
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vart tog aktivisterna vägen? 
 

Egypten och Tunisien fem år efter den arabiska våren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete för masterexamen i journalistik VT16 

H14Master 

Författare: Edgar Mannheimer 

Handledare: Sigurd Allern 

Examinator: Jesper Huor 



Edgar Mannheimer                                        Examensarbete för masterexamen I journalistik V16 
                                                                                                                                                           Sigurd Allern
    
    

 2 

Abstract  

Människorättsorganisationen Egyptian Commission for Rights and Freedoms dokumenterade 

340 fall av påtvingade försvinnanden, bara mellan augusti och november 2015. Påtvingade 

försvinnanden är människor (ofta politiska aktivister) som förs bort av statliga 

säkerhetsstyrkor utan att deras anhöriga vet var de befinner sig – eller om de ens lever.  

 

Så här ser rättsstaten Egypten ut i dag, fem år efter den arabiska våren som avsatte diktatorn 

Hosni Mubarak. Vad hände med alla de människorätts- och prodemokratiska aktivister som 

organiserade och ledde demonstrationer mot Mubaraks polisstat? Hur kan de verka som 

politiska aktivister i ett land som Egypten, som i dag i princip styrs av den egyptiska 

militären? 

 

I Tunisien firar tusentals människor årsdagen för den tunisiska revolutionen på torg och gator, 

men det förekommer fortfarande polisbrutalitet, ekonomin är svag och många unga tunisier är 

arbetslösa.  

 

Har politiska aktivister i Tunisien en given plats i landets framtid? Nu när man har 

åstadkommit mycket som revolutionen krävde – till exempel yttrandefriheten.  

 

Syftet med det här examensarbetet är att utforska och ge röst åt aktivisterna som deltog i och 

låg bakom den arabiska våren.  

 

Nyckelord: Den arabiska våren, Egypten, Tunisien, mänskliga rättigheter, politisk aktivism, 

demokrati, radio, journalistik,  
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1. Inledning 

Under höstmånaderna 2015, försvann flera hundra egyptier – och när deras anhöriga sökte 

efter dem hos de egyptiska myndigheterna fick de inga svar (ECRF, 2016). Men efter en dryg 

månad dök de flesta upp – antingen i häktet, på en polisstation eller döda i ett dike. Det här 

fenomenet kallas ”forced disappearances”, eller påtvingade försvinnanden, och är en tydlig 

taktik som den egyptiska regimen använder för att skrämma politisk opposition till tystnad.  

 

Detta är en del av det allmänna politiska förtrycket i landet, där polisräder mot aktivister är 

vardag, gripanden av politiska dissidenter sker hela tiden och politiska diskussioner hörs allt 

mer sällan.  

 

Situationen för egyptiska medier har försämrats oerhört under senaste 2-3 åren. Journalister 

vittnar om att de inte kan göra sitt jobb längre – att det till och med är värre än under diktatorn 

Mubarak. Nya lagar förbjuder journalister att skriva om flera ämnen, inklusive militären – 

som även har ett betydande inflytande på landets politik då före detta försvarsminister, 

General Abdel Fattah al Sisi, är president (Wardani, 2016).  

 

Den ekonomiska situationen i Egypten är ansträngd, och priset på el och vatten börjar bli så 

pass dyrt att en egyptier som tjänar minimilön snart inte kommer ha råd med 

levnadskostnader (Ibid).  

 

Så här ser det ut fem år efter den arabiska vårens prodemokratiska protester tvingade diktatorn 

Hosni Mubarak att avgå.  

 

I Tunisien, där den arabiska våren inleddes, ser det väldigt annorlunda ut. Den ekonomiska 

situationen är, som i Egypten, ansträngd. Många unga tunisier är arbetslösa, och vissa väljer 

att ansluta sig till terrororganisationen IS (Ayari, 2016).  

 

Däremot är yttrandefriheten i Tunisien starkare än i Egypten. Man får tycka och tänka som 

man vill, utan att bli utsatt för påtvingade försvinnanden, som i Egypten.  
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Med detta i baktanke valde jag och Gilda Hamidi-Nia att åka till Egypten och Tunisien och 

genomföra ett radioprogram om vart aktivisterna, som var så aktiva och synliga under den 

arabiska våren, tagit vägen.  

 

1.1 Relevans  

För lite mer än fem år sedan inleddes massiva demonstrationer i flera länder i mellanöstern 

och Nordafrika, vilket resulterade i revolutioner i vissa länder – inbördeskrig i andra. Fem år 

är en för kort period för att studera de långsiktiga effekterna av den arabiska vårens uppror. 

Därför var det mer relevant för oss att genomföra en studie av en specifik grupp, som hade en 

stor påverkan på den arabiska våren: aktivisterna.  

 

Men att jämföra aktivister i ett land som Tunisien med aktivister i ett land som Syrien hade 

varit för komplicerat – de två fallen har för lite gemensamt. Men Tunisien och Egypten har en 

liknande politisk historia, och ett liknande utfall i samband med revolutionen – både den 

egyptiska och den tunisiska diktatorn avgick efter protester mot dem.  

 

För den svenska publiken som lyssnar på Konflikt i P1 var detta ämne även ett relevant val, 

då inget Konfliktprogram hade tagit upp ödet för just de politiska aktivisterna som låg bakom 

och organiserade många av demonstrationerna under den arabiska våren.  

 

Ett fördjupande program om ödet för politiska aktivister i Egypten och Tunisien är också 

relevant då mänskliga rättigheter ofta är en måttstock för hur ”bra” ett land är. Man hör ofta i 

media om förtryckta aktivister i länder som Ryssland och Kina – men inte alltid från ett land 

så pass litet som Tunisien. 

 

1.2 Ämnesval 

Med en bred kunskap och bakgrund i mellanösternkunskap och journaliststudier valde vi detta 

ämne på grund av dess aktualitet, men även det faktum att det inte syns lika mycket i media. 

Dessutom inträffade årsdagarna för båda ländernas 2011-uppror under vår vistelse.   
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Att ställa sig frågan, vart tog aktivisterna vägen? öppnar upp för ännu fler frågor, och har 

visat sig vara ett bra sätt att se på den politiska utvecklingen i Egypten och Tunisien de 

senaste fem åren.  

 

Det här är ett ämne som har stor betydelse, inte minst för arabvärlden, men för omvärlden 

också. Det handlar om hur man ska se på mellanöstern och arabvärlden – och vilka politiska, 

ideologiska, och religiösa strömningar som till slut kommer prägla de människor som 

revolterade mot den gamla ordningen för fem år sedan.  

 

Att göra ett radioprogram för Konflikt i P1 kändes även självklart då både jag, och Gilda 

Hamidi-Nia, jobbat med radio och har bra kontakt med Konfliktredaktionen.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Medier rapporterar om mellanöstern dagligen – i synnerhet om kriget i Syrien och 

terrororganisationen IS framfart i Irak och Syrien. Flera böcker har skrivits om den arabiska 

våren, med många olika utgångspunkter och perspektiv. Flera akademiska uppsatser och 

analyser har även publicerats med ämnet den arabiska våren.  

 

Det som saknas i rapporteringen är ett fokus på de prodemokratiska aktivister som i dag inte 

syns lika mycket i media. De som modigt marscherade mot kravallpoliser som sköt tårgas och 

gummiskott mot dem. Då, som Wael Abbas1 säger i Sveriges Radio, ”var det coolt att vara 

egyptier. Men inte i dag, inte längre”.  

 

Var är aktivisterna man fick höra under våren 2011 prata ideologiskt och hoppfullt om 

framtiden för Tunisien, Egypten, Syrien, Jemen, Bahrain och Libyen. Vad hände med den 

drömmen? Och vad hände med aktivisterna bakom den?  

 

Deras röst hörs allt mer sällan, mycket på grund av att de kontrarevolutionära krafterna som 

Saudiarabien och Iran spelar ett realpolitiskt spel som är högst cyniskt, utstuderat och 

                                                      
1 Wael Abbas är en pionjär inom den moderna egyptiska politiska aktivismen. Hans youtubekonto 
spärrades tillfälligt år 2007 efter att han lade upp en video där polisen våldtog en minibussförare med en 
sopkvast (Diehl, 2007).  
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genomtänkt. I ett mellanöstern som verkar bli mer invecklat och komplicerat för varje dag, 

faller just dessa människor och deras öde i skymundan. 

 

Därför valde vi att lyfta fram dem röster som inte hörs lika mycket i dag, och låta de berätta 

sina historier. Med bakgrunder i mediestudier, studier i mellanösternkunskap och 

statsvetenskap vill vi besvara flera frågeställningar: 

 

1. Vart tog aktivisterna som deltog i den arabiska våren vägen? 

2. Varför ser situationen i Egypten och Tunisien så annorlunda ut? 

3. Hur kommer det sig att man hyllar revolutionen men fängslar revolutionärer? 

 

1.4 Disposition 

Den här reflektionsrapporten behandlar mitt och Gilda Hamidi-Nias journalistiska 

examensarbete: radioprogrammet, Vart tog aktivisterna vägen? I radioprogrammet utgår vi 

ifrån- och använder oss av teorier som redovisas för i kapitel 4. Kapitel 3 behandlar våra 

metodologiska val, och hantering av material. En historisk bakgrund redovisas i följande 

kapitel, och kapitel 5 hanterar källor och källkritik. Kapitel 6 behandlar etiska och moraliska 

frågor, och i kapitel 7 finns manuset för hela Konfliktprogrammet, Vart tog aktivisterna 

vägen? samt länk till publiceringen.  

2. Bakgrund och historia 

 

2.1 Bakgrund 

Dagens Egypten styrs av före detta försvarsminister, General Abdel Fattah el Sisi, som valdes 

till makten med 96 procent (Kingsley, 2014). Han fick makten efter att en militärkupp, med 

stort folkligt stöd, störtade den demokratiskt valda presidenten Mohammed Mursi, som 

tillhörde den islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet.  

 

Sisi inledde genast en våldskampanj mot brödraskapet, och terrorstämplade organisationen. 

Sedan dess har brödraskapet brutits ner, och flera av dess medlemmar massdömts till döds i 

skenrättegångar (HRA, 2014).  
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Trots att den egyptiska revolutionen erkänns och hyllas i den egyptiska konstitutionen ser inte 

verkligheten ut så. Medier spekulerar ofta om att revolutionen egentligen var en konspiration, 

planerad av västvärlden och muslimska brödraskapet (Hersh, 2013). De prodemokratiska 

aktivister som fortfarande är verksamma i dagens Egypten är hotade och trakasserade och får 

omfattande rättsfall över sig (Lotfy, 2016).  

 

Dagens Tunisien styrs av en koalitionsregering mellan det islamistiska Ennahdapartiet och det 

sekulära Nidaa Tunis. Trots flera politiska kriser, en bräcklig ekonomi och terrorattentat har 

Tunisien inte återvänt till ett auktoritärt styre (Ayari, 2016). Demokratin som folket krävde 

för fem år sedan har etablerats och lever vidare, även om det inte går att förneka de problem 

landet står inför.  

 

I Tunisien blir aktivister inte jagade av säkerhetstjänsten, istället finns en tydlig markör mot 

den sortens politiskt förtryck (Sherrif, 2016). Däremot har landet omfattande problem när det 

gäller att reformera statliga institutioner som inte vet annat än ”det gamla sättet” att styra. 

Polisen, till exempel, är en institution som befinner sig i en existentiell kris (Ayari, 2016).  

 

2.2 Historia 

Egypten 

Hosni Mubarak var vicepresident under ledning av Egyptens andra2 president, Anwar Sadat. 

Få anade att han en dag skulle bli president – det sägs att hans högsta ambition var att bli 

ambassadör i London (The Family, 2012).  

 

Men den 6 oktober, 1981 mördades Sadat när islamister, utklädda till soldater, sköt ner 

honom under en militärparad. Mubarak fick ta över rollen som president, och satt kvar i flera 

decennier (Rogan, 2009:397).  

 

                                                      
2 Innan 1952, då Gamal Abdel Nasser och de fria officerarna utförde militärkupp var Egypten en 
parlamentarisk monarki med kungen som högsta statshuvudet. Abdel Nasser, tillsammans med bland 
andra Anwar Sadat, skrev om grundlagen och grundade den arabiska republiken Egypten.  
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Mubarak var president i över 30 år, och hans regim präglades av en stark auktoritär stat som 

var uppbyggd på tre viktiga institutioner: Militären, partiet (NDP – det enda tillåtna) och den 

inhemska säkerhetsapparaten.  

 

Under Mubaraks senare år vid makten sades det att minst en miljon egyptier var anställda av 

säkerhetsstyrkorna, exklusive militären. Underrättelsetjänsten i Egypten var enorm och såg 

över alla aspekter av samhället. Oppositionen tystades då den blev för högljudd, och den 

liberala och sekulära oppositionen krympte rejält under 90- och 2000-talet, då en annan 

folklig rörelse fick större fotfäste hos det egyptiska folket. 

 

Muslimska Brödraskapet, som grundades redan på 1920-talet var, under Mubarak, en 

officiellt bannlyst politisk organisation, men var samtidigt väldigt populär, framförallt på den 

egyptiska landsbygden (Khalil, 2014). Men Brödraskapet under Mubarak lyckades ändå 

uppnå viss politiskt inflytande. Genom en inofficiell ”deal” med Mubarakregimen kunde 

Brödraskapets politiker ställa upp i parlamentsval som oberoende kandidater, så länge de höll 

löfte om hur många som skulle ställa upp och i vilka distrikt.  

 

Dessutom verkade Brödraskapet som en slags välgörenhetsorganisation i flera fattiga delar av 

landet, och under Mubaraks senare år vid makten var de Egyptens mest populära politiska 

alternativ till diktatorn själv (Ibid). 

 

Samtidigt existerade även sekulära och prodemokratiska organisationer, som ofta tog formen 

av människorättsorganisationer, eller föreningar som betonar vikten av mänskliga rättigheter. 

Och det var på uppmaning av dessa som folket tog till gator och torg den 25e januari, 2011 

(Toma, 2016).  

 

Exempel på dessa är Kefaya! (’det räcker!’ på arabiska) och 6e Aprilrörelsen, som båda i dag 

är bannlysta organisationer (Kholaif, 2014).  

 

Månaderna innan den 25 januari, 2011 (startskottet för den egyptiska revolutionen) skedde en 

rad händelser som till slut tände gnistan. Det brutala mordet på 28-årige Khaled Said fick stor 

spridning i Egypten. Två poliser drog ut honom från det internetcafé han satt på i den 
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egyptiska kuststaden Alexandria, och misshandlade honom till döds i gränden bredvid 

(Ahram Online, 2014).  

