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Eftersom rättegången mot Martin 
Schibbye och Johan Persson äger rum 
just under pressläggningen av detta 
nummer av Fjärde Världen, så kan 
deras situation vara förändrad när du 
läser detta.

Det finns mycket som fortfarande 
är dolt för världen när det gäller hela 
denna historia. Hur gick det till när 
Schibbye och Persson fick de skott-
skador som nu uppges vara läkta, 
men som syns tydligt på den famösa 
videon från gripandet? Blev de lurade 
i något slags förberedd fälla? Vilka 
krafter hade i så fall sett till att den 
fällan gillrats?

Strävan efter objektivitet
Den dolda diplomati som UD och 
regeringen bedrivit i frågan har inte 
skyddat svenskarna från att kvarhållas 
och på falska grunder åtalas för ter-
rorism. Sämre kunde resultatet inte 
blivit. Sverige har felaktigt behandlat 
ärendet som konsulärt, alltså av typen 
”svensk turist begår småförseelse i 

Spanien”. Detta lämnade onödigt 
fria händer åt Etiopiens myndigheter. 
Istället borde man agerat utifrån san-
ningen: att det handlade om två jour-
nalister som var där för att arbeta.

Det som står klart är att de bägge 
inför rättegången utsatts för en mas-
siv desinformationskampanj av etio-
piska myndigheter. Huvudmålet har 
varit att stämpla dem som terrorister, 
”eftersom gerillan i Ogaden är terro-
rister”. Här tycks något grundläggan-
de inte gått fram till dem som fängs-
lat Etiopiensvenskarna: en journalists 
första skyldighet är att, åtminstone 
försöka, vara objektiv. Detta gäller gi-
vetvis även skildringen av den gerilla 
som de färdades med.

De bägge svenska journalisterna 
har verkat inom den välbehövliga sfär 
där brott mot mänskliga rättigheter 
sätts i strålkastarljuset, vilka som än 
begår dem. Den somaliska befolk-
ningen i Ogaden – enligt uppgift till 
stor del nomader – är, säger många 
rapporter, utsatt just för människo-
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Etiopiensvenskarna:

Brott mot mänsklig-
heten kan inte döljas
År 2010 hade vi en artikel i Fjärde Världen av frilansjournalisten Martin Schibbye. 
Ämnet: illegal gruvdrift hos aeta, ursprungsfolk på Filippinerna. Fotograf var då Jonas 
Gratzer. Martin Schibbye är när detta skrivs fängslad i Etiopien med fotografen Johan 
Persson.

rättsövergrepp. Och det var dessa 
Schibbye och Persson ville belysa.

Vidrigt fängelse
Döms de av domstolen i Etiopien 
till ett långt fängelsestraff så kanske 
Schibbye och Persson tystas för till-
fället. De kanske till och med, som 
etiopiska fångar tidigare, dör av sjuk-
domar och misshandel i det enligt 
samfällda vittnesmål vidriga fängelset 
Kality i Addis Abeba, där de nu befin-
ner sig. Men inget av detta innebär 
att Etiopiens sittande regering har 
fått undan Ogadenfrågan från agen-
dan. Denna och alla andra frågor och 
rapporter om hur olika folkgrupper 
i Etiopien utsätts för övergrepp eller 
trängs undan kommer likafullt att 
följas upp av andra journalister, och 
av organisationer världen över som 
kämpar för att mänskliga rättigheter 
inte ska kunna åsidosättas.
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