
10  OMVÄRLDEN NOV  2014 2014 NOV OMVÄRLDEN  11

FN vägrar ta ansvar för 
koleraspridning på Haiti

OMVÄRLDEN

GRANSKAR

H
aiti, oktober 2010. Jean 
Salgadeau Pelette som bor  
i den lilla bergsbyn Meille,  
norr om huvudstaden Port- 
au-Prince, går för att ta sitt 
sedvanliga morgondopp i 

floden. Efter några timmar hittas han av-
svimmad vid flodstranden och bärs hem. 
Släktingarna hinner inte ens fundera på 
om de borde åka till sjukhuset, Jean dör 
redan samma eftermiddag.

En vecka senare har flera tusen haitier 
smittats i vad som nu betraktas som en 
av världens värsta koleraepidemier. 

Katastrofens omfattning är svår att ta 
in. Först drabbades Haiti av en mycket 
kraftig jordbävning. Över 100 000 männi- 
skor dog, ännu fler skadades och mer än 
en miljon blev hemlösa. 

Mindre än ett år senare – mitt i det svåra 
återuppbyggnadsarbetet – utbröt epide-
min. Kolera hade varit utrotad i landet i  
omkring hundra år. Nu spred den sig snabbt  
på den fattiga landsbygden och bland 
jordbävningsoffrens primitiva tältläger. 

Läkare utan gränser ryckte omedelbart 
ut till de drabbade områdena. 

Kolera är egentligen inte svårt att bota. 
Det handlar om att förhindra uttorkning 
genom att tillföra vätska, antingen med 
kopp, sked eller dropp. Men det måste ske  
snabbt. Sjukdomsförloppet – från insjuk-
nande, via akuta kräkningar och diarréer 
till död – kan gå på bara några timmar.

– Kroppen torkar ut väldigt fort. När så 
många blev sjuka samtidigt fick vi svårt 
att hinna koordinera hjälpinsatserna i tid.  
Det var för många aktörer, förklarar Oliver 

för att familjen skulle ha råd med begrav-
ningen. I dag har de mycket svårt att för- 
sörja sig och utsätts dagligen för kolera-
smitta då de inte har tillgång till rent vatten.

– De enskilda skadeståndskraven är 
inga stora summor för FN, men för de 
drabbade kan ersättningen vara livsav-
görande, säger Beatrice Lindstrom. 

Såväl förra högkommissarien för 
mänskliga rättigheter i FN:s generalför-
samling, Navanethem Pillay, som den 
nytillträdda Zeid Ra’ad Al Hussein ska 
ha uttalat sitt stöd för offrens rätt till 
skadestånd.

FN själv har, via värdlandet USA, 
upprepade gånger hänvisat till organisa-
tionens immunitet: FN kan inte ställas 
inför rätta i en nationell domstol. Ett argu- 
ment som ”luktar dubbelmoral”, tycker 
Krister Thelin, som varit domare vid FN:s 
Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien 
i Haag och fram till förra året var ledamot 
av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Han är en av 25 framstående jurister 
från hela världen som stöder stämningen 
mot FN genom en särskild inlaga till dom- 
stolen i New York.

– Det är orimligt att en organisation 
som kämpar för mänskliga rättigheter kan 
förvägra människor att få sin rätt prövad, 
säger Krister Thelin.

Domstolen i New York har delat upp 
stämningen mot FN i två delar. Den 23 
oktober inleddes muntliga förhandlingar 
om immuniteten, därefter följer eventuellt 

själva målet – beroende på hur det går i 
de första förhandlingarna.

– Den svåra tröskeln är immuniteten. 
Får man bara den hävd ska det inte vara 
några problem att få igenom skadestånds- 
kraven, säger Krister Thelin.

Mycket tyder på att han har rätt. Inför 
ett besök på Haiti i juli 2014 beklagade 
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 
koleraepidemin enligt AFP:

– Oavsett vilka de juridiska slutsatserna 
blir, så känner jag mig väldigt bedrövad. 
Det internationella samfundet, inklusive 
FN, har ett moraliskt ansvar att hjälpa 
det haitiska folket att hejda ytterligare 
spridning.