 

Skälet sägs vara att Said hade laddat upp ett videoklipp på sin blogg som visar ett gäng poliser 

dela upp vinsten av en knarkhandel de varit involverade i.  

 

Saids sönderslagna ansikte, som hans bror fotograferade med sin mobil efter obduktionen, 

blev symbolen för den ruttna egyptiska polisen. Det här var sommaren 2010, och det blev en 

nationell händelse. Protester bröt ut i Alexandria och andra storstäder. En facebookgrupp 

skapades med titeln, We are all Khaled Said, för att visa att hans öde inte är isolerat – 

polisbrutaliteten hade gått för långt.  

 

Facebookgruppen lyckades samla flera miljoner medlemmar och blev en plattform för den 

växande egyptiska oppositionen mot Mubarak, och den gamla ordningen. Under hösten 2010 

ökade även religiösa spänningar mellan kristna och muslimer (egyptiska kristna kopter utgör 

allt mellan 10-20% av befolkningen, säker statistik finns inte) som späddes på av regimen. 

Den kristna minoriteten var ofta i underläge, och upplevde ett systematiskt förtryck mot dem 

från myndigheter (Toma, 2016).   

 

Frustrerade kopter runt om i landet protesterade mot regimen och polisens ovilja eller 

oförmåga att försvara dem.  

 

Det var helt enkelt en revolutionär stämning i landet, och just då började tunisierna revoltera 

mot deras diktator, Ben Ali. Alla dessa faktorer kulminerade i startskottet för den egyptiska 

revolutionen – en demonstration dit hundratusentals anslöt sig.   

 

Den planerades till den 25 januari, som år 2009 utnämndes till polisens dag. Prodemokratiska 

aktivister planerade och organiserade demonstrationen till just den dagen för att markera mot 

polisbrutalitet, något som alla egyptier kunde relatera till.   

 

Tahrirtorget blev knytpunkten, dit alla demonstrationståg till slut ledde under de 18 dagar 

mellan den 25 januari och 11 februari då Mubarak avgick. Aktivister tältade till och med på 

torget, för att markera att de kommer vara där tills någonting förändras.  
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Revolutionen hände, Mubarak avgick, och folket jublade. Men som sitt sista beslut vid 

makten, lämnade Mubarak över makten till militärrådet SCAF (Supreme Council of Armed 

Forces) innan han flydde huvudstadens kravaller till sin semestervilla i Sharm el Sheikh på 

röda havskusten. 

 

Militärrådet SCAF fick i uppdrag att vägleda den demokratiska processen i det 

postrevolutionära Egypten. Många aktivister stannade kvar på torget, framförallt de unga 

liberala, sekulära och ofta vänsteraktivister som hade organiserat protesterna den 25e januari 

(Toma, 2016). 

 

Av dem var det många som inte höll med om militärens så kallade ”roadmap to democracy”. 

På flera punkter tyckte aktivisterna på Tahrirtorget att militären bara ville återskapa en variant 

på det gamla systemet, och inte uppnå förändring på riktigt.  

 

Samtidigt jobbade Muslimska Brödraskapet hårt med att etablera sig i det nya Egypten. I 

början förnekade man att man skulle ställa upp i ett presidentval.  

 

Istället ställde man upp i parlamentsvalen vintern 2011/2012 – och vann stort, tillsammans 

med de mer konservativa Salafisterna. Och senare, under våren 2012 meddelade Brödraskapet 

att man visst skulle ställa upp på presidentvalet. 

 

Det här sågs som ett stort nederlag för de sekulära aktivisterna som varken ville ha ett 

islamistiskt eller militärt styre. Och så var det presidentval – det första och enda demokratiska 

valet i landets historia (Toma, 2016).  

 

Det fanns tre tydliga fronter i valet – Brödraskapet, med Mohammed Mursi som kandidat, 

militären och den gamla regimen, som representerades av militärmannen Ahmed Shafiq, och 

den liberala, prodemokratiska och sekulära oppositionen. Den sekulära oppositionen var djupt 

splittrad, och lyckades inte ena sig bakom en enskild kandidat som islamisterna lyckades med 

Mursi. Istället förlorade de sekulära, liberala kandidaterna i första valomgången, och till slut 

blev det en andra omgång mellan Mursi och Shafiq. 
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För många aktivister i Egypten var det som att välja mellan pest och kolera (Ibid, 2016). 

Shafiq representerade, för dem, allt som de hade kämpat mot under Mubarakåren, medan 

Mursi representerade en tillbakagång men på ett annat sätt – de ville inte se en religiös stat, 

utan en sekulär.  

 

Mursi vann ändå valet med en liten marginal – många sekulära aktivister röstade på honom, 

det kändes som ”a lesser of two evils” (Ibid, 2016).  

 

Mursi var president i ett år – och hans styre präglades av politiskt kaos. En av hans första 

aktioner som president var att göra ett tillägg i konstitutionen som gjorde honom immun mot 

åtal – han gjorde sig själv till en diktator, var det många som sade (Ibid, 2016).  

 

Många egyptier var även rädda för att Mursi skulle göra Egypten till en islamistisk teokrati, 

som Iran. Under året rustade oppositionen mot Mursi, och startade en kampanj som begärde 

hans avgång.  

 

Kampanjen hette Tamarrod (uppror på arabiska), och enligt flera källor hade den starka 

kopplingar till militären. Sommaren 2013 avsattes Mursi efter flera miljoner egyptier tog till 

gator och torg än en gång för att störta en ledare.  

 

Militären gav Mursi ett ultimatum: avgå eller bli avsatt. Mursi vägrade, och militärkuppen 

mot honom leddes av försvarsministern General Abdel Fattah el Sisi.  

 

Under åren som följde utförde Sisi en brutal repression mot Muslimska Brödraskapet. Den 14 

augusti 2013 dödades uppåt 1 000 människor när Brödraskapets sittdemonstration skingrades 

av militären (Haddad, 2015).  

 

När Brödraskapet gick under jorden fanns bara de sekulära, prodemokratiska rösterna kvar 

som var kritiska. Sisi valde då att även tysta dem. Många vittnar om att situationen för 

mänskliga rättigheter i dagens Egypten är flera gånger värre än under Mubarak (Wardani, 

2016). 
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Skenrättegångar, långa juridiska processer, påtvingade försvinnanden, kidnappning, mord, 

våldtäkt, hot om våld och våld har använts flitigt av Sisiregimen för att tysta oppositionen. 

Även medielandskapet har förändrats – medier får inte rapportera om ett antal ämnen som 

bedöms vara en ”säkerhetsrisk för staten” (Ibid, 2016).  

 

Många aktivister har sedan Sisi tagit makten flytt landet, försökt komma över sina trauman 

eller hamnat i djupa depressioner (Kirollos, 2016). Den 25e januari, 2016 – på femårsjublet av 

den egyptiska revolutionen är Tahrirtorget grått och regnigt – och endast pro-

Sisidemonstranter syns. Vart tog aktivisterna vägen?  

 

Tunisien 

Till skillnad från Egypten, är Tunisien ett av arabvärldens minsta länder, både vad gäller 

befolkning och yta. En annan väsentlig skillnad i det här sammanhanget är att Tunisien inte 

har en lika stor och symbolisk militär som Egypten. Militärens roll i Tunisien har varit att 

försvara landets gränser, inte att lägga sig i inrikespolitiken (Sherrif, 2016).  

 

Tunisien har inte heller varit för väst ett lika viktigt land, geopolitiskt. Egypten delar en gräns 

med Israel, och har arabvärldens största armé – vilket gör att västmakter (framförallt USA) 

länge har försökt upprätthålla stabilitet i Egypten, ofta genom att stötta stabila auktoritära 

styren istället för osäker demokrati.  

 

Diktatorn Zine el Abdine Ben Ali, satt vid makten ungefär lika länge som Mubarak, och tog 

över efter att landets första president, Habib Bourguiba, ansågs ha för dålig hälsa för att 

fortsätta leda landet. Ben Ali tog över genom en blodlös statskupp, enligt artikel 57 i landets 

konstitution.  

 

Ben Alis regim präglades, som Egyptens, av en stark stat med en omfattande säkerhetspolis 

som höll ett stadigt grepp på landet. Till skillnad från Mubarak, var Ben Ali totalt sekulär, och 

hade knappast någon dialog med islamister ens inofficiellt. Han förbjöd till och med slöja i 

offentliga rum (Rogan, 2009).  

 

Det var i Tunisien den arabiska vårens gnista tändes, som sedan spred sig över stora delar av 

mellanöstern. I en liten by i Tunisien blev en grönsakssäljare ombedd att packa ihop sitt 
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grönsaksstånd, han inte hade tillstånd. Av ren desperation, både på grund av den ekonomiska 

situationen han befann sig i, och på grund av polisens brutala avhysning, tände Mohammed 

Bouazizi eld på sig själv i protest. Detta var december 2010 – bara en dryg månad senare 

flydde Ben Ali till Saudiarabien. 

 

Till skillnad från Egypten, var det inget militärråd som tog över efter Ben Alis regim 

störtades, utan en koalition av politiska partier, arbetarorganisationer, och representanter från 

civilsamhället.  

 

När de första valen hölls i landet vann Ennahdapartiet, Tunisiens motsvarighet till det 

Muslimska Brödraskapet. Men till skillnad från Brödraskapet hanterade Ennahda kritik 

mycket bättre. Oppositionen till de och andra islamister fick höras, och till slut gick Ennahda 

med på att avgå, för att sedan ingå i en bredare koalitionsregering.  

 

Samtidigt gick inte det hela helt enkelt, utan på vägen skedde flera politiska mord, 

terroristattentat och allmänna kravaller. Men Tunisien, enligt flera experter, har inte återvänt 

till ett auktoritärt styre, som Egypten så tydligt har (Ayari, 2016). 

3. Metod och material 

Den här reflektionsrapporten baseras på radioprogrammet Vart tog aktivisterna vägen? som 

sändes i Konflikt i P1, den 20 februari, 2016. Det radioprogrammet var kulmineringen av 

drygt två månaders research i Egypten och Tunisien. Jag och Gilda Hamidi-Nia reste till 

Egypten och Tunisien mellan december 2015 och februari 2016.  

 

Vi valde att resa under just de månaderna på grund av att årsdagarna för Egyptens och 

Tunisiens revolutioner var 25 januari, respektive 14 januari.  

 

3.1 Reportage som genre 

Anders Sundelin skriver i sin bok Reportage: Att få fakta att dansa, om reportaget som genre, 

och vad man kan/bör göra med det.  

 



Edgar Mannheimer                                        Examensarbete för masterexamen I journalistik V16 
                                                                                                                                                           Sigurd Allern
    
    

 15 

Eftersom vi ville lyfta fram röster och mänskliga öden som inte hörts i internationell media, 

blev det oundvikligt att ha med muntliga berättelser. Allting från historien bakom 2011-

upproren, till berättelser om kärlek, tragedi, längtan och vänskap.  

 

Reportern berättar en historia. Reportaget kan handla om en rättegång, eller en skolavslutning, en 

bensinmackföreståndares vardag eller flyktingens vånda, det kan handla om apelsiner, sopor, ekologisk odling 

eller den världsomspännande kampen om oljetillgångarna – utan att välja annat än det som berättelser i alla tider 

velat: att för ett ögonblick fånga någons uppmärksamhet för att få berätta vad som hänt (Sundelin, 2008:7).  

 

En av de svåraste uppgifterna var att berätta historian bakom den arabiska våren i Tunisien 

och Egypten. Efter flera samtal med Konfliktredaktionen kom vi fram till att det var viktigt att 

återberätta, eller låta aktivister berätta om sina upplevelser för fem år sedan. Bad man de 

berätta om dagens situation blev allting väldigt deprimerande och hopplöst, men vi märkte 

ganska snabbt att så fort man tittade tillbaka på 2011-upproren, så smög sig ett leende fram.  

 

Dessutom ville vi ge lyssnaren en lite mer utförlig genomgång av det som faktiskt hände i 

Egypten och Tunisien vintern och våren 2010/2011. Anders Sundelin ger flera tips i kapitlet, 

Konsten att berätta en historia, bland annat att man ska bestämma sig i tid för vad man vill ha 

sagt, och vilken historia man vill berätta – annars träffar pilen inte tavlan (2008:172).  

 

Till exempel, när vi träffade cyberaktivisten Skander Ben Hamda i Tunisien, visste vi att han 

hade en väldigt specifik historia att berätta – och vi frågade mycket precist om just den 

händelsen.3  

 

Han berättade svepande och snabbt om när polisen drog ut honom från sitt hem, medan sina 

föräldrar tittade på. Just på grund av vår bakgrund inom journalistikstudier bad vi honom flera 

gånger hejda sig, och tänka tillbaka på den tiden – om han mindes några detaljer som 

materialet på den påse polisen satte på hans huvud när han fördes bort. Det gav väldigt 

mycket till det reportaget – de små detaljerna.  

 

                                                      
3 Vi hade fått veta av en kompis i Tunisien, att det fanns en 21-årig cyberaktivist som kallades för ”Bullet 
Skan”, som hade en helt enastående berättelse. Han greps när han var 16 år, anklagad för brott mot staten, 
och torterades i flera dagar. Han släpptes bara någon dag innan den tunisiska revolutionen tog fart på 
riktigt.  
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Ett annat tips från Sundelin är att ”söka konflikten” (ibid). Enligt Sundelin för motsättningar 

utvecklingen framåt och berikar tanken. Detta var vi väldigt måna om när vi intervjuade Sally 

Toma, en välkänd egyptisk aktivist.  

 

Tanken med Toma-intervjun var att få henne att återge en linjär skildring av den egyptiska 

revolutionen, och åren som följde. Motsättningarna var många – hennes berättelse var full av 

hopp, kärlek, och kamp, men framförallt om konflikter, motsättningar och tragedier.  

 

På grund av vår research kände vi till flera händelser som antagligen skulle trigga igång 

hennes skildring av motsättningar, till exempel massakern vid Rabaamoskén4, eller 

sammandrabbningarna vid Mohammed Mahmoudgatan5. Mycket riktigt berättade hon om 

Mohammed Mahmoud – hon var där, hon var en av de tältande aktivisterna. Toma berättade 

om barn som blev skjutna av krypskyttar, polisens och militärens taktiker för att skingra 

aktivisterna.  

