? När jag var li-

ten hade jag min egen slav.” 
Senare i samtalet uttrycker han det starkare: 
”På vårt solott hade varje person av adlig börd sin egen 

solav. Om han var äldre hade han en äldre solav, om han 
var en barn, hade han en barnsolav.”

Det stämmer, i västra Balochistan uttalar de orden slott 
och slav lite annorlunda.

Irannezhad fortsatte att berätta sin historia. 
”Min solav måste ha varit två eller tre år äldre än jag. 

Förstå nu hur stygg jag var. Varje dag fick jag denna fogli-
ga varelse att lägga sig på marken och sedan hoppade jag 
på honom.”

Irannezhad berättade denna hjärtskärande historia 
bara för att visa vilket riktigt styggt barn han var. Allah 
Baksh Glas och Mohammad Ali Irannezhad grälar alltid. 
Precis som med elitflyktingarna – ”fördelningen av deras 
arv avslutas aldrig” – så deras bråk tar aldrig slut.

Ibland tar Irannezhad med sin vegetariska mat och be-
söker mig och Glas för att äta lunch. Han äter med bestick, 
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som europeiska vitansikten. Glas stoppar ner alla fem 
fingrarna i maten, tar upp en näve, stoppar den i munnen, 
tuggar och sväljer.

Irannezhad har överseende med detta.
Men efter att ha avslutat måltiden går Irannezhad till 

badrummet för att tvätta händerna, medan Glas harklar 
sig, gör några ljud som om han håller på att kräkas och 
tvättar av sig under kökskranen. Denna vana kan Irannez-
had inte tolerera. Han förebrår alltid Glas för det. 

”Hörrudu, du kommer att bli gammal, men ädel, det 
blir du då aldrig. Du har varit i det här landet i fyra år, men 
du beter dig fortfarande på samma sätt som ociviliserade 
balocher gör. Kan du inte gå och tvätta händerna i bad-
rummet? Du använder den här kökskranen för att skölja 
grönsaker och annat ätbart, och sedan böjer du dig ner här 
för att tvätta av dig din smuts.”

Efter att ha uttryckt sin inre ilska kände Irannezhad 
att Glas blev sårad av hans ord, så han gjorde sin röst lite 
mjukare.

”Jag ser dig som en son; det är därför jag ger dig detta 
goda råd. När du kommer till ett civiliserat land som det-
ta bör du lämna ditt ociviliserade balochiska uppförande 
bakom dig. I Europa, var europeisk.”

Faktum är att Glas alltid hade tagit hänsyn till Irannez-
hads ålder och inte upprörts över den här typen av till-
rättavisningar, men just den dagen hade den förbannade 
Glas fått nog. Han avbröt Irannezhad: 

”Det är inte din sak vad jag gör. Titta på din utslitna 
rock. Vilken expert du är!” 

Irannezhads uppsyn förändrades. Det var som om någon 
hade nämnt Khomeinis namn för honom. Han reste sig, 
tog på sig sin keps och lämnade rummet darrande av ilska.  

Novell på flera språk. Novellen av Sajid Hussain publicerades först i 
balochiska i nättidningen Balochistan Times den 27 juni 2019. Översättning 
från balochiska till engelska gjordes av Carina Jahani och från engelska 
till svenska av Johan Mikaelsson i samarbete Carina Jahani. Den engelska 
versionen, Facing exile, facing taunts, publicerades i Balochistan Times den 
27 augusti 2020. Novellen har också översatts till tyska av Reinhold Schein 
och publicerats i den tyska tidskriften Südasien (nr 4/2020). Härmed finns 
den nu även publicerad på svenska, i Sydasien.

Glas och jag blev förvånade. Det som Glas sagt var trots allt 
inte tillräckligt illa för att göra honom så till denna grad 
upprörd. 

Men märk väl, i Iran betyder ordet ”expert” en homo-
sexuell person.

Glas och jag var tvungna att vidta långtgående åtgärder 
för att försonas med Irannezhad. När han till slut accep-
terade att det var ett missförstånd som orsakats av ordens 
skilda betydelser i de olika balochiska dialekterna, log han 
och sa: 

”Kompis, det här är verkligen konstligt.” 
Tja, i själva verket verkar ordet konstligt inte existera i 

detta språk som kallas balochiska. Inte på någon dialekt, 
ingen som talas i västra Balochistan och ingen som talas i 
östra Balochistan heller.

Det myntades av Irannezhad själv.
Men efter fyrtio år i exil är Irannezhad övertygad om att 

detta ord är en del av det balochiska språkets grundläg-
gande ordförråd. Sa jag inte det till dig? 

Exilen är en sjukdom! J
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ajid Hussain föddes den 16 januari 1981 i Mand, Ba-
lochistan, Pakistan. Större delen av sin utbildning 
fick han i Karachi. Han hade en kandidatexamen i 

ekonomi men hans största intresse var litteratur, och 2012 
avslutade han sin masterexamen i balochiska och engel-
ska vid University of Balochistan i Quetta. 