Uttalandet har tolkats som ett indirekt 
medgivande till offrens skadeanspråk.

– Vi förstår inte varför FN inte löser 
tvisten direkt i stället för att anlita alla 
dessa dyra advokater, säger Beatrice 
Lindstrom och svarar själv på sin retoriska 
fråga:

– FN har vant sig vid att kunna strunta 
i sådana här ärenden. Antingen har man 

löst konflikterna i tysthet, under bordet, 
eller så har de klagande till slut gett upp.
Det här är första gången protesterna blir 
så högljudda. Vi hoppas FN inser att det 
inte går att sopa klagomål under mattan 
längre.

Respekten för FN är stor. Haitis reger-
ing har legat lågt under hela processen. 
Den har inte ens ställt sig bakom kraven 
på en skiljedomstol för de drabbade, 
vilket egentligen krävs för att FN ska 
inrätta den.

– Haitis regering är förmodligen rädd 
att stöta sig med FN som de ju vill ha 
fortsatt hjälp av för andra saker, säger 
Krister Thelin.

Även från svenskt officiellt håll är det 
tyst. Svenska politiker och ”FN-vänner” 
duckar för den känsliga frågan med olika 
ursäkter.

Vice generalsekreteraren Jan Eliasson 
hälsar via sitt kontor i New York att han 
inte har tid att uttala sig.

Förre utrikesministern Carl Bildt hän-
visar till nuvarande UD-ledning:

”Som avgående utrikesminister bör 
man inte tycka så mycket om det som 
ligger under den nya utrikesministers 
område. Det tillhör lite av god ton i dessa 
sammanhang”, förklarar han i ett mejl. 
Inte heller nuvarande utrikesminister 
Margot Wallström har velat kommentera.

Hans Corell, som var FN:s rättschef under  
åren 1994–2004, vill inte heller ta ställning:

– Haitifallet är unikt. Jag vet att detta 

epidemiologerna, rätt ut i floden Meille  
– som mynnar i Haitis största flod, Arti-
bonite. Konsekvenserna blev förödande.

– Det är vanligt att man både tvättar  
sig och sina kläder i floderna och dess-
utom hämtar vatten därifrån, säger Claes 
Hammar, Sverigebaserad ambassadör för 
Haiti som själv bevittnade tragedin på 
plats hösten 2010. 

– Det var kaotiska förhållanden efter 
jordbävningen och politiskt instabilt inför  
presidentvalet. Koleran blev ytterligare 
ett problem.

När de första ryktena kom om att FN 
kunde ligga bakom epidemin utbröt våld- 
samma upplopp mot de fredsbevarande 
trupperna. 

Officiellt har FN varken erkänt sin skuld  
eller ersatt de drabbade. Inte heller har man  
inrättat den skiljedomstol – dit drabbade 
kan vända sig med klagomål och skade- 
ståndskrav – som FN enligt sina egna stadgar 
ska erbjuda vid liknande konflikter.

– Det är oförsvarligt. FN måste lösa de 
problem man själv orsakat, säger Beatrice 
Lindstrom, talesperson för Institutet för 
rättvisa och demokrati i Haiti, IJDH. 

Tillsammans med det internationella 
advokatsamfundet, BAI, krävde IJDH för 
tre år sedan att FN betalar skadestånd till  
de haitiska koleraoffren och bekostar upp- 
byggnaden av bättre vatten- och avlopps- 
system i landet.

TVÅ ÅR SENARE hade inget hänt. Då beslöt 
de båda organisationerna att dra FN inför 
domstol. I oktober i fjol lämnades stäm-
ningsansökan in till Southern District of 
New York Federal Court.