 

Vi märkte även att, som Sundelin skriver, läsaren inte behöver förstå allt (2008:180). Vi fick 

klippa och redigera bort väldigt många detaljer och överflödig fakta.  

 

Tanken med reportaget från Egypten med Sally Toma som huvudintervjuperson var att ge en 

slags tidslinje på den arabiska våren och de följande åren. Vi hade en ambition om att ha med 

så många skeenden som möjligt – men med för mycket överflödig fakta blev inte reportaget 

lika starkt.  

 

Vi valde då bort flera händelser6 som inte var absolut nödvändiga att ha med, och fokuserade 

istället på att skildra de händelser som präglade aktivisterna direkt. Sundelin skriver att,  

 

                                                      
4 Den 14 augusti, 2013, bara några veckor efter militärkuppen mot brödraskapets regering, skedde en 
brutal rensning av en sittdemonstration utanför Rabaamoskén i Kairo. Närmare 1 000 människor dog när 
militären sköt på pro-Mursidemonstranter och tände eld på tälten man hade byggt på torget (Amnesty, 
2015). 
5 Mohammed Mahmoudgatan är en tvärgata strax intill Tahrirtorget. Sedan revolutionen i januari hade 
aktivister tältat på torget, och i november ville militären avhysa de tältande aktivisterna. Man försökte 
skingra folkmassan, genom att locka bort de från torget, vilket resulterade i sammandrabbningar mellan 
polis/militär och aktivister i flera dagar. Över 40 personer dog, och ännu fler miste ett eller båda ögonen, 
efter att ha blivit träffade av gummikulor (Khalil, 2012).   
6 Till exempel valde vi att inte gå in på djupet det år då muslimska brödraskapet satt vid makten, eftersom 
det skulle kräva en bredare analys som inte skulle få plats i just detta Konfliktprogram.  
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De bästa reportagen är nog de som inte besvarar alla frågor, som lämnar kvar något till läsaren att grubbla över: 

Vad hände egentligen? (Ibid).  

 

Vi diskuterade inte heller effekten av kontrarevolutionära krafter i regionen, som 

Saudiarabien och Iran som kan ha haft en indirekt påverkan på aktivisterna i Egypten och 

Tunisien. Men vi valde att hålla den historiska skildringen närmare, och mer personlig. Därför 

valde vi även bort flera hela intervjuer som vi hade med experter7, eftersom det blev lite för 

analytiskt – vilket gick emot vårt syfte.  

 

En annan viktig aspekt av att producera reportage är mottot, Show, don’t tell! Sundelin tar 

även upp detta i sin bok, och skriver att,  

 

Medan teaterregissören sminkar och klär [människor], och talar om vad de ska göra, har reportern bara sina ord 

till hands. Med hjälp av språket måste han få läsaren att föreställa sig [människorna], förstå vad de håller på med. 

Hur var de klädda? Hur såg rummet ut? Vad var det för tid på dygnet? (Ibid:76).  

 

Med radio som plattform har man inte bara ord men också ljud, som man kan använda på 

många olika sätt för att illustrera en atmosfär, eller måla upp en scen. Just därför heter det 

ljudillustrationer på radiospråk.  

 

Författaren av den här reflektionsrapporten anser att reportage, i grunden, bör ge läsaren en 

unik inblick i ett ämne. Skillnaden mellan en akademisk uppsats eller en officiell rapport, och 

ett journalistiskt reportage är det konstnärliga.  

 

Journalistens förmåga att använda litterära grepp som etos, patos och logos, samtidigt som 

man gärna skildrar med ett mer fritt, konstnärligt språk är a och o när det kommer till att 

skriva reportage.  

 

Till exempel, istället för att skriva, det var soligt på kaféet när vi träffade Lamia, skrev vi, 

Solstrålarna dansar sig igenom till det bord vi sitter vid och får både Lamia och Eliane att 

kisa. 

 

                                                      
7 Vi intervjuade, bland annat, Michael Ayari, som jobbar för tankesmedjan International Crisis Group med 
fokus på Tunisien; och Mohammed Lotfi, VD för den egyptiska människorättsorganisationen, Egyptian 
Commission for Rights and Freedoms.  
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Det ger lyssnaren en bild av hur det ser ut där på kaféet, utan att låta för strikt och rak.  

 

3.2 Intervjuteknik  

Inför resan bokade vi in flera intervjuer med aktivister, både i Tunisien och Egypten. Vår 

främsta metod var just att genomföra långa intervjua med aktivister och experter. Eftersom 

vårt mål med programmet var att lyfta fram röster som under många år inte fått särskild stor 

uppmärksamhet, lät vi våra intervjupersoner väldigt fritt berätta om sina olika öden, medan vi 

lyssnade och riktade samtalet.  

 

Vi märkte en markant skillnad på att intervjua experter och aktivister, då experterna talade om 

olika fenomen väldigt opersonligt. Man distanserade sig från den arabiska våren, politisk 

repression och samhällsproblem. Aktivisterna, däremot, berättade om händelser med en högst 

personlig vinkel. Sally Toma, till exempel, berättade om hur hon ledde demonstrationståg 

under den arabiska våren. Det gjorde inte intervjun sämre – snarare blev det bättre när 

aktivisterna visade lite känsla när de pratade.  

 

I boken Nyhetsradio, skriver Erik Lindfelt och Leif Eriksson-Sjöberg bland annat om hur man 

genomför en framgångsrik radiointervju. Flera punkter som Sjöberg och Lindfelt understryker 

tog vi med oss när vi intervjuade aktivister i Tunisien och Egypten.  

 

Till exempel skriver Lindfelt och Sjöberg om vikten att ställa öppna, enkla och neutrala 

frågor. ”Det är de enkla, ’trista’ och till synes oskyldiga frågorna som öppnar och utvecklar 

och ger de bästa svaren (Lindfelt och Sjöberg, 2006:23).  

 

- Hur då? 

- Varför det? 

- På vilket sätt? 

- Vad hände? 

- Vad menar du? 

- Vad tycker du? 

- Varför är det så? 

- Varför säger du detta? 
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- Hur tänker du? 

- Vad känner du? 

- Hur kan du förklara det? 

- Hur kommer sig det? 

- Varför gör du på det här viset? 

- När hände det? 

- Vad är problemet? 

- Vilka belägg har du? 

- Vad grundar du det på? 

- Vad gjorde du då? 

- Vilka följder får det? 

 

En annan viktig aspekt av att göra radiointervjuer, enligt Lindfelt och Sjöberg, är förmågan att 

lyssna på svaren man får.  

 

Att inte lyssna är ett vanligt nybörjarfel. Vi är nervösa och spända. Våra tankar finns i nästa (som vi tycker 

smarta och välformulerade) fråga – inte i det svar som intervjupersonen just ger. Då missar vi också givna 

följdfrågor. Och i värsta fall nyheter (Lindfelt och Sjöberg, 2006:31).  

 

En duktig intervjuare lyssnar även efter hur svaren sägs, och hur långa pauser som görs 

mellan ord och fraser och vilka nya frågeställningar som kan öppnas upp genom ett svar. 

Därför var det ofta viktigt för oss att lyssna noggrant och ställa oskrivna följdfrågor (Ibid).  

Till exempel, när vi intervjuade människorättsaktivisten Ahmed Abd Allah (som nu sitter 

häktad) insåg vi snabbt att han har mycket mer att berätta om än den aktivism han bedriver i 

dag.  

 

Plötsligt började han tänka tillbaka till den egyptiska revolutionen år 2011. Vi uppmuntrade 

honom till att berätta om sina egna upplevelser för fem år sedan. Till slut tog han fram sin 

mobil och visade ett klipp från en dokumentär där han syntes ropa, ”det är dags att diktatorn 

lyssnar på oss!”.  

 

Hans reaktion på det klippet blev väldigt bra för radio, det blev en känslosam tillbakablick på 

bättre tider, som de flesta kan relatera till.  
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En annan aspekt som Lindfelt och Sjöberg tar upp är vikten att förbereda sig väl inför en 

intervju. Innan man genomför en intervju ska man ha läst på ordentligt om personen man ska 

intervjua, och helst ha en förbered vinkel på intervjun (Lindfelt och Sjöberg, 2006:38).  

 

Samtidigt finns det även en vikt i att våga överge sin ursprungliga plan om det visar sig att 

intervjupersonen bidrar med en helt annan vinkel (Ibid). Detta tog vi även med oss när vi 

intervjuade – och flera gånger fick vi ändra fokus på intervjun.  

 

En av de viktigaste aspekterna av att göra bra radio är att man producerar bra ljud. Enligt 

Lindfelt och Sjöberg är det flera olika faktorer som bidrar till att det blir bra radioljud.  

 

Var och när, eller miljö, är väldigt viktigt när det gäller radiojournalistik. Det är mycket mer 

intressant att intervjua en person i hens naturliga miljö (Lindfelt och Sjöberg, 2006:39). Till 

exempel skulle det ge mer att intervjua en fiskare på hens fiskebåt, där hen jobbar varje dag, 

än att intervjua fiskaren på något kontor eller café.  

 

Det här tänkte vi ofta på när vi planerade intervjuerna. Men i just vårt fall fanns det problem 

utöver det vanliga. Många intervjupersoner vi talade med var rädda för att bli gripna eller 

något värre. Så när vi intervjuade Lamia Said i deltastaden Mansoura var vi tvungna att ses på 

ett café där de spelade hög Celine Dion, och ha bandaren i en väska.  

 

Ljudet blev ganska dåligt, men det gick ändå att använda. Och det faktum att de var så pass 

rädda för sina egna liv lyste igenom och skapade en särskild radiostämning. Däremot hade det 

förstås varit mycket bättre om vi hade kunnat rikta bandaren för att skapa bättre ljud. Samma 

sak hände med Ahmed Abd Allah, vi fick ha bandaren i en väska på bordet på det café vi satte 

oss vid.  

 

Vid en senare intervju med Lamia Said fick vi komma hem till henne. Det var dagen efter hon 

fått reda på att hennes storebror inte skulle bli frisläppt från fängelset där han satt. Då spelade 

miljön en stor roll – det stod flera dagar gammal disk i köket, sängen var obäddad, fimpade 

cigaretter fanns lite varstans. Det märktes helt enkelt att hon var stressad och ledsen, och det 

fick vi med i vårt radioprogram – det skapade en miljö.  
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3.3 Reportageteknik  

Utöver intervjuteknik skulle vi faktiskt sätta ihop ett helt konfliktprogram på drygt 40 

minuter. Till slut kom vi fram till att vi skulle göra totalt fyra reportage – tre från Egypten och 

ett från Tunisien.  

 

Det ena egyptiska reportaget var en slags tillbakablick på revolutionen år 2011, då vi berättar, 

genom intervjupersoners historier, om vad som faktiskt hände de senaste fem åren i Egypten. 

De andra reportagen handlade om nutiden, då anhöriga till fängslade aktivister fick tala om 

deras upplevelser och känslor.  

 

I Tunisien talade vi med experter och aktivister om situationen i landet, och vad aktivister har 

för roll i det postrevolutionära och demokratiska Tunisien.  

 

Till och börja med var det svårt att fästa en klar vinkel till vårt program. Men med hjälp av 

texter som Lindfelt och Sjöbergs lyckades vi svara på två grundläggande frågeställningar:  

 

1. Vad vill jag berätta? Vilken är nyheten? 

2. Hur ska jag berätta det? Hitta den logiska strukturen! 

 

Efter att ha genomfört resan till Tunisien – från Egypten där vi annars var baserade – 

bestämde vi oss för att aktivisterna skulle vara i fokus för vårt Konfliktprogram. Eftersom vi 

gjorde radioprogrammet åt helgprogrammet Konflikt i P1, krävdes inte en solklar 

nyhetsvinkel, utan det var okej att lyfta fram röster som annars inte hörs lika mycket i media.  

 

Vi bestämde oss, tillsammans med Konfliktredaktionen, även för att låta våra 

intervjupersoner, aktivisterna, berätta sin egen historia. Det innebar att vi gav våra 

intervjupersoner så mycket utrymme som möjligt inom ramen för programmet.  

 

När vi först skrev vårt manus insåg vi att vi skrivit in för långa prator åt oss själva, och för få 

och korta ljudillustrationer för våra intervjupersoner. Det ändrade vi på, så att man hörde mer 

av aktivisterna, och mindre av oss.  
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Samtidigt var det viktigt för oss att ha i åtanke att reda ut, förklara och begripliggöra om 

intervjupersonen sa något oklart. Lindfelt och Sjöberg skriver även om det – att slapp 

journalistik är när man låter intervjupersonen förklara allt, utan knappast någon kommentar 

från reportern (2006:59).  

 

Med långa samtal med Konfliktredaktionen och ett intensivt klipparbete lyckades vi till slut 

nå en balansgång mellan de två extremerna.  

 

En annan viktig aspekt av reportageteknik som även Lindfelt och Sjöberg tar upp är vikten av 

olika ljud i ett reportage. Att alltid ta med miljöljud, och spela in mer än vad man tror man 

behöver.  

 

Lindfelt och Sjöberg skriver att oavsett var man befinner sig så omringas man nästan alltid av 

något slags miljöljud. Att kunna spela in det, och förmedla det vidare till sin publik är 

jätteviktigt, och gör en enorm skillnad (2006:116).  

 

Kairo karaktäriseras av en tung biltrafik, oavsett var i staden man bor hör man ett konstant 

brus – en blandning av biltrafik, tutor, mänskliga röster och de återkommande böneutropen.  

 

Därför spelade vi ofta in ljud från Kairos gator och torg – Tahrirtorget till exempel, där vi 

fångade en kuslig stämning den 25 januari.  

 

För att lyssnaren skulle färdas med oss från Kairos brus till Tunisien, valde vi att träffa en ung 

tunisisk aktivist på en populär bar i centrala Tunis. Hög musik spelades i på baren, och vi 

lyckades förmedla den stämning som rådde genom att mixa ljudillustrationen med vår 

intervjuperson.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Dagens politiska och religiösa utveckling i Egypten och Tunisien är så pass komplicerad och 

invecklad att det är värt att göra en historisk genomgång av de händelser som ledde fram till 
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den arabiska våren, och den utveckling som följde. En sådan redogörelse är nödvändig för att 

förstå kontexten som vi befinner oss i dag.   

 

4.1 Mänskliga rättigheter 

Någonting de flesta aktivister som intervjuades för den här studien återkom till var vikten av 

mänskliga rättigheter. Ahmed Abd Allah talade till och med om mänskliga rättigheter som 

grunden för ett framtida demokratiskt Egypten (Abd Allah, 2016).  