År 2002 gick Sajid Hussain med i Baloch Students Or-
ganization (BSO) som, förutom att organisera studenter, 
också har en politisk agenda. Efter några år övergav han sin 
politiska verksamhet och ägnade sig allt mer åt att skriva.

Som en man av det skrivna ordet var Sajid Hussain först 
och främst journalist. Hans engelska var utmärkt och han 
hade en flödande penna. Han nådde stora framgångar som 
journalist, och innan han gick i exil arbetade han för pakis-
tanska tidningar som Daily Times och The News, samt för 
Reuters. I sitt skrivande behandlade han känsliga ämnen 
som narkotikahandel och kränkningar av mänskliga rät-

tigheter i Balochistan. År 2012 var han tvungen att fly från 
Pakistan efter de allvarliga hoten mot honom på grund av 
hans journalistik. Han tillbringade några år i Oman, Ugan-
da och Dubai innan han kom till Sverige i mitten av 2017. 

År 2015, när Sajid Hussain bodde i Dubai, grundade han 
onlinetidningen Balochistan Times. Denna nyhetssajt på 
engelska och balochiska tar upp aktuella frågor i Balochis-
tan – mänskliga rättigheter, politiskt våld, bortföranden 
och mord, såväl som sociala och kulturella frågor. Den har 
även en litterär avdelning, där texter publiceras på balochis-
ka och engelska. På grund av arbetets omfattning rekrytera-
de Sajid medarbetare för att hjälpa till att driva tidningen. 
Även efter Sajid Hussains död i mars 2020 publiceras ar-
tiklar och litterära artiklar på Balochistan Times webbplats.

Kort efter sin ankomst till Sverige engagerade sig Sajid 
Hussain i The Balochi Language Project vid Uppsala uni-
versitet. Tillsammans med professor Mousa Mahmoudzahi 

text Carina Jahani

Pakistan

Sajid Hussain 
(1981-2020)

S
Sajid Hussain. Bilden togs 2019. Foto: Balochistan Times
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från Velayat University i Iranshahr, Iran, lanserade han en 
balochisk-engelsk onlineordbok i februari 2019. Han var 
dessutom engagerad i författarskap, textutgåvor och över-
sättningsarbete. Sajid Hussain var också min främsta in-
spirationskälla när jag skrev A Grammar of Modern Stan-
dard Balochi, som publicerades i december 2019.

I en intervju med Sajid Hussain genomförd av Hammal 
Haider i februari 2020 och publicerad på YouTube den 1 
maj samma år, uttryckte Sajid Hussain sitt stöd för det  
ortografiska system för balochiska som föreslås av The 
Balochi Language Project. Denna ortografi antogs också 
av tidningen Balochistan Times våren 2020.

Sajid Hussain undervisade i balochiska vid institutionen 
för lingvistik och filologi, vid Uppsala universitet. I januari 
2020 antogs han till masterprogrammet i iranska språk vid 
samma institution och började skriva sin masteruppsats 
om balochisk argumentativ text, illustrerad av predikning-
ar och politiska tal. Han höll på med detta arbete när han 
försvann den 2 mars 2020. Den 23 april, efter flera veckors 
sökande, hittades han drunknad i Fyrisån norr om Uppsala.

Sajid var en sann älskare av litteratur och var mycket beläst 
i både engelsk och balochisk litteratur. Hans kärlek till det 
skrivna ordet fick honom att engagera sig i såväl litteratur-
kritik som kreativt skrivande. Novellen som här översatts 
till ”Exilen är en sjukdom” är ett av hans mästerverk. Den 
är delvis självbiografisk, för trots att han i en anteckning 
till originaltexten hävdade att karaktärerna i berättelsen 
är rent fiktiva, är det tydligt för alla som har känt Sajid och 
hans vänner och medarbetare att dessa personligheter till 
stor del är inspirerade av hans nära vänner och bekanta. 
Texten innehåller en god portion satir. Även om en del 

går förlorat i översättning, särskilt när Sajid skämtar om 
balochiska dialektskillnader och de missförstånd de kan 
orsaka, hoppas vi att läsare av den svenska översättningen 
också kommer att upptäcka och tycka om den subtila hu-
morn i berättelsen.

Sajid var en engagerad, pålitlig, kapabel och begåvad 
medarbetare som lämnade oss alldeles för tidigt. Han var 
också en mycket snäll och vänlig man, med ett stort hjärta 
för sina medmänniskor. Han har lämnat ett stort tomrum 
bland medarbetare och vänner. Han efterlämnar hustrun 
Shahnaz Sajid, som han gifte sig med 2010, och två barn 
Taheer Baloch, född 2011, och Shahan Baloch, född 2015.

