
vISSA pERSoNER SITTER, trots brist på bevis, frihetsberövade i 

månader eller åratal utan rättslig prövning. ”Du är skyldig tills du be-

visar motsatsen” verkar vara den nya allmänna rättsregeln eller åtmins-

tone den nya tysta kunskapen. 

Guantanamolägret och CIA:s hemliga flygningar av fångar mellan 

länder i och utanför EU är några exempel på brott mot mänskliga rät-

tigheter. Och här är Sverige inget undantag, tvärtom. Sverige har fällts 

av FN:s människorättskommitté för att ha kränkt internationell lag ge-

nom att skicka två egyptiska asylsökande tillbaka till hemlandet där de 

utsattes för tortyr. 

Tidigare i år bildades, i Stockholmsförorten Tensta, Charta 2008, 

en förening som ska uppmärksamma rättsövergrepp och dokumentera 

hur individer drabbas i terroristjakten i de fall som har anknytning till 

Sverige.  

UTgåNgSpUNKTEN äR MAgNA chARTA, som formulerades 

i England på 1200-talet och som är en grundsten för det västerländska 

rättssamhället och FN:s stadga om mänskliga rättigheter. En symbol 

som garanterar att ingen får gripas eller hållas frihetsberövad utan rätt-

vis rättegång. 

För Gösta Hulthén, en av initiativtagarna, är målet med Charta 

2008 klart och tydligt.

– Det är att uppmärksamma de övergrepp som har skett och sker, 

skapa opinion omkring dem och försöka vända utvecklingen, från den 

rättsosäkerhet och de övergrepp som har skett i kriget mot terrorismen. 

Sverige har dragits in i detta och vi vill kämpa mot de lagar och regler 

som inte överensstämmer med vår svenska rättsuppfattning. 

chARTA 2008 Tog I våRAS Upp fALLET med de tre somalier 

som greps av Säpo, anklagade för att stödja en terrororganisation i 

hemlandet. De tre greps under dramatiska omständigheter när den na-

tionella insatsstyrkan stormade in i deras hem. De anklagas för att 

stödja organisationen El Shabab som terrorstämplats av USA. Soma-

lierna förnekar anklagelserna och säger att de skickar pengar till sina 

barn och anhöriga i det krigsdrabbade Somalia. Dessutom menar de att 

hemlandet är under ockupation och att de organisationer de stödjer är 

motståndsrörelser.

Amina Said, styrelsemedlem i Charta 2008 och ordförande i den 

somaliska Freds- och utvecklingsföreningen, anser att Säpo agerade fel-

aktigt. 

— Säpo hAR SToppAT våRT STöD. Sverige har tidigare stött 

motståndsrörelser, som i Vietnamn och ANC i Sydafrika. Men varför 

inte somalierna? 

Somalier i Sverige är också besvikna på att den svenska regeringen 

inte känner till hur det faktiskt förhåller sig i deras land. De undrar 

varför Sverige stödjer övergångsregeringen som består av krigsherrar 

som de flesta somalier inte accepterar. Amina Said uppmanar reger-

ingen att avsluta detta stöd.

Gösta Hulthén menar att det som händer i Sverige inte är något 

undantag, han kallar det för ”Guantanamosystemet”.

– Den grundläggande rättsäkerheten har åsidosatts med terroristla-

garna och med terroristjakten. Det skedde redan när de två egyptierna, 

utan någon som helst rättslig prövning i Sverige, lämnades ut till tortyr 

i Egypten. Där har FN:s tortyrkommission stämplat Sveriges agerande, 

men ingen har ställts till svars. Dessutom sitter svenskar häktade i 

andra länder, i Frankrike, USA, Marocko, och troligen även i andra län-

der, i väntan på rättegång i två eller tre år. Det är en del av Guantana-

mosystemet i Europa och det måste vi diskutera.

– Om de tre svensksomalierna döms för att de skickar pengar till 

motståndet i Somalia skulle det innebära att all solidaritet förbjuds. 

Det kommer svenska folket, som har en stark tradition att stödja för-

tryckta folk, aldrig att acceptera. säger Gösta Hultén
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Läs mer: www.charta2008.se

cIA:s hemliga flygningar av fångar mellan länder i och utan-
för EU är exempel på brott mot mänskliga rättigheter.

Kriget mot terrorism har lett till rättsövergrepp i en rad länder där människorättsorganisationer slår 
larm om tortyr och andra kränkningar av medborgare, ofta med de lokala myndigheternas vetskap. 
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Charta 2008 varnar
för ”Guantanamosystemet”
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