 

Enligt Förenta Nationerna, FN, definieras mänskliga rättigheter som,  

 

en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i 

ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och 

friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas 

allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras 

jurisdiktion (FN, 2008).  

 

Sedan finns 30 artiklar nedskrivna som mer specifikt går igenom vad mänskliga rättigheter 

innebär. Till exempel ska ingen godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas (FN, 

2008: Artikel 9).  

 

Stora delar av radioprogrammet för Konflikt, Vart tog aktivisterna vägen?, behandlar 

fenomenet, ”forced disapearances”, då man förs bort av statens säkerhetsapparat, utan att få 

en rättslig process. Det kan gå flera månader utan att ens anhöriga ens vet vart man befinner 

sig.  

 

Ett annat exempel är Artikel 20: Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och 

sammanslutningar (FN, 2008). Kirurgen, poeten och aktivisten, Ahmed Said, sitter 

fortfarande i fängelse, utan några formella anklagelser riktade mot honom.  

 

Han greps medan han deltog i en fredlig demonstration till minne av sammandrabbningar på 

Mohammed Mahmoudgatan i Kairo.  
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Det finns väldigt många sådana här exempel, på konkreta brott mot mänskliga rättigheter, i ett 

land som Egypten som har skrivit under de mest grundläggande FN-konventionerna på 

mänskliga rättigheter.  

 

Människorättsorganisationen, Human Rights Watch, beskriver dagens Egypten som ett land i 

”människorättskris” (HRW, 2016).  

 

4.2 Politisk aktivism 

En väldigt grundläggande utgångspunkt för den här studien är fenomenet, politisk aktivism – 

därav namnet på radioprogrammet, Vart tog aktivisterna vägen? Så vad är egentligen politisk 

aktivism?  

 

Författaren för den här studien anser att Gene Sharp har den bästa och bredaste definitionen 

av vad icke-våldsam, prodemokratisk politisk aktivism är för något.  

 

Nonviolent action is a generic term covering dozens of specific methods of protest, noncooperation, and 

intervention, in all of which the resistors conduct the conflict by doing–or refusing to do–certain things without 

using physical violence. As a technique, therefore, nonviolent action is not passive. It is not inaction. It is action 

that is nonviolent (Sharp, 2013:18).  

 

Även om det förekom våldsamheter från olika grupperingar under den arabiska våren i 

Tunisien och Egypten, är det generellt sett accepterat att proteströrelserna var från början 

icke-våldsamma.   

 

Ofta gick icke-våldsamma aktioner i Egypten och Tunisien ut på att samla olika 

demonstrationståg till en och samma plats – i Egypten var den platsen Tahrirtorget, och i 

Tunisien var det Habib Bourguibaavenyn. Till exempel tältade aktivister i flera månader på 

Tahrirtorget, och trafiken på själva rondellen var avstängd ett bra tag.  

 

Flera tydliga samband har dragits mellan Gene Sharps ideologiska tolkning av politisk 

opposition och de idéer och budskap som framfördes av demonstranter under den arabiska 

våren.  
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Sharp har även skrivit en förenklad och nerkortad version av hans icke-våldsideologi som 

fungerar som en ”how-to” manual för prodemokratiaktivister som lever under auktoritära 

styren. Under 2011-upproren delades denna pamflett ut till demonstranter – den har översatts 

till flera olika språk, inklusive arabiska. I den beskrivs både själva filosofin bakom icke-

våldsam protest, och flera praktiska riktlinjer och tips för den som ska protestera.    

5. Källor 

5.1 litteratur 

För den här studien krävdes litteratur i tre kategorier. Först krävdes litteratur som behandlar 

arabvärldens historia, de samhälleliga utvecklingar som ledde fram till den arabiska våren. 

Sedan använder sig den här studien av material som skildrar och analyserar den arabiska 

våren, och de fem år som följde. Till sist användes även litteratur som behandlar radioteknik- 

och journalistik.  

 

Historia 

Rektorn för Centrumet för Mellanösternkunskap på Oxforduniversitetet, Eugene Rogan, har 

skrivit en mycket hyllad historiebok, The Arabs: A History, som den här studien använder sig 

flitigt av. The Arabs bygger mycket på Albert Houranis klassiska, A History of the Arab 

Peoples, som används som kurslitteratur över hela världen (Irwin, 2009).  

 

Dessa böcker är centrala för att man ska bilda sig en uppfattning om varför den arabiska våren 

inträffade när den gjorde, och ännu mer: varför vissa grupperingar överlevde den arabiska 

våren, och andra inte.  

 

För att förstå varför det muslimska brödraskapet trädde fram som Egyptens mest populära 

politiska rörelse mot slutet av ’00-talet krävs en djupare kunskap i organisationens rötter.  

 

Rogan skildrar brödraskapets blodiga början i Egypten. Den sekulära egyptiska regimen 

försökte trycka ner och tysta gruppen så fort den grundades, och den bannlystes i samband 

med anklagelser om att den försökt störta regimen (Rogan, 2009:271). 
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Som hämndaktion mördades den egyptiska premiärministern av en extrem medlem. Som svar 

mördades strax efter grundaren av organisationen, Hassan al Banna (Ibid: 272). Detta gör det 

mer begripligt att förstå hur en massaker på nästan 1 000 människor kan förekomma i ett 

postrevolutionärt Egypten. 

 

Rogan redovisar även för Egyptens och Tunisiens moderna politiska historia, före och efter 

kolonialismen. Egyptens socialistiska projekt, som leddes av General Gamal Abdel Nasser 

skildras, och motgångarna är stora – förlorade krig, en sprucken union, och en alltmer brutal 

polisstat.  

 

Robert Irwin skriver i sin recension av boken för The Guardian år 2009, att,  

 

The attempt by Egypt and Syria to form a United Arab Republic was a disaster. So was Nasser's intervention in 

the Yemeni civil war. Above all, the socialist policies pursued by nationalist regimes such as those of Nasser in 

Egypt… failed to deliver prosperity. That, and the increasingly brutal methods of repression employed by 

secular nationalist regimes, has inspired many to place their hopes in the Muslim Brotherhood and other Islamist 

groups (Irwin, 2009). 

 

Tidigt i boken erkänner Eugene Rogan att om demokratiska val skulle hållas i vilket Arabland 

som helst då – år 2009 – skulle islamisterna vinna stort (Rogan, 2009:3). Och mycket riktigt 

vann muslimska brödraskapet och Salafisterna stort i Egypten och Ennahdapartiet gjorde stora 

framgångar i Tunisien.  

 

Den arabiska våren 

En annan litterär genre som var nödvändig för att bilda sig en kunskap om den här studiens 

ämne var material som behandlade den arabiska våren i sig.  

 

Den svenska journalisten Fanny Härgestam har bevakat Tunisien i flera år, och har ofta 

rapporterat om Tunisien för Sveriges Radio och andra medier. År 2014 publicerades hennes 

bok, Det här är vår tid, som skildrade ödet för fyra kvinnor efter revolutionen i Tunisien.  

 

De fyra huvudpersonerna i boken är Amira f. 1984, som är ensamstående småbarnsmor som 

bor på den tunisiska landsbygden. Hennes man Slim sköts till döds i revolutionen; Mabrouka 

f. 1980, ledamot i den konstituerande församlingen; Meherzia f. 1963, den konstituerande 
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församlingens vice talman och invald ledamot för islamistiska Ennahda; och Selma, ledamot i 

den konstituerande församlingen, invald för det socialdemokratiska partiet Ettakatol.  

 

För att förstå den arabiska våren från det tunisiska perspektivet är Det här är vår tid en bra 

bok att läsa. Dessutom skrivs den från perspektivet av tunisiska kvinnor – och genus blir ett 

oundvikligt ämne. Hur våld och makt använts mot kvinnor, men även hur kvinnor har gjort 

väldigt stora framsteg i Tunisien skildras, och diskuteras.  

 

Radioteknik/journalistik 

Även material och litteratur som behandlar reportageteknik, reportaget som genre, och 

journalistik användes i den här studien.  

 

Konfliktprogrammet, Vart tog aktivisterna vägen?, byggdes på fyra reportage – tre långa och 

en kort – tre från Egypten och ett från Tunisien. Därför var det en självklarhet att använda 

litteratur som beskrev reportaget som genre och även reportageteknik specifikt för radio.  

 

Anders Sundelins bok, Reportage: Att få fakta att dansa behandlar konsten att skriva 

reportage, vad dess syfta är, och hur det ska framställas för läsaren/lyssnaren.  

 

Aspekter av journalistiska reportage som hur man bygger upp scener, konsten att vara där 

och konsten att berätta en historia (Sundelin, 2008).  

 

Även Leif Eriksson-Sjöberg och Erik Lindfelts bok, Nyhetsradio används flitigt för att 

förklara hur vi gått till väga med själva radiotekniken.  

 

I den tas det bland annat upp hur man genomför en framgångsrik radiointervju – hur man 

ställer frågor, men även hur man lyssnar.  

 

5.2 Intervjupersoner och trovärdighet 

För radioprogrammet, Vart tog aktivisterna vägen? fanns två kategorier av intervjupersoner. 

Den första kategorin är de som intervjuades på djupet – ett samtal på minst en timme. Totalt 

intervjuades elva personer på det här sättet, varav sju till slut kom med i radioprogrammet.  
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Den andra kategorin är människor som intervjuades spontant – ute på torg och gator, eller på 

kaféer. Dessa intervjuer platsade inte i programmet till slut, men fungerade som ett bra 

verktyg för att bilda sig en uppfattning av vad folk ute på stan tyckte och tänkte.  

 

Den här studien lutar sig, till stor del, mot intervjuer med personer som har starka åsikter, och 

som kommer med starka påståenden väldigt ofta. Därför är det nödvändigt att göra en 

redovisning för hur trovärdiga dessa källor egentligen är.  

 

Att intervjua en politisk aktivist är tacksamt för en journalist, då man vet att man ofta får raka 

svar, åtminstone rakare än en politiker. Men det behöver inte göra det aktivisten säger mer 

trovärdigt än en politiker.  

 

När vi intervjuade den politiska aktivisten, Sally Toma, målade hon upp en bild av den 

egyptiska militären och polisen som skurkar, som förtryckare och som helt korrupta. Hade 

man frågat en egyptisk politiker hade man fått ett helt annat svar.  

 

Vem ska man då tro på? 

 

För det första är aktivisten Sally Toma välkänd och hyllad för sitt arbete för mänskliga 

rättigheter i Egypten. Innan revolutionen jobbade hon med politikern Mohammed Baradai, 

och sedan några månader innan den arabiska våren inleddes är hon bosatt i Kairo, och jobbar 

aktivt med mänskliga rättigheter.  

 

Men, det är självklart så att det finns en möjlighet att hon skulle ljuga om vissa saker, eller 

överdriva. Men på grund av hennes status inom aktivister i Mellanöstern såg vi på henne som 

en trovärdig källa.  

 

Experterna vi intervjuade (Michael Ayari, Mohammed Lotfy, Youssef Sherrif) var högt 

uppsatta inom sina respektive organisationer, och är även välkända inom sina akademiska fält. 

Alla tre anses vara experter på Egypten respektive Tunisien, och citeras flitigt i media och 

akademi.  
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Kim Lacey Rogers skriver om fenomenet muntlig historia i sin uppsats för The Journal of 

American History 1988, och menar att det är essentiellt för att förstå sociala- och 

medborgarrättsrörelser.  

 

Oral history is a critical source for scholars attempting to understand the civil rights movement and social 

movements in general. In oral history sources, a researcher can find abundant evidence of the local genesis of the 

civil rights movement, the radicalism of the grass-roots rural base, and the changes in individual and collective 

consciousness that movement participation produced. Oral history can yield evidence rarely available in 

contemporary written records. For example, interviews often reveal the complexity of organizational decision 

making. The narratives of participants in negotiations, planning sessions, or face-to-face encounters can 

document the array of options that actors perceived as available and thus bring into focus the conflicts and 

difficulties of decision making in the movement (Rogers, 1988:568).  

 

Även om den egyptiska och tunisiska kontexten är annorlunda från den amerikanska, finns det 

ändå en poäng med att intervjua aktivisterna som var med om den arabiska våren. Skandar 

Ben Hamdas berättelse om när han greps och torterades på inrikesministeriet är värdefullt i 

sig – inte nödvändigtvis vetenskapligt värdefullt – men en anekdot som får en att bättre förstå 

hur det var att leva i Tunisien under Ben Ali.  

6. Etik 

6.1 Den moraliska journalisten 

Med ett ämne som detta, och en situation i Egypten som är så pass politiskt laddad är frågan 

om moral och etik central för denna studie. Många av intervjupersonerna som hörs i 

radioprogrammet, Vart tog aktivisterna vägen? berättar om hjärtekrossande orättvisor, och 

svårfattbara grymheter.  

 

Man får höra aktivister berätta att de blivit torterade, sexuellt trakasserade, hotade och 

misshandlade. Detta färgar naturligtvis en reporter även om man, inom journalistiken, ofta 

strävar efter objektivitet.  

 

Susanne Wigorts Yngvesson skriver om detta i boken Drabbad av journalistik. Yngvesson 

skriver att beroende på journalisten och journalistiken, finns det vissa som engagerar sig djupt 

i sitt arbete för att de bryr sig på ett mänskligt plan. Samtidigt finns många reportrar som 
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använder journalistiken som en trampolin till sitt eget kändisskap, och inte alls har samma 

emotionella investering som andra (Yngvesson, 2008:57).  

 

Författaren av den här reflektionsrapporten tillhör den första kategorin, på grund av ett 

tidigare engagemang i den arabiska våren, och personlig erfarenhet och uppväxt i Egypten.  

 

Radioprogrammet Vart tog aktivisterna vägen? producerades för Sveriges Radio, vilket i sig 

krävde en stor grad objektivitet och opartiskhet. Samtidigt uppstod ett dilemma.  Hur kan man 

vara partisk när intervjupersoner beskriver hur aktivister mördas, våldtas, arresteras och 

misshandlas. Aktivister vars enda brott var att säga emot och säga ifrån.  

 

Sådana berättelser får de flesta människor att känna någonting, och vi kände onekligen 

mycket medlidande och ilska över den hopplösa situationen för aktivister i Egypten.  

 

Yngvesson nämner även denna dualism inom journalistiken: att vara professionell och 

moralisk på samma gång. Yngvesson citerar journalisten Janet Malcolm, som är kritisk till 

journalistiken.  