Målet koncentreras till fem haitier, 
som man hoppas ska bli prejudicerande 
fall. En av dessa är Lisette Paul, som för-
lorade både sin far och sin bror i kolera. 
Brodern insjuknade plötsligt en dag under  
arbetet på åkern och dog en vecka senare 
trots att han fick sjukhusvård. Svägerskan  
tvingades ta sin äldsta dotter ur skolan  

Schulz, landansvarig för Haiti.
I dag, fyra år senare, uppgår antalet döda 

på Haiti till mer än 8 500 och antalet in-
sjuknade överstiger 700 000. Det betyder 
att nära var tionde haitier har drabbats av  
kolerasmittan. Och faran är inte över.

– Epidemin pågår ännu, även om den  
har mattats av betydligt. För första gången 
sedan 2010 minskar antalet insjuknade 
dramatiskt i år, säger Oliver Schulz. 

DE TOLV FÖRSTA månaderna behandlade 
Läkare utan gränser 150 000 patienter, 
hittills i år har man ”bara” tagit hand om 
300. Förutom att färre bor i tältläger och 
att landets sanitetsförhållanden har för-
bättrats, har fler också lärt sig hur man 
ska undvika smitta.

Till en början ansågs jordbävningen eller 
klimatförändringar ha orsakat koleraut-
brottet. Men ganska snart riktades miss-
tankarna mot en FN-förläggning, belägen 
vid floden alldeles intill byn Meille där det 
första kolerafallet upptäcktes. FN nekade 
till anklagelserna; den fredsbevarande 
nepalesiska styrkan som anlänt bara någon 
vecka tidigare hade testats innan den 
kom till Haiti. 

Senare har medicinska experter i flera 
olika studier – varav en beställd av FN –  
klarlagt att den aktuella bakteriestammen  
var närmast identisk med en som sam- 
tidigt härjade i Nepal. FN hade uppenbarli-
gen haft en övertro på sina egna medicinska  
säkerhetsrutiner. Dessutom fanns allvarliga  
brister i lägrets provisoriska vattenled-
ningssystem.

Förorenat avloppsvatten rann, enligt 

FN-styrkor anses ha orsakat den katastrofala koleraepidemin 
på Haiti. Ändå avvisar FN alla skadeståndskrav med hän-
visning till sin immunitet. Kan en organisation som arbetar 
för mänskliga rättigheter förvägra människor att få sin rätt 
prövad? Frågan ska nu avgöras i en domstol New York.
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”DET ÄR OFÖRSVARLIGT. 
FN MÅSTE LÖSA DE 
PROBLEM MAN SJÄLV 
ORSAKAT.”

 BEATRICE LINDSTROM,
 INSTITUTET FÖR RÄTTVISA OCH DEMOKRATI 
 I HAITI, IJDH. 

FN-soldater anklagas för att ha spridit kolera på Haiti.



12  OMVÄRLDEN NOV  2014

OMVÄRLDEN
GRANSKAR

betraktas som en mycket all-
varlig och djupt olycklig sak 
inom FN. Men för att kunna 
uttala sig måste man sitta inne  
med all kunskap – och det gör 
jag inte. Dessutom bör jag inte 
uttala mig, då kan nuvarande 
rättschef få problem. 

Har det gått prestige i fallet?
– Fallet är utomordentligt 

komplicerat. Inte minst för att  
det totalt sett kan handla om så  
stora skadebelopp. I slutänden  
är det ju medlemsstaterna som  
ska betala räkningen. Någon-
stans måste det finnas en lös- 
ning, men den ligger knappast  
i att en nationell domstol ska  
avgöra fallet, säger Hans Corell. 

Rent principiellt har Hans 
Corell stor förståelse för både 
FN:s och USA:s argumentation.

– FN måste precis som andra 
internationella organisationer  
– och dess personal – ha immu- 
nitet. De kan inte ställas inför 
rätta i nationella domstolar 
över hela världen. Det skulle 
aldrig fungera.

Däremot måste FN häva 
immuniteten när en anställd 
har begått ett brott, så att 
vederbörande kan dömas, 
samt inrätta en tvistedomstol 
vid behov, menar Hans Corell. 

