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Ofredade 
kvinna 
– åtalas
En man i 50-årsåldern 
står åtalad vid Gotlands 
tingsrätt för sexuellt 
ofredande. 

Mannen misstänks för 
att ha ofredat en kvinna 
genom att ta henne på 
brösten, smeka hennes 
lår och försökt kyssa 
kvinnan mot hennes 
vilja. (helagotland.se)

Anna blir våra 
ögon i Mexiko 

”Den här delen av världen försvinner lätt i mediebruset”
Snart byter Anna Hed-
lund, 27, Gotland mot 
Mexiko. 

Som en av flera 
fredsobservatörer från 
Kristna Fredsrörelsen 
kommer hon att arbeta 
för mänskliga rättigheter 
på plats.

– Man kan säga att 
vi blir som omvärldens 
ögon och öron, säger 
hon.

Förberedelserna har varit 
omfattande. Ändå pirrar det 
i Anna Hedlunds mage. Om 
ungefär en vecka är det dags. 
Då lämnar hon tryggheten i 
Sverige bakom sig – åtmins-
tone för ett tag. 

– Det jag ser fram emot 
mest för min egen del är 
att få ett nytt perspektiv på 
världen. Västerlänningar, i 
synnerhet vi svenskar, är ju 
väldigt privilegerade och jag 
tror inte att vi reflekterar så 
mycket över det till vardags, 
säger Anna Hedlund. 

Hon är en av de så kall-
ade fredsobservatörer som 
organisationen Kristna 
Fredsrörelsen nu skickar till 
Centralamerika och Chia-
pas i södra Mexiko. Delsta-
ten har gjort sig känd som 
säte för zapatisterna, den 
revolutionära rörelse som 
är inbegripen i en mångårig 

konflikt med de mexikanska 
myndigheterna.

– Vår främsta uppgift är 
att se till att de mänskliga 
rättigheterna efterlevs. Här 
är det viktigt att komma ihåg 
att det inte handlar om vad 
någon tycker, utan vad varje 
människa har rätt till, säger 
hon. 

Förhindra övergrepp
Under ett år kommer hon och 
de andra fredsobservatörer-
na att leva tillsammans med 
befolkningen och samarbeta 
med olika lokala människo-
rättsorganisationer på plats. 
Med sin närvaro hoppas de 
förhindra eventuella över-
grepp från bland annat myn-

digheter och transnationella 
företag som är verksamma 
i regionen. Särskilt utsatta 
grupper är kvinnor och ur-
sprungsbefolkningen.   

– Man kan säga att vi blir 
som omvärldens ögon och 
öron. Den här delen av värl-
den försvinner lätt i medie-
bruset. Så om något händer, 
kan vi rapportera om det, 
säger hon.   

Anna Hedlund har redan 
vistats en del i Latinameri-
ka, bland annat som student 
i Argentina, och hälsat på 
vänner som varit engagerade 
i liknande projekt runt om i 
världen. Men detta är första 
gången hon gör något i den 
här stilen själv.     

Kommer det att bli far-
ligt tror du?

– Inte för oss observatörer. 
Hudfärgen spelar stor roll. 
Man ger sig inte på vita hur 
som helst. Däremot är de vi 
samarbetar med i landet ut-
satta för konstant fara.  

Tonar ner rollen   
Hon är också noga med att 
tona ner den roll hon och de 
andra observatörerna spelar 
i ett större sammanhang.

– Tanken är inte att vi ska 
komma dit som upplysta 
västerlänningar och förklara 
för människorna som lever 
på plats hur de ska göra. Det 
vet de betydligt mer om än 
vi någonsin kan göra. Vi är 

framför allt där för ge dem 
ett större handlingsutrym-
me, säger hon.
Edvin Högdal Text

redaktion@gotlandstidningar.se
0498-202405

Tommy Söderlund  Foto

tommy.soderlund@gotlandstidningar.se  
0498-20 24 16

FAKTA 
Kristna Fredsrörelsen: KrF 
grundades 1919 under nam-
net Svenska Världsfredsmis-
sionen. Organisationen är en 
ekumenisk icke-våldsrörelse 
som verkar i en kristen tradi-
tion för nedrustning, mänsk-
liga rättigheter och fred. 
Förutom Mexiko skickar 
man fredsobservatörer till 
Guatemala och Colombia.

ÅkER iväg. Anna Hedlunds främsta mål i Mexiko är att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i 
Chiapasregionen i södra delen av landet.  

BYTER lANd. I ett år kommer Anna Hedlund att bo i Mexiko som fredsobservatör från Kristna Fredsrörelsen.

 Fo
To

: Ed
u

A
r

d
o

 V
Er

d
u

G
o

/
S

c
A

n
p

ix

Fo
To

: Jo
H

n
 M

o
o

r
E/

S
c

A
n

p
ix

Fridolin 
oroas över 
färjetrafiken
Miljöpartiets språkrör 
Gustav Fridolin är oro-
lig över Trafikverkets 
förslag kring en ny 
färjetrafik. 
Han vill hellre att av-
talstiden förlängs och att 
man gör en långsiktig 
satsning på biogasfärjor.

Han riktar skarp kritik 
mot de riktlinjer som 
Trafikverket har föresla-
git kring en ny upphand-
ling för den gotländska 
färjetrafiken.

– När regeringen nu 
äntligen beslutat att Sve-
rige ska få en bättre infra-
struktur så kan man inte 
försämra infrastrukturen 
för Gotland. Det är speci-
ellt på Gotland när lands-
vägen går över vattnet, 
säger Gustav Fridolin.

Han säger att man 
borde satsa på att få till 
en realistisk och mer 
långsiktig lösning för 
Gotland med färjor som 
drivs på biogas.

– Jag skulle vilja att 
man satsar på att hitta 
en teknik som resten av 
världen kan efterleva. Vi 
kan inte acceptera upp-
lägget med en försäm-
ring på hela linjen. Got-
länningarna ska känna 
sig trygga med att ha en 
bra färjetrafik även efter 
oljesamhällets tid.

Om det ska kunna 
utvecklas nya biogas-
färjor – ska nuvarande 
avtal då förlängas? 

– Det hade varit bättre 
med ett förlängt avtal 
än det upplägg som Tra-
fikverket nu har. Ett av 
Gotlandstrafikens stora 
problem är regeringens 
övertro på att man ska 
kunna uppnå konkurrens 
där det inte finns någon 
konkurrens – allt för att 
kunna pressa priserna på 
något sätt.  

pATriK AnnErud
 helagotland.se

• Läs hela intervjun med 
Gustav Fridolin om hoten mot 
Gotland på helagotland.se.

Bil i brand 
– inget 
brott bakom
I går morse, strax före 
klockan sex, fick rädd-
ningstjänsten och polisen 
på Gotland ett larm om 
att en bil stod i brand på 
Tjelvarvägen i Visby. 

Enligt polisen, som 
undersökte fordonet 
sedan räddningstjänsten 
släckt detsamma, finns 
dock inga misstankar om 
brott.  (GT)