 

Jag har skrivit längre reportage i närmare ett decennium. Nästan med en gång slogs jag av hur ohälsosamt 

förhållandet mellan journalisten och den intervjuade var, och för varje artikel jag skrev blev jag mer och mer 

medveten om den röta som döljer sig innerst inne i den ros som är journalistiken. Journalistikens moraliska 

tvetydighet ligger inte i texten, utan i de relationer genom vilken den skapas, relationer som undantagslöst och 

oundvikligen är skeva (Yngvesson, 2008:63).  

 

På grund av att metoden i detta arbete var att genomföra flera längre intervjuer med, 

framförallt, aktivisterna själva. Med människor som ofta är eller har varit väldigt utsatta på 

grund av sitt samhällsengagemang.  

 

Som journalist får man ofta en känsla av att man intervjuar en person, tar en del av hens liv, 

och sedan lämnar hen. Som journalist är ens uppgift att dokumentera, men inte nödvändigtvis 

hjälpa. Det går bra att inbilla sig att den slutliga journalistiska produkten hjälper ens 

intervjupersoner på något sätt; men faktum är att man inte gör journalistiska produkter för att 

man vill hjälpa sina intervjupersoner på bästa sätt – utan man gör det för att förmedla sitt 

budskap eller sin story till världen. 
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Som Yngvesson skriver, är det inte journalistens uppgift att ha långa, filosofiska utlägg om 

vad det innebär att vara aktivist. Istället ska journalistiken, enligt Yngvesson, medierna 

sådana fenomen, så att läsare eller lyssnare kan ”konsumera” det (Ibid, 2008:73).  

 

En sådan insikt kan te sig lite cynisk – men är nödvändig för att journalistiken ska 

upprätthålla någon slags standard.  

 

Samtidigt valde författaren för den här studien att ha fortsatt kontakt med intervjupersonerna i 

radioprogrammet Vart tog aktivisterna vägen? Även efter programmet sändes.  

 

6.2 Intervjupersonerna 

Våra intervjupersoner var ofta politiska aktivister – vissa som vi intervjuade i januari har i 

skrivandes stund gripits. På grund av den mycket särskilda situationen i dagens Egypten var 

det viktigt att ha en bra och öppen kontakt med intervjupersoner. Deras säkerhet var en 

prioritet för oss – och vid flera tillfällen fick vi uppoffra bra ljudkvalité för en intervjupersons 

säkerhet.  

 

En intervjuperson berättade en väldigt personlig sak för oss, en scen som hade givit mycket 

för programmet. Men hen bad oss att inte ha med just de detaljerna i programmet, inte bara på 

grund av den hetsiga politiska situationen i landet, men även för att hen kom från en 

konservativ familj, och ville inte skämma ut dem.  

 

På grund av pressetiska regler och riktlinjer var vi förstås tvungna att stryka den biten, 

eftersom det hade kunnat utsätta vår källa för fara. Detta är förenligt med svenska 

Journalistförbundets etiska riktlinjer vad gäller respekt av den personliga integriteten.  

 

Respektera den personliga integriteten. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från 

sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning (SJF, 2016).  

 

Doha Hazem och Ahmed Nabil, som båda två hade närstående i häktet ville att vi skickade 

över alla deras citat som vi hade med i den slutliga versionen av radioprogrammet, Vart tog 

aktivisterna vägen?  
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Detta skickade vi förstås också till dem för att granska, på grund av den, som sagt, väldigt 

särskilda situation som rådde i Egypten under vår tid där.  

7. Bilagor 

 

Exempel på intervju 

 

Sally Toma: 

 

So are you a doctor? 

Yeah I’m the head of Médicins du Monde in Egypt, so I have this work and I have that work 

so it’s like… 

 

So what kind of patients do you get here? 

Here, what we do is project-based, so we work with the ministry of health on implementing 

mental health services in primary health settings and community. We train doctors, we train 

nurses, we train NGO’s working with people with HIV, sex workers, children in street 

situations, women subjected to violence.  

 

And you work with torture patients? 

Yeah, yeah, yeah, but I personally work with torture patients.  

 

What kind of work is that? 

As a psychiatrist I work on the rehab of torture victims and sexual abuse.  

 

How long have you been doing that? 

Since 2006. 10 years. Long.  

 

So we’re looking at how Egypt has changed in the past five years. We’re focusing on the 

activists. Since you’ve been so involved we’d love to hear your timeline, sort of. In 2011, 

what brought you to Tahrir square? 
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I was working on torture before that, so that was my area of interest, but I was part of the 

national association for change – the Baradei campaign. Not the presidential one, but the 

campaign for change, and that I was part of in England actually, not in Egypt, because I used 

to live in England at that time. So I was part of the people who formed this group and I 

actually invited Baradei to London and he had like a Q and A with Egyptians about change. 

That was in Kennedy Lecture Theatre there. I was working on cases coming out of Egypt of 

torture and so forth, until the case of Khalid Said came up and I knew his cousin from London 

as well so I started working on it and close with the family – mother and sister and everyone 

as a psychiatrist and then I decided it’s time to go back to Egypt, because you know if I want 

to be active its not enough and I felt I had to go. So I came back right away in 2010 – this is 

all 2010 – and joined the Baradei campaign here. So we were organising protests and so forth, 

against police. We did several ones before 2011. Then we had clashes of some Christians with 

the police that was November 2010. A lot of them were actually just detained in hundreds, 

you know they just took women, children, older people, everyone, something like 150. They 

were not allowed lawyers or anyone for several days so this was a massive violation. A lot of 

torture happened inside until they were released. Two people were killed in the clashes 

already and then they were charged with being responsible for it. So that was a turning point 

that shows that something is coming. Also the parliamentary elections happened the same 

week, also November, and it got 90% or something like that for the NDP. So it was looking 

like khalas ya3ni, it’s coming soon. Then we were planning campaigns at that time, for Copts 

and for torture – so we had two campaigns. And then Tunis started revolting so we discussed 

among ourselves, like the groups that were working on the ground. We thought we should do 

something for the police on their day – January 25 – the idea was doing something anti-torture 

and taking the Khalid Said up a notch because he wasn’t the only one. There was Imad el 

Kabert, the microbus driver who was raped with a stick. He went to court, actually, and they 

treated him like shit and everything and in the end he didn’t win, like everyone else, but this 

was a big case. So this was the idea, and bit by bit as we went into January it became obvious 

that Tunis is going to end in a toppling of Ben Ali. We decided, okay this is going to be big, 

and we had the page Kolina Khaled Said in the movement so we said okay we’re going to use 

the page to mobilise and I think that’s what we did, we planned that and even before that I 

was responsible for some Christian neighbourhoods to go around and give out flyers about 

January 25. I went to Omraneya which was the are that clashed with state security and all of 

them told me ‘of course we have a vendetta we’re all coming’. Shobra as well, had started to 
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move, after all the saints explosion and the clashes after with the police in Shobra so it was 

good that the Shobra people also said okay we’re joining to.  

7:27 so it was nice thinking that okay if the Christians are going to revolt outside the church it 

means people might move because they are the least revolting of all. So that was a good 

indication, and then January 25 we came out of Nahia, everyone was responsible for 4-5 

people because we couldn’t be in big groups. So I had my 4-5 people and we were scattered 

until we decided to unite and chant and move people outside of Nahia into Tahrir later on. 

Like Tahrir was a decision in the middle it was not a decision before. Like we knew we were 

going to mobilise them, but to where we still were not very aware. So we moved them to 

Tahrir at that time and then events took place, as you know. And then we formed the 

revolutionary youth coalition around the 4th of February. We formed it because some people 

had gone and met Omar Suleiman and because people started saying that the youth are 

meeting with Omar Suleiman we had to say no – the square is not meeting Omar Suleiman 

and these are the movements that organised the marches on the 25th of January so that’s the 

youth coalition. Otherwise we wouldn’t have done it but we had to take control over this side 

– like politically don’t speak on the name yet, there are a lot of not organised people in the 

square, fair enough, but at least the organised need to show themselves as not the ones who 

met with Omar Suleiman. And that’s how the youth coalition was formed.  

 

How did you continue to operate during the spring of 2011? 

The youth coalition was many movements – and it had two delegates. I was the one from the 

Baradei campaign. I was just part of the campaign, and later on I became the field coordinator 

for his presidential campaign. So there was the Baradei campaign, the 6th of April, Youth for 

Justice and Freedom, and the youth of the Muslim Brotherhood. So we voted for any decision. 

It was about all the next sit-ins and all the next things that were happening in the year of 2011 

particularly. Later on we had to dissolve it, of course, when it came to presidential elections 

and people were divided. I was boycotting. Other people were supporting Abul Futuh, others 

Hamdeen. At that time I was anyway more involved in Kaziboon, thinking that was my path.  

 

Describe your work with Kaziboon 

Kaziboon is my favourite thing in the world. We had the Maspeero massacre and then 

Mohammed Mahmoud. We had a committee in the square called the committee of the 40 and 

it was everyone who was in the square. In the committee I was the one responsible for the 
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media. So I would call for press conferences and so on. So we held press conferences and a 

lot of press were coming. But what we noticed from the time of Maspeero and forward is that 

they no longer write or say anything except for the narrative of the military council. So 

whatever we were saying was not like before. The first months of the revolution everything 

we were saying was delivered, then we found that media no longer does that. They come, they 

take video and write up but then they don’t publish. So we discovered that there’s a lot of 

guidance form the military council – what can be said, what not said – so in Maspeero I did 

this as a press conference. It was covered a lot but not to the extent that it reached the general 

public. So you had the general public thinking that Christians attacked the military, not the 

opposite.  

 

Do you see Maspeero as a turning point? 

Maspeero is a turning point, definitely.  

 

Can you describe what happened, in your own words? 

Yeah, Maspeero was another peaceful protest, a peaceful march. And it turned very ugly. The 

difference between Maspeero and Mohammed Mahmoud is that in MM we were fighting. In 

Maspeero it was betrayal. You were not expecting something like this to happen – you were 

not expecting people to be killed like animals in such a manner, you know, it was like shoot, 

and then after you started shooting you just flattened people to the ground. And then military 

at the time was saying Kaffra and Kafer so actually even using religion to justify this as if the 

army has a religion and it should be protecting some and some not. So it was really bad. I 

think Maspeero got the darkness out of everyone. Also it got classist issues also on the 

surface, because Christians belonging to the upper class didn’t give a shit and most of the 

Christians killed were actually those of very lower to middle class maximum they come from 

3azbit al nakhl, which is the end of the Marg and it’s a slum area. No one else cared about 

them. Maspeero was so bloody and dark – it was the worst time. Especially that we lost Mina 

who was a younger comrade, it was really tough. Actually we had a lot of Salafi people 

coming out to fight with us and then when they arrived and found the corpses like that they 

said we’re sorry and they carried the people with us to the hospitals. The TV said something 

different from what we see. And it was lucky that the German TV was on the building facing 

Maspeero – the only one that got a good footage of the crushing. Otherwise they were 

denying and that’s why Kaziboon was formed because the military in its press conference for 
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Maspeero released only videos of a tank being set on fire. But this was the end of the day, not 

the beginning, and actually when people started attacking the tank it was a priest who opened 

it up and saved the soldier inside. The Egyptians didn’t see the German TV footage. Then 

came Mohammed Mahmoud and it was the same thing against us – the revolutionaries. At the 

end of the day people were dragged into coming, no one was going to clash or anything – 

people were dragged into coming by them, attacking the square first. And with you attacking 

the square the people had a sit-in. you started attracting us towards the ministry of interior and 

then started becoming very bloody with the snipers and sniping the eyes. So people had to 

fight back but at least it was an epic. In a way, people were fighting. We had strategies, they 

had losses as well. Not in death, but we did bother them for four days of continuous fighting. 

We were not tired – we stopped when they stopped, not because we left. Also they were 

saying those who were in Mohammed Mahmoud were thugs – not revolutionaries – so 

another lie to justify the killing. I also organised a press conference for this one and people 

came – the same thing happened. Even though we had a photographer, Mostapha Bahgat, that 

took footage from inside the tear gas, and got footage of the sniper himself. So we were trying 

to use our footage but of course they were not publishing anything. So by the time we came to 

the cabinet sit-in which would be the third time of lies and media playing on their side, we 

had lost Islam – a young kid who was 12. I called him my peter pan. He was those you 

consider children in street situations. But he had been in the square with us since January. He 

goes and comes and sleeps in the tents whenever we are there, so we had a lot of kids this 

way. A lot of children who had no homes left and found new homes and better life with 

people who came to Tahrir from out of Cairo, form Mansourah and Zagazig. He was one of 

those. He had a laser pointer and aimed it at those sniping from on top. The sniper didn’t like 

this and he pointed back and sniped him and killed him instantly. The next day they wrote in 

the papers and at a press conference that we pay children 200 pounds and tramadol to fight 

and die. So for us this was an intolerable lie – we are not paying kids to die. It was tough. 

That’s the day we had a meeting of those organising press conferences. It was the shortest 

meeting ever. Generally it’s long meetings a lot of ideology – the left wants this and the right 

wants this – this was the only one that was so quick. So we said okay we need to get the 

people out of the square and the news out of the square. They monopolised the media and its 

about time that we take our media out and start showing films of Mostapha and others and 

showing the truth and reality and lets show that they are liars. So we said that were going to 

call it Kaziboon. Then someone suggested 3askar Kaziboon. Someone said lets put a military 
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cap on top of the K. And we did the logo as we were sitting in five minutes. So I wrote a 

script, and we got together some editors and we called Sa2iya and we said we want to have 

our press conference there and launch Kaziboon. That night Karika died and his shirt was full 

of blood so his friend brought the shirt the next morning. And so we launched it showing his 

shirt – showing the truth that they were, in fact, killing people when they said they weren’t 

shooting. Then we launched Kaziboon – opened the facebook and twitter pages it all took one 

day. We asked activists from all over Egypt to start screening our films about the military’s 

lies – we screened it all over Egypt. In the first month we registered 600 screenings all over 

Egypt. Some days had 6 or 7 events in different places. Finally we started screening on the 

Egyptian embassy in Washington dc and then in Berlin and London. It was great. Then we 

managed to screen over Maspeero itself like a batman thing. We got a projector with the logo 

before the start of the screening and kept it on top of Maspeero building for two hours. They 

tried to find where the hell it was coming form but couldn’t find it but all other channels were 

screening this logo over Maspeero. The factory of lies. Then we did the same on the ministry 

of defence but they started shooting so we had to run. So yeah that was the best time I guess. 