Båda varianterna bidrog 
han själv till flera gånger. I det  
senare fallet handlade det ofta  
om dispyter med transport-
företag som hjälpt till att flytta 
trupper. 

Samtidigt medger Hans 
Corell att immuniteten är 
problematisk. 

En utsänd FN-soldat som 
begår brott – exempelvis köper  
sex eller våldför sig på lokal-
befolkningen – ska ställas in- 
för rätta i sitt hemland. Men 
detta förutsätter att handlingen 
betraktas som ett brott i hem-
landet.

En civil FN-tjänsteman, 
utsänd på ett fredsbevarande  
uppdrag, lyder däremot under  
mottagarlandets lag. Problemet  
är att dessa styrkor ofta befinner  
sig i länder där rättssystemet 
inte fungerar.

– Det pågår ett stort arbete 
för att se över reglerna för in-
ternationella organisationer, 
säger Hans Corell.

I grunden handlar det om 
att organisationerna engagerar  
sig i verksamheter som man 
inte kunde drömma om när  
de bildades. Begreppet ”freds- 
bevarande styrkor” finns inte 
ens i FN-stadgan; det infördes 
1956 av dåvarande general- 
sekreterare Dag Hammarskjöld.

– Under inga omständig-
heter får slutresultatet bli att 
en FN-medarbetare ska bli 
ostraffad för brott som han 
eller hon begått.

Om samma resonemang 
gäller för FN som organisation  
kan det få avgörande betydelse 
för Lisette Paul och tusentals 
av hennes drabbade landsmän.

KAROLINA ANDERSSON

Fotnot: Vid denna tidnings pressläggning 
var det ännu inte klart hur domstolen 
beslutat i frågan om FN:s immunitet.
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10 
år – det är den nya åldersgränsen 
för barnarbete i Bolivia. Regeringen 
sänkte nyligen gränsen från 14 år.  
I dag arbetar 850 000 barn mellan 5 
och 17 år och de utgör 15 procent av 
Bolivias arbetskraft, enligt tidningen 
the Guardian.

4 
procent av dem som föds bland de 
allra fattigaste i Tanzania registreras 
enligt Unicef vid födseln – jämfört 
med 56 procent av dem som föds 
bland de rikaste i landet.

miljard amerikanska dollar behövs 
enligt FN för att få kontroll över 
ebolautbrottet i Västafrika. 

2,3
miljoner pakistanier har drabbats 
och över 300 har omkommit i sam-
band med regnen och översväm-
ningarna i Pakistan under september, 
enligt landets National Disaster 
Management Authority. 

60 000
mord har skett sedan det så kallade 
drogkriget inleddes i Mexiko 2006, 
och fram till 2013, enligt den ameri-
kanska dokumentärfilmen Narco 
Cultura.

1
FN-SKANDALER
FN har en lång historia av skandaler. 
Flera har inträffat i Demokratiska 
republiken Kongo. 

1961: Nyanlända FN-svenskar i 
Kongo besöker en bordell redan 
första kvällen. En undersökning 
samma år visade att hälften av de 
utsända hade sex under vistelsen i 
Kongo. Efter det förbjöds sexuellt 
umgänge med såväl lokalbefolkning 
som prostituerade.

2005: Anställda vid svenska Rädd-
ningsverket bevittnar när FN-trup-
per i Kongo-Kinshasa regelmässigt 
byter mat och pengar mot sexuella 
tjänster. FN:s egen utredning visade 
senare att det sexuella utnyttjandet 
var utbrett. Återigen förbjöds allt 
umgänge med lokalbefolkningen 
utanför tjänsten.

2008: En stor grupp indiska FN-
soldater avslöjas ha fortsatt utnyttja 
både pojkar och flickor under flera 
års tid. Samma år avslöjar BBC att 
pakistanska och indiska trupper 
bytte vapen mot guld av kongole-
siska rebellgrupper.

Källa: SVT:s Uppdrag Granskning 
och BBC.