Min son, du var klar med ditt livsverk.
Vila i frid. J

Medverkan i färsk bok. Antologin Unheard Voices 
(2022) innehåller 21 noveller på balochiska med 
engelska översättningar. Redaktörer är  
Carina Jahani, Nagoman Baloch och Taj Baloch. 
Boken tillägnas minnet av Sajid Hussain, vars novell 
Facing Exile, Facing Taunt inryms i boken. Boken är 
utgiven av Uppsala universitet i serien Studia Iranica 
Upsaliensa (40) och kan beställas genom Acta  
Universitatis Upsaliensis (acta.mamutweb.com,  
392 kronor exkl frakt). Den kan även laddas ned och 
läsas som pdf genom Digitala vetenskapliga arkivet 
(diva-portal.org – sök på ”Unheard Voices Balochi”).

Fotnot. Polisen har inte heller efter att utredningen lades ned lämnat ut den 
sekretessbelagda polisutredningen av Sajids dödsfall, annat än till medlemmar 
av Sajids familj och närmast anhöriga, men har klargjort för medier och andra 
intresserade att det inte föreligger några misstankar om brott. Polisutredningen 
och uppgifter från Sajids familj pekar på att Sajid Hussain avlidit genom drunk-
ning och att det inte funnits några tecken på att han varit förföljd eller bevakad 
och det finns heller inget, vare sig i vittnesuppgifter, teknisk bevisning eller 
obduktionsprotokoll som tyder på att han skulle ha mördats i samband med att 
han försvann den 2 mars 2020.
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Parul Sharma är 
människorättsjurist 
och författare med 
fokus på och lång 
erfarenhet av arbete 
med mänskliga 

rättigheter, hållbarhetsfrågor och 
CSR-frågor i och från högriskländer. 
Hon är vd för The Academy for Human 
Rights in Business. Sedan 2020 ingår 
Parul i Tidskriftsföreningen Sydasiens 
styrelse och hon är sedan hösten 
2020 ordförande för Amnesty Sverige.

Johan Mikaelsson 
är frilansjournalist 
och en av Sydasiens 
två redaktörer. Han 
är ansvarig utgivare, 
och började skriva 

för tidningen 1997. Hans bok När 
de dödar journalister – En personlig 
skildring av Sri Lanka släpptes 2015.

Svante Nilsson 
är pensionär med 
sinne för språk. 
Han arbetar med 
textbearbetning och 
översättningar för 

Sydasien sedan 2011.

Henrik Schedin är 
en av Sydasiens två 
redaktörer. Han tog 
Masterexamen i glo-
bala studier 2016 
och idag skriver 

han bland annat om funktionshinder 
och mänskliga rättigheter i Nepal och 
globala södern.

Troy Enekvist är 
frilansande journalist 
och bildjournalist 
och har arbetat 
internationellt för 
både tidningar och 

organisationer med att berätta och 
visa människors egna historier och liv. 
Nu ligger fokus på Bangladesh.
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Lars Eklund 
var redaktör för 
tidskriften Sydasien 
1982–2007. Åren 
2001–2016 var han 
biträdande förestån-

dare för Sasnet, det akademiska 
nätverket i Lund som har fokus på 
Sydasien. Tillsammans med Staffan 
Lindberg publicerade han 2018 boken 
Miraklet Indien och dess baksida. 

Zofeen T Ebrahim 
är samhällsinriktad 
frilansjournalist base-
rad i Karachi. Hon 
skriver för pakistans-
ka och internationella 

medier om miljö, klimatförändringar, 
stadsfrågor samt reproduktiv hälsa, 
minoriteters rättigheter och arbetsrätt.

Lubna Hawwa 
är journalist och 
människorättsaktivist 
från Maldiverna, men 
arbetar sedan 2021 
för biståndsorgani-

sationen IM i Lund. Hon har tidigare 
arbetat på Sasnet. Hon fokuserar 
på mänskliga rättigheter, jämlikhet 
mellan könen och anpassning till 
klimatförändringar. Hon har en master 
i riskhantering och utvecklingsstudier 
från Lunds universitet.

Alf Persson är 
ordförande i Svensk- 
Bhutanesiska  
föreningen (swedish- 
bhutan-society.org). 

 Han har arbetat i 
biståndssektorn i 40 år, i ett 40-tal 
länder, med förvaltningsreform, good 
governance och antikorruption. 
Besöker Bhutan sedan 1996.

Carina Jahani 
är språkforskare och 
professor i iranska 
språk vid Institutionen 
för lingvistik och 
filologi vid Uppsala 

universitet. Hon är en av världens 
ledande kännare av det balochiska 
språket.

Sajid Hussain 
(1981-2020) var 
journalist, författare 
och språkvetare från 
Balochistan i Pakis-
tan. I exil grundade 

han 2015 nättidningen Balochistan 
Times. Kom 2017 till Sverige, och var 
verksam vid Institutionen för lingvistik 
och filologi vid Uppsala universitet.
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