We did a lot. We had one of the Kazibbon crew killed the month after. So we went and screne 

din his neighbourhood on his house. It continued against the military and then against the MB 

as well. Of course, now we cannot screen anything in the street. We make videos still and 

have our statements that we are against both but Rabaa is a massacre and this guy is a 

complete fascist murderer.  

 

What would happen if you would screen today? 

Other than we had projectors smashed in the street by people calling us traitors and whores 

and all this shit. You can’t gather more than five people – if you do it’s the protest law and 

that’s it. So it’s both ways. If the people don’t hand you over the police will catch you 

anyway. And its sad because a lot of the young ones want to screen. Whenever I travel I 

screen – I was in DC three months ago and I made a screening for all the DC people actually. 

The state department, the human rights, women’s rights. In Italy I did the same for the leftist 

parties. A lot of them joined the motion for Giulio because we were already in contact for this 

reason. Our last Kaziboon film we did with subtitles since we could only screen abroad. It 

was called land of fear and oppression. It was just before these forced disappearances, we 

need to add a lot of things. But it showed where we were heading - it showed that we are 

living in an Orwellian Egypt, in a worse time than Pinochet.  
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How does it differ from when the brotherhood were ruling 

Very funny – within Kaziboon of course we opposed the MB. But the strange thing ws that 

during the MB time the media did not like them. The regime did not like them. The general 

intelligence, military intelligence, no one liked them. So they allowed us to screen without 

any problems. We always felt that it was not really right because they’re letting us but still we 

didn’t want MB either. So we said we’ll worry about them later, but they allowed us to screen 

a lot. They were actually screening our movies on tv sometimes. Which is a first time. They 

did that once – Dina Abdelrahman used to be a presenter on CBC and was removed because 

she showed a Kaziboon video against the military. But during the MB they were all screening 

it. We understood and it’s strange. We never thought we were going to remove them with a 

coup, we thought we would do a general strike. We were trying to prepare a strike against 

electricity – to have people just not pay their electric bills. So we were preparing a strike 

against the state, not the MB but what happened was a bloody coup against them. Its 

something we don’t support at all.  

 

Today – how is Egypt? 

There is no Egypt today, there’s this Orwellian big brother shit of a place. Very dark. Actually 

even when we talk away from politics and so forth just energy – very bad energy. There’s a 

book called 40 rules of love… “a city glimmers and sparkles from the hearts of people and it 

goes dark the moment the hearts go dark”, and I think that’s Egypt. It is dark. It wasn’t like 

that before. It always had problems, it was always poor, it was always destroyed, but it was 

always functioning. It was happier. But this is so dark. The violence all the time, people are 

just angry for no reason. If you leave your car somewhere and they don’t like where you left 

your car they’re going to just smash it for you. It’s just horrible. The sexual violence, all this. 

So that’s even away from the state. Add to it, of course, the fact that we have blood 

everywhere. I don’t enter Madinat Nasr or Rabaa because I seriously smell blood. It’s 

horrible. I don’t go around Maspeero as well. I love to go to Mohammed Mahmoud because 

that’s an area of light in a way. But apart form that it’s really bad. Forced disappearances. 

Giulio was a friend and comrade, I’m sad but I mean it’s only spoken about now, but since the 

middle of 2014 we have 2000 forced disappearances. That’s a lot, and nobody spoke about it 

because it was Egyptians disappearing. You know, someone like Maha Makawi – her 

husband 2 years and 3 weeks has been gone after they took him from their house. She knows 
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nothing about his fate. Torture is systematic that’s it. No one was not tortured. It’s not how 

many were tortured, it’s how many were NOT tortured and you’ll find – few count on the 

hand. Sexual abuse, rape is systematic as well – not very spoken about because of the taboo 

and so forth. But actually some people got pregnant from the police officers as well and this 

was another issue we had to deal with. In December of 2013 I was subjected to something 

really bad and also it destroyed my relationship, my prospects. I treat trauma and I was 

traumatised for a very long time. I couldn’t function, I couldn’t do anything. I’m better now 

because I need to speak about it as in a past narrative, a part of healing but it was really bad. 

And it was vendetta and it was for the 28th of January and for Kaziboon I was told.  

 

Would you want to describe what happened to you? 

I did, but anonymously, we document it. Because it’s gruesome, it’s grosque. We did it 

anonymously for two reasons – 1 because I’m threatened by private phone calls. Not very 

pleasant ones. From the perspective from a conservative culture I mean. So that’s a threat. 

And another thing it’s… too gruesome. So when it happened I was convinced by a friend that 

no, we need to do that to show it’s also seculars and Christians and anyone, so I documented 

it for that reason. Yeah Amnesty had to offer me therapy in Lebanon and not in Egypt because 

we couldn’t trust anyone here. Everyone was reporting everybody, it was a mess. I had public 

mentions on twitter by Abdelraheem Ali who was releasing the phone calls of the activists, 

Sha3b yoreed mokalimat Sally wa Ziad – which is a private phone call, not very nice. And 

this happens every wave. So whenever there’s elections, when they want to shut you up they 

just send you your videos your tapes, threaten you one way or another. They couldn’t do this 

with the families of Seif, for instance, Mona Seif and Sanaa, because the family is very open-

minded. They don’t care if you have a boyfriend or not. That’s how they were brought up – 

it’s not a big deal. So they take you to prison. But my family is very conservative, ex-military 

and stuff like that so for us that’s the worst thing to talk about sex or anything related to this 

matter. So they know this is how to kill you and shut you up completely. So I used to get 

phone calls every other month – “did you miss me? Am I better or Wael?” things like this. It 

was terrorising, really bad. And it destroyed the relationship, of course, we couldn’t survive it 

and we had to break up at a point. Now I’m in the process of remarrying, but it had to be 

someone who’s a bit outside of this trauma. I needed someone to tell me to be calm and 

handle it properly because otherwise it’s tough.  
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You were in this together? 

Wael and I, yes, we were comrades and worked closely on everything together and he used to 

get threats as well. Even our private correspondence – his own facebook with other people 

was always sent to me in e-mails, letting guys know we’re penetrated completely. Dirty 

games. People think they don’t have the time to do this – no they have the time. They have 

something like 3-4 people for every activist whether known or not known. They have nothing 

else to do. Just terrorise you like this. Because they don’t have the technicality, but what they 

lack in technicians or proper forensic work, they get out of you through terrorising and 

torture. You know they don’t have good forensic investigation to know who committed a 

crime, for instance. Even the fingerprints – everything sucks it does not function properly. So 

the only way for it to work is to get you to admit to even a crime you didn’t commit. So they 

do it through torture and it’s easier, close the case and that’s it you know. So it’s how they 

function. Incompetence with corruption, and total lack of any conscious whatsoever, and love 

for blood.  

 

This is the past two years yes? 

Yeah it’s been happening for a while now. It’s really bad. Everything is tightened. Like even 

here, working for Médicins du Monde, the general coordinator who’s a foreigner was 

summoned and told by the foreign ministry that she had hired an enemy of the state. Although 

the foreign ministry themselves offered me an A-job after Rabaa to go to the UN with them 

and whitewash whatever they did and I told them fuck you and I wrote about it. Then they 

called me and said they were very upset that I wrote about it because they had to have a big 

fight with state security to allow us to hire you so I said fuck you and state security, but I 

mean that’s how things are. They call us the enemy of the state now.  

 

You’re very outspoken and they’re trying to make you not talk. How is it that you 

continue? 

Yeah as I said it’s waves. So there was a time when I couldn’t do it. I think I would’ve been 

much more depressed if the presidential elections of Sisi turned out a lot of youths. The first 

two days of the elections I was very sad very depressed, and that’s when I started having 

problems with Wael, actually, because he was going to go and elect Hamdeen and it’s you 

going to participate in elections when your partner has been hurt by these fuckers is like a no-

no. but he thought we need to show that we are opposing Sisi in a different manner. So I hid 
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in the house and I actually thought I would never come out again because I felt like they were 

dancing over our naked bodies. Then when I got the numbers that no youth went – whether 

revolutionary or not – I thought okay most of this country is young, and when I thought that 

most of the country didn’t go, and most of the older ones who were heard will hopefully sit 

somewhere far from us. I felt a bit better. Because I felt at least those who are a bit younger, 

even if they are not so political or into the revolution, they’re all sick of this old style regime. 

They just say I’m not playing your game at all. So that mad me feel a bit better, and I felt a bit 

euphoric that day and I started going out more. And then I started talking again. But if it 

didn’t start that day I wouldn’t have been able to cope 

 

So the youth gave you hope? 

Yes – it was a very big push actually. It was a day of celebration for me, I was celebrating so 

yeah. Even though he came as president but I didn’t give a shit. Because he became president 

without anyone. So for me that was a big statement. So it was only women over the age of 55 

dancing in the street – haha they can have them. 

 

Yeah we saw the same dancing on the 25th of January.  

Same women I guess lol. So yeah these are sad moments for us, we try to avoid as much as 

possible. I came out on Mohamed Mahmoud but they were arresting everyone, and I came on 

January 25 and I sit at in the square but there was only police. And even when they say Giulio 

might have been abducted by someone else, I’m sorry there was no one else. No thugs, no one 

would abduct a foreigner in front of the police who were all over Cairo. It had to be the 

police, you know, there was no one else in the street. They were in thousands. Even the ones 

you see and the ones in the famous leather jacket and moustache.  

 

Are you hopeful for Egypt? 

Well, maybe it has to hit rock bottom for things to change and maybe we haven’t paid enough 

yet for change. We have this saying, fadel shaheed kam nasr – how many martyrs yet to 

victory. So maybe we’re not there yet. Maybe we need to pay more and then things switch. 

With Egyptians you cant expect when they switch, there are very good reasons for them to 

revolt you find it empty. And then a protest you think no one is going to come and you find 

them coming, so it’s not easy to predict but what can be predicted is no one is happy, whether 

the supporters of Sisi or the opposition like us. And also I don’t think that within the 
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government or those in power – I don’t think they are all the same man. So I think general 

intelligence is not happy about military intelligence, who are not happy about state security – 

so there’s a big mess there which he is not capable of handling. So it’s going to be out of 

control soon and again it will be another person coming out of the three – not us, again. So we 

need to prepare. We create political vacuums and then we don’t fill it. So we need to be 

prepared to fill it one day but doing it right. So I think that’s my duty and the duty of the older 

ones now, that the younger ones be more prepared than just having a Molotov. It’s not 

enough. You need some political background, we need to practice stuff even fake parliament. 

Even just thinking okay if you were in power how are you going to handle this file or what 

are the policies that need to change, you know a bit like education.  

 

Sounds like a bit of ‘lesson learned’  

Yes of course. In reflection you cant think that you didn’t do anything wrong. No, there were 

critical times when mistakes were made. Things shouldn’t have gone this way. Stuff with the 

MB for instance. They brought us all down by just us allowing some stupidity to take place, 

thinking ‘it’s okay’ no it wasn’t okay – because they fucked us all actually. Whenever they 

say ‘oh everyone is against us you don’t care about our cause’ – no, you fucked it up for 

everyone and it’s now us who have to cry over your martyrs and what the hell you did at the 

end of the day. And we’re doing that. So we’re paying the price of supporting the MB 

although we hated what they stood for, you know. So revolutionaries are a bit idealist – that’s 

another lesson learned, hopefully not again next time.  

 

But it’s very sad to not be able to be an idealist when that’s what you’re thriving for 

Yes, but Baradei who I know personally very well and I have a lot of critique against the way 

he does things. One thing – he is an idealist, okay. And he is so refined that he belongs to a 

different way of doing things. For instance, if he sits with someone from the military and the 

military says ‘we are not going to shoot people’. That’s a military man saying this. So in an 

ideal world where things are not, you know, Egypt, you would believe this person. Baradei 

would believe this person so it means he doesn’t know Egypt that much. And he would 

believe and he would go home thinking everything is okay and then he wakes up in the 

morning and finds a Rabaa massacre and finds that this blood is on his hands because he was 

the one negotiating. And now he says I’m out of here and people started saying ‘you betrayed 

us and left’. But he said sorry, you know, I can’t do this. When I’m told no one will be 
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touched I believe no one will be touched. So I mean that’s the problem with being idealist, 

because it’s not naïve because it’s wanting to believe in the good and wanting to believe in 

your cause and that things should be done this way. But it’s all very dark and ugly so yeah 

that’s why everything outside is dark and ugly at the moment. But we just need to survive.  

 

We spoke with some people at the vigil – and they said it was a while since so many 

activists were gathered – old faces? 

Yeah, but I mean I made the event, so I made it from the Januarians – it’s a group that we are 

forming with some people of the Kaziboon and old faces as well but we decided that okay 

we’re going to invest in two things as Januarians (the ideology of Jan 25 no matter left or 

right): to be the keepers of the flame – meaning to document and preserve the story, and the 

other is to survive and keep the youth intact while giving them some files and things to work 

on so one day we have a manifesto ready if something happens. So this is what we’ve been 

working on. But on the ground as protests, no – we’ve only been meeting women because 

we’ve been doing women protests since Shaimaa we don’t do men. It’s more dangerous when 

we have men around; it’s better with just women. So when I did the invite I sent to all the old 

faces – practically everyone – and I found that everyone still has the same feeling. They all 

came and it was really good. The Italians didn’t come, although the Italians we know very 

well and were part of us, because it was more dangerous for them, they were threatened 

directly and interrogated and so forth. But the Egyptians came, which was important, despite 

the fact that the Sisi pages and everything used the pictures to show – look they want to smear 

the image of Egypt when this Italian just died from a homosexual crime of sex. They say he 

was homosexual and then it went bad and violent and that’s it as if that’s okay. So it was a 

very good opportunity. I was relieved, the moment we got there and everyone was there it was 

just good to see everyone there around doing their own thing, and going home thinking like 

okay now what?  

 

Do you think it sparked something of a now what feeling? 

 

(mobil börjar ringa) 

Yeah, but I mean most of us know that they’re ready – whenever you snap your fingers they 

will come and they will have a part in a big one. None decided to just leave like this, but 

there’s no proper action plan to continue with. Yeah we’re thinking about a campaign for 
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Giulio – an international one with labour as well not just academics doing the petition today. 

But it’s a day by day – we have a campaign everyday for everyone and also that’s a problem. 

Because they distract you from the main issue by focusing on the specific people we know. 

So that takes time from us preparing for a manifesto or training the youth because everyday 

we need to do something. Everyday is an anniversary of something that passed, everyday is 

someone new getting taken or killed or whatever, so all these are tactics to distract us but we 

need to divide up ourselves. If you’re going to do this and I’m going to do that. On Friday we 

have the medical syndicate for the doctors syndicate.  

 

(svarar I mobilen) 

 

That’s it, so I mean Friday is the syndicate we have the general assembly of the doctors 

because we want to take action against the police, that’s it not working under these 

circumstances because we have issues with the police officers attacking hospitals and so forth. 

And of course they are attacking back by saying the medical syndicate is Muslim Brotherhood 

run now although it’s not – the head is actually a Christian woman lol. So we’re trying and 

the good thing is that a lot of other syndicates decided to join so they cant attend the general 

assembly but they’ll come at 10 am before the general assembly and just assemble outside of 

the syndicate saying we too have issues with the police interfering in everything as labour. So 

it’s good for labour as well to start doing some stuff because, in hindsight, one of our 

problems is that we did not use, or invest a lot on the labour movements as well. Like we 

always did it in an elitist fashion of revolutionary socialists knowing what labour wants, you 

know, because we read some books not because we are really labour. So we lost them because 

of this so I’m glad that they are joining in again. And given the prestige of, you know, this 

could be led by labour unions, not by activists, so it’s good.  

 

That phone – you don’t see those phones anymore – what gives 

Yeah I think most of us have this one now because of the recording. I use just the smart one 

for internet but I know that it’s totally violated anyway and it was used also to track me and 

all that so I use this it’s easier. Still they do tap it and I can hear it but it’s more difficult to 

find me or track me this way.  

 

How do you hear it? 
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You hear the echo and with specific people. With some you know both sides are surveilled – 

so when it’s only you you don’t get it but when it’s both people something goes wrong in 

their software so you can know that both are tapped.  

 

Sounds crazy to be living with this for how many years? 

Five years.. and counting.. I cant believe five years passed like this *snaps fingers* for me 

because we’ve been in the street for five years… but it might slow down now but I hope it’s 

not as agonising.  

 

Hopefully it will change soon for the better and hopeful this is rock bottom 

Yeah every year I say that – okay now we’ve hit rock bottom so the only way is up and then I 

find okay it wasn’t rock bottom there was even more and we’re digging deeper and deeper. So 

I hope we reach it so we can get up again.  

 

Because I’m thinking about these forced disappearances – it’s new for this regime? 

Yeah, but I think this regime is not creative at all it’s repeating 70’s in Latin America so let 

them do that. The only problem they have now is the internet. Back then it was easier to 

disappear people, now you have a lot of people asking questions. That’s why we found Giulio 

because if the Italians hadn’t asked and pressed he would’ve been disappeared forever. But 

they had to give Giulio back this way which also shows their incompetence because it was so 

staged. And I think the decision was very quick, and I’m sure within them they are fighting 

about why did you give him back or why did you do this because now they look bad. 

Although Italy is the closest friend to Egypt and Sisi went their first and there were no 

questions, no press conference was allowed. There’s a lot of trade between both failing 

countries and that’s what were worried about that the Italians also will dismiss it as 

government but I’m glad that within Italy the voice is loud as people because its very 

important. Same thing happened to the French guy who was killed. France did nothing despite 

him being a leftist president – he supports Egypt and Saudi. But in Italy they are making a lot 

of noise for him. but the Italian right is actually saying that he’s a Marxist spy. Because the 

Italian right is so fucked up as well.  

 

These lies, these rumours.. 
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Yeah but I mean saying that about your own countryman who was killed abroad just because 

you have good opportunities with the fucker here. Una facha una racha – same face, same 

race. We’re very close to them in corruption so it’s fine.  

8. Referenser 
 

Abd Allah, Ahmed. Personal interview. 16 Jan. 2016. 

Ayari, Michael. Personal interview. 13 Jan. 2016. 

Ben Hamda, Skander. Personal interview. 13 Jan. 2016. 

Björklund, Per. Revolution I Egypten:. Stockholm: Leopard Förlag, 2011. Print. 

ECRF. Egytian Commission for Rights and Freedoms, n.d. Web. 25 May 2016. 

<http://www.ec-rf.org/>. 

"Egypt." Human Rights Watch. N.p., n.d. Web. 25 May 2016. <https://www.hrw.org/middle-

east/n-africa/egypt>. 

"Egypt: Judge Issues Mass Death Sentences." Human Rights Watch. N.p., 03 Dec. 2014. 

Web. 25 May 2016. <https://www.hrw.org/news/2014/12/03/egypt-judge-issues-mass-

death-sentences>. 

"The Family." Al Jazeera English. Al Jazeera, 03 July 2012. Web. 25 May 2016. 

<http://www.aljazeera.com/programmes/2012/06/2012620124818367927.html>. 

Fleming, Carole, and Pete Wilby. The Radio Handbook. London: Routledge, 2002. Print. 

Haddad, Nadine. "Blood, Death and Flames: Memories of Egypt's Rabaa Massacre." Amnesty 

International. Amnesty, 14 Aug. 2015. Web. 25 May 2016. 

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/egypt-blood-death-and-flames-

memories-of-the-rabaa-massacre/>. 

Hannerz, Ulf. Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents. Chicago: U of 

Chicago, 2004. Print. 



Edgar Mannheimer                                        Examensarbete för masterexamen I journalistik V16 
                                                                                                                                                           Sigurd Allern
    
    

 47 
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Reportage 1 

Biljud  

 

En timme från Kairos centrum, på en uteservering i utkanten av staden, träffar vi en jagad 

man – en man som lever ett hårt liv.  

 

– It’s a really hard life. How often do you change places? Every week I change the place. It’s 

very tiring.  

 

Varje vecka måste jag byta bostad säger, Ahmed Abd Allah – en lång och ståtlig man i 

välstruken blå skjorta, slips och tjock svart rock. Hans leende är brett men han har stora 

mörka påsar under ögonen.  

 

Det är kallt och blåsigt. Trots det sitter Ahmed Abd Allah ute – av rädsla. Han är 

människorrättsaktivist och en av grundarna till organisationen Egyptian Commission for 

Rights and Freedom och han tar inga onödiga risker.  

 

– We have a recorder, do you think we can we can have it on the table or should it be hidden? 

I think it should be hidden.  

 

Han ber oss att dölja bandspelaren. Den får därför ligga i en väska som vi ställer på bordet, 

vilket är anledningen att ljudet är så dåligt.  

 

Så snart en servitör kommer i närheten för att servera kaffe eller byta kolen i hans vattenpipa 

– tystnar han.  

 

Ljud vattenpipa tystnad  

 

I president Sisis Egypten är en aktivist som Ahmed Abd Allah jagad av säkerhetsstyrkorna. 

Det är en skarp kontrast mot för fem år sen, i januari 2011, när det var Ahmed Abd Allah som 

jagade regimen.  
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Dagen före protesterna som bröt ut då, den 25 januari, delade han ut flygblad, och han minns 

att han tittade på människorna och försökte spå I deras ansikten vad som skulle hända.  

 

– When I was looking in the peoples faces – would they revolt tomorrow?  

 

Han frågade sig – kommer de här personerna göra uppror? Ett par dagar senare, den 28 

januari skulle tusentals demonstranter ta Qasr el Nil-bron över till Tahrirtorget, förbi dom 

beväpnade säkerhetsstyrkorna.  

 

Ahmed Abd Allah var på andra sidan bron. Han stod utanför en moské. Fredagsbönen hade 

tagit slut men folk stod kvar, han förklarar det själv som att han kände att de bara väntade på 

att någon skulle leda skaran.  

 

Den någon blev Ahmed Abd Allah.  

 

– So I gave them a speech to march to Tahrir square and then when we walked I saw people 

from every street joining – and then I looked back and it was… like tens of thousands.  

 

Så jag höll ett brandtal och efter det marscherade vi mot Tahrir, berättar Ahmed Abd Allah 

med glittrande ögon. Folk på gatorna han passerade anslöt sig och när han vände sig om var 

det tusentals människor bakom honom  

 

– I say now it’s the payback time, we have a free will and we have rights and we are going to 

take them today now and here… To Tahrir square! 

 

Jag ropade: Nu ska de betala tillbaka. I dag ska vi ha våra rättigheter, berättar han och tar upp 

telefonen och visar ett klipp från den dagen, som han säger är den bästa dagen i sitt liv.  

 

Ljud från videoklipp: He should listen, he should listen… the dictator Mubarak Åt helvete 

med Mubarak, skanderade Ahmed Abd Allah .. på väg mot Tahrir-torget, i centrala Kairo, 

då, 2011.  

 

Videoklipp övergår i billjud  
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-------- 

 

I dag är folkmassan borta från Tahrir. Istället myllrar massor av bilar runt den enorma 

flaggstången mitt på torget.  

 

Ljud vi kommer in  

 

– There is no Egypt today, there’s this Orwellian big brother shit of a place. Very dark. 

Actually even when we talk away from politics and so forth just energy – very bad energy.  

 

Det finns inget Egypten i dag – det är bara en Orwelliansk skitplats. Till och med om vi skulle 

prata om något annat än politiken – är det bara dålig energi överallt.  

 

Orden är Sally Tomas som tar emot på sitt kontor- ett stenkast från Tahrirtorget. Hon är 

läkare, aktivist och var om möjligt ännu mer i händelsernas centrum än Ahmed Abd Allah, då, 

i januari 2011.  

 

Inspirerade av tunisiernas framgång med att fälla diktatorn Ben Ali var Sally Toma med och 

organiserade de första stora protesterna den 25 januari, men hon berättar att allt hände snabbt 

och ganska oplanerat – som valet att ockupera just Tahrir.  

 

– Tahrir was a decision in the middle it was not a decision before. So we moved to Tahrir at 

that time and then events took place, as you know.  

 

Ljud Tahrirtorget  

 

Och resten är historia. Rädslan var borta. Egyptier från hela landet samlades på Tahrirtorget. 

Och till slut – den 11 februari – kastade Mubarak in handduken och vice presidenten Omar 

Suleiman meddelade världen att Mubarak skulle avgå. Aktivisterna och folket på torget 

jublade.  

 

Jubel från Tahrir  
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Men folket fick inte makten. Egypten föll istället i händerna på militären, som hade hyllats för 

att de inte attackerat människorna på Tahrir – till skillnad från polisen. Då, i början, var 

hoppet starkt, säger Sally Toma.  

 

– The first months of the revolution everything we were saying was delivered.  

 

I början såg det ut som om allt skulle gå vår väg. Det var en fri tid – medier kunde plötsligt 

rapportera fritt och demonstrationer var en del av vardagen, säger Sally Toma.  

 

Men, så kom hösten. Och den armé som aktivisterna hade sett som sin allierade visade ett helt 

annat ansikte.  

 

Ljud Maspero  

 

Utanför det statliga tv-huset Maspero i Kairo möttes en fredlig protest av en våldsam militär.  

 

– In Maspero it was betrayal. You were not expecting people to be killed like animals in such 

a manner, you know, it was like shoot, and then after you started shooting you just flattened 

people to the ground.  

 

Där förråddes folket, säger Sally Toma. Folk sköts ner som djur och sen körde de över 

människor med sina stridsvagnar. Den händelsen drog ut ondskan i alla.  

 

– Maspero was so bloody and dark – it was the worst time. I think Maspero got the darkness 

out of everyone.  

 

Efter det eskalerade både våldet och förtrycket, men aktivisterna försökte kämpa emot. När 

Sally Toma talar om den här mycket intensiva tiden syns glöden i hennes ögon. Den läskburk 

hon har framför sig står orörd när hon detaljerat går igenom kamperna under åren efter 

upproret. Det fanns fortfarande hopp, till och med under det år som muslimska brödraskapet 

styrde.  
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Men den iver och glädje som Sally Toma utstrålar när hon beskriver de första åren efter 

revolutionen slocknar när hon berättar om tiden efter att brödraskapet avsattes, och militären, 

i form av president Abdul Fatah al-Sisi öppet tog makten.  

 

Ljud  

 

Det som satte punkt var ytterligare en massaker. Denna gång av brödraskapets anhängare. 

Den 14 augusti 2013 dödades fler än 800 människor när militären skingrade en 

sittdemonstration vid Raba’amoskén i nya Kairo. För Sally Toma har kario besudlats av blod.  

 

– We have blood everywhere. I don’t enter Madinat Nasr or Rabaa because I seriously smell 

blood. It’s horrible. I don’t go around Maspeero as well.  

 

Det finns många ställen jag inte går i Kairo. Jag känner doften av blod, säger Sally Toma. Vi 

frågar henne om Egypten i dag. Hon tar en stor klunk läsk och suckar.  

 

– Torture is systematic that’s it. No one was not tortured. It’s not how many were tortured, 

it’s how many were not tortured and you’ll find – few count on the hand.  

 

I Sisis Egypten – är det inte längre frågan om hur många som har torterats – alla aktivister har 

blivit torterade. Det kanske bara är en handfull som sluppit det, berättar hon. Många har 

förlorat kämparviljan, andra har gått in i djupa depressioner, flytt landet eller bara gett up. 

 

– In December of 2013 I was subjected to something really bad and also it destroyed my 

relationship, my prospects. I was traumatised for a very long time. I couldn’t function, I 

couldn’t do anything.  

 

Mig grep de i december 2013. Det var fruktansvärt, säger hon. Det krossade mig inte bara 

som aktivist utan förstörde även mitt privatliv. Jag blev fysiskt och psykiskt torterad. Jag var 

traumatiserad under en lång tid efter, berättar Sally Toma.  

 

– So I used to get phone calls every other month – “did you miss me? things like this. It was 

terrorising, really bad.  
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Även efter att hon släppts fri fick hon regelbundna samtal för att hon aldrig skulle glömma 

bort.  

 

– So they know this is how to kill you and shut you up completely.  

 

De vet hur man tystar en person fullständigt, säger den välkända aktivisten Sally Toma, där 

hon sitter på sitt kontor inte långt från Tahrir-torget. Dom vet hur dom gör en rädd.  

 

– I hid in the house and I actually thought I would never come out again because I felt like 

they were dancing over our naked bodies. It was really bad. 

 

Reportage 2 

Ljud Villa 78  

 

– Five years ago I was arrested by the interior ministry. I was more kidnapped than arrested.  

 

För fem år sen greps jag av inrikesministeriet, eller det var mer kidnappning, berättar Skander 

Ben Hamda, cyberaktivist, som vi träffar på ett bar-café på en innegård i centrala Tunis.  

Skander tillhör de som bedriver sin människorättsaktivism till största del bakom 

tangentbordet. Och det gjorde han också då – innan Ben Ali föll. Men han är inte helt nöjd 

med Tunisiens utveckling de senaste fem åren.  

 

– If we compare Tunisia of today with the Tunisia we dreamed about January 15th, the day 

after Ben Ali was gone, the dream that every one if us had in their mind – in this case the 

results are very disappointing.  

 

Om vi jämför Tunisien i dag, med det vi drömde om vid revolutionen är resultatet väldigt 

nedslående, säger han.  
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– The main issue for me is justice, in this country there is no justice yet, real justice, the top 

priority for me is if somebody proclaims change don’t go to jail, once we have that base we 

can go further.  

 

För mig är rättvisa viktigast och i det här landet har vi ännu inte det, säger Skander. Visst vi 

kan prata fritt och högt om politik och vara kritiska, men det är fortfarande så att folk som 

kräver förändring riskerar att hamna i fängelse.  

 

Skander var sexton år när folkupproret i Tunisien tog fart för fem år sedan. Hans aktivism 

uppfattades så hotfull av regimen att han en dag greps. Han hade väntat på att bli gripen I 

flera dagar – hans facebookkonto nämligen spärrats, hans mail likaså. 

 

– I knew they were going to arrest me but I didn’t know when - so I didn’t sleep for two or 

three days.  

 

Jag visste att de skulle gripa mig. Jag visste bara inte när, berättar Skander, så jag sov inte på 

tre nätter. 

 

De grep honom en tidig morgon i hans hem. Sen fördes han bort av fyra poliser med 

handbojor runt handlederna och en tygpåse över huvudet. Han fördes till inrikesministeriet, 

högkvarteret för den nationella säkerhetstjänsten – som ligger i en kolossalt stor 

betongbyggnad, som bryter av den franskinspirerade avenyn, Habib Bourguiba, mitt i Tunis.  

 

– It was really hard, but when you are 16 you are really weak but at the same time really 

motivated.  

 

Det var jättejobbigt, när du är 16 år gammal är du väldigt bräcklig – men samtidigt väldigt 

motiverad, säger Skander.  

 

– And you watch a lot of superhero films, like superman and batman, and those film really put 

the idea that the truth will always win  
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Och man har kollat på en massa filmer om superhjältar, då får man en idé om att de goda 

alltid vinner. Det var den bilden som gav honom styrka, berättar Skander.  

 

Till hans föräldrar hade polisen sagt att han hade en stulen dator och att han skulle bli 

frisläppt efter ett par timmar. Men i flera dagar satt Skander på ett kontor på andra våningen i 

inrikesministeriet och förhördes. Det enda som prydde de kala beigea väggarna var ett stort 

porträtt av den då sittande diktatorn Ben Ali.  

 

– So I was held and interrogated about Takriz8, they wanted to know the main activities and 

who was doing what and the real names of people etc. I was tortured physically and 

psychology. 

 

Jag hölls fånge och förhördes. De ville veta vad vi gjorde och vilka de andra aktivisterna i 

mitt nätverk var. De torterade mig både fysiskt och psykiskt.  

 

– The physical part of it was like you see in films – they put your head in water, they take your 

nails out, it was like real torture, a serious thing.  

 

Den fysiska tortyren var som på film, fortsätter han. Skendränkning, fingernaglar som drogs 

ut.  

 

Ljud fotsteg  

 

Vi går bort till toaletterna – där det finns så lite människor som möjligt. Skander ser sig 

omkring innan han kavlar upp ärmarna på den svarta tunna jacka han har på sig. Han visar 

upp sina ärrade armar. Totalt 19 brännmärken från cigaretter.  

 

– I have not real scars for being beaten but I have scars from cigarettes because I past a deal. 

I wanted a cigarette after two days of torture and no sleep so I wanted to smoke.  

 

                                                      
8 Takriz, berättar Skander Ben hamda, var ett nätverk med cyberaktivister som hade som agenda att 
sprida kritik mot Ben Aliregimen online (Ben Hamda, 2016).  
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Ärren från slagen har läkt, men jag har ärr från brännmärken från cigaretterna kvar, berättar 

han. Efter två dagars tortyr kunde han som storrökare inte motstå röksuget längre. Han 

försökte vädja till vakterna att ge honom en cigg. Till slut fick han ett erbjudande. Han fick 

cigaretter mot att de fick släcka dom på hans kropp.  

 

– I accepted the deal and it was worth it. For a moment I can not feel their kicks and their 

tortures.  

 

Jag gick med på avtalet och det var värt det. Cigaretterna gjorde att smärtan försvann, säger 

Skander. Efter ett par dagar släpptes Skander fri. Några dagar senare var han åter vid 

inrikesministeriet – men den här gången stod han utanför.  

 

– I was arrested and a few days after I’m with thousands and thousands on the main street in 

Tunisia in front of the interior ministry where I was a few days earlier being tortured, I was 

there saying, ’Ben Ali degage!’ in the streets.  

 

Och han var inte ensam – där stod tusentals tunisier och skanderade, ’Ben Ali degage,’ – Ben 

Ali försvinn.  

 

Ljud Degage  

 

– If people ask me if I would do it again, I would.  

 

Folk frågar om jag skulle göra om det och det skulle jag, säger Skander.  

 

– It’s really weird because at the same time I feared for my life, I was face to face with death, 

I was flirting with death.  

 

Jag stod ansikte mot ansikte med döden, säger Skander jag fruktade för mitt liv. Han ångrar 

ingenting. Han känner att han verkligen gjorde skillnad.  

 

– Me a 16-year-old guy behind a computer vs. Ben Ali with his whole regim and interior 

ministry, police, and collaborations, he is fearing us, us 16-year-old guys.  
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Ben Ali och hela hans regering och alla hans poliser var rädda för oss – ett gäng 16-åringar 

bakom datorer.  

 

Och han är också stolt över vad folket lyckats åstadkomma. Det om något är värt att fira 

tycker han. Men han tycker inte att det är läge för tunisierna att andas ut än.  

 

– Now I think it’s the time for the Tunisian youth to reunite and go back to fight and define 

priorities. 

 

Reportage 3 

Ljud café  

 

På ett café i det som kallas för nya Kairo sitter Doha Hazem och Ahmed Nabil. De sitter 

bredvid varandra på stora vita skinnfåtöljer med varsin kaffe framför sig.  

 

Ljud koppar  

 

De försöker begripa hur – som de uttrycker det – dumma de egyptiska myndigheterna 

egentligen är.   

 

A: – Actually I would like to think that they aren’t as stupid as we thought, but they proved 

that they are. I think they entered an infinite cycle of bad decisions.  

 

D: – And it’s getting out of control.  

 

Fram tills helt nyligen kände inte Doha och Ahmed varandra. De möttes på en polisstation i 

december och har sedan dess förenats i en kamp för att få ut sina släktingar – Dohas make och 

Ahmeds bror – ur fängelset.  

 

Dohas man - Ayman Abdelmageed - sitter fängslad sedan två månader, då säkerhetstjänsten 

ringde på mitt i natten hemma hos dem.  
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– It was 1:30 am in the morning, we were just getting ready to sleep and then I heard the door 

ring.  

 

Klockan var halv två på morgonen när Doha Hazem hörde att det ringde på dörren till 

lägenheten.  

 

– So like I usually do when I open the door I don’t open it fully I just sort of tilt my head 

outside. So I find him standing with lots of men.  

 

Hon öppnade lite halvt, bara klädd i sin pyjamas och tittade ut. Och till sin förvåning stod 

fastighetsskötaren där tillsammans med ett tiotal män. Några av dem bar vapen. De sade sig 

tillhöra den nationella säkerhetstjänsten och vara där för att hämta hennes man – Ayman 

Abdelmageed.  

 

– So I said okay one second please and I tried to close to the door because I was in my 

pyjamas and Ayman was inside so I wanted to call him to come. The moment I tried to close 

the door the guy just pushed the door on me.  

 

Jag sade ge mig en sekund bara, och försökte stänga dörren, berättar Doha som ville ropa på 

sin man. Men just som hon skulle stänga dörren trängde männen sig in.  

 

– So automatically I just pushed back on him, like an automatic reflex. At that second Ayman 

came running from the bathroom asking what’s wrong.  

 

Då kom min man rusande från badrummet och frågade vad som stod på, fortsätter Doha. Det 

visade sig att hennes make stod anklagad för att ha uppmanat till en demonstration. Maken 

fördes bort och Doha rusade efter i panik.  

 

– Actually I ran there because I was worried I would lose track. I was under the impression 

that if I lost sight of him for one second I would not know where he is, like the others.  
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Jag sprang därför att jag var rädd att han skulle försvinna, som alla de andra, berättar Doha. 

De här andra är de som har utsatts för så kallade påtvingande försvinnanden, det vill säga när 

landets säkerhetspolis för bort någon i hemlighet och mot sin vilja.  

 

Mellan augusti och november förra året försvann 340 människor på det här sättet i Egypten, 

enligt Egyptian Eommission for Rights and Freedoms. Av dem är drygt hälften fortfarande 

försvunna. Resten har senare dykt upp på polisstationer runt om i landet. Torterade och 

traumatiserade.  

 

– Our biggest fear was that they were going to forced disappear him like in other cases.  

 

Vår största fasa var att han skulle försvinna som de andra säger även Ahmed Nabil, vars bror 

– Mohamed Nabil – greps vid exakt samma tidpunkt som Dohas man Ayman.  

 

Mohamed Nabil tillhör sjätte aprilrörelsen – en bannlyst aktivistorganisation som spelade en 

central roll i att revolutionen tändes för fem år sedan.  

 

– I didn’t think about politics, but now I’m forced to act again to check how to support my 

brother, to speak to the media, how to gather support. So actually I’ve been forced to be 

involved again in politics after this act.  

 

Jag hade inte ägnat mig åt politik på tre år, säger Ahmed. Men nu har jag tvingats att engagera 

mig igen för att kämpa för min bror.  

 

– You know that he’s sleeping on the floor in this cold weather you feel guilty that you’re 

dressed and you don’t know if he’s dressed or not, warm or not.  

 

Du vet att han sover på golvet i detta kyliga väder, och du vet inte om han har kläder på eller 

inte, säger Doha och ser förtvivlad ut iklädd en blå täckjacka som slappt hänger över hennes 

axlar. Vi träffade Doha 33 dagar efter att hennes man greps i deras hem.  

 

– If i didn’t open that door…  
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Doha och Ahmed är inte ensamma. Det finns en uppsjö av egyptier med anhöriga i fängelser. 

Och vi har träffat flera av dem, men av alla de människor vi har träffat och pratat med – var 

det alltid ett namn som återkom, som det tydligaste exemplet på en välkänd, framstående 

aktivist som gripits helt utan riktiga skäl. Nämligen kirurgen och poeten  

 

Ljudillustration: Blandade röster säger: Ahmed Said  

 

Billjud Ljud Mansoura  

 

För att få reda på mer om Ahmed Said reser vi till Mansoura, en tre timmars bilfärd norr om 

Kairo. Där bor nämligen Lamia Said - Ahmeds syster och Eliane Freiss - hans fästmö.  

 

Ljud restaurang i Mansoura  

 

Vi sätter oss på en restaurang längs Nilen som glittrar i eftermiddagssolen. Solstrålarna dansar 

sig igenom till det bord vi sitter vid och får både Lamia och Eliane att kisa. Lamia har isblåa 

linser och ceriserosa läppstift.  

 

Vi kunde inte träffas i deras hem - det var för farligt, hemmet kunde vara övervakat, sa Lamia. 

Och även dom ber oss att gömma bandaren. Därför blir ljudet mycket dåligt.  

 

Elaine träffade Ahmed för första gången på en demonstration i Frankfurt och blev förälskad 

direkt.  

 

– At this time I was already interested in Egypt and in the revolution so I went to a protest in 

Frankfurt and there I saw him for the first time.  

 

Deras bekymmer började i november förra året då Ahmed och Eliane bodde i Kairo igen efter 

en tid i Tyskland. Det var årsdagen för massakern på Mohamed Mahmoud-gatan, en fredlig 

sittdemonstration 2011 som omvandlades till flera dagars strid efter att polisen försökt att 

skingra folkmassan. Minst 40 människor dog.  

 



Edgar Mannheimer                                        Examensarbete för masterexamen I journalistik V16 
                                                                                                                                                           Sigurd Allern
    
    

 64 

– In this morning we were all listening to some songs from the revolution. And he was 

translating some songs.  

 

Vi lyssnade på låtar från revolutionen, berättar Lamia, Ahmed försökte översatte texten åt 

Eliane som precis börjat lära sig arabiska. men Elaine var spänd.  

 

– Personally I was tense because I knew that he would go there. But you don’t know what will 

happen. He was decided to do this. It was not only about the anniversiary, but also to remind 

the people of the political prisoners.  

 

Jag var stressad för jag visste att han skulle bege sig till Mohammed Mahmoudgatan, han ville 

hedra både årsdagen och de politiska fångar som sitter fängslade, säger Eliane.  

 

– So we didn’t say, ‘don’t go,’ but I told him, ’please Ahmed don’t get arrested because I 

want to go out’. So he said, ’yeah sure.’  

 

Jag sa inte stanna men snälla Ahmed bli inte gripen idag för jag har planer i kväll, berättar 

hans syster Lamia. Men Ahmed kom inte hem. Istället fick han två års fängelse.  

 

– The problem is that this case is not about the law at all. It’s about politics,  

 

Det här är inte juridik, det är ren politik, säger Lamia.  

 

Ljud  

 

Efter en tid träffar vi Lamia igen – den här gången i Kairo. Då har hon fått veta att domen på 

två års fängelse slagits fast efter att de överklagat.  

 

– I don’t know, I’m just shocked – I didn’t expect this at all.  

 

Jag är chockad, säger hans syster Lamia. Hon utmattad. Inget rosa läppstift, inget skratt. Hon 

bor hos en kompis. I köket står flera dagars gammal disk. Sängen är obäddad. Kläder är 
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utspridda överallt. Hon förstår inte hur det kunde bli såhär – hur president Sisis Egypten 

kunde bli så illa.  

 

– We cant do anything but we will try - what is the message of someone comes to Egypt to 

visit because he missed it and then get arrested.  

 

Vi ska göra det vi kan för att få honom fri även om det känns omöjligt, säger Lamia. Läget för 

mänskliga rättigheter har aldrig varit värre i Egypten än i dag säger alla som vi har träffat 

under vår tid här. Det är till och med värre än innan revolutionen. Och även om de allra flesta 

försöker ha en positiv inställning – så tror ännu fler att botten ännu inte är nådd. Lamia är en 

av dem.  

 

– People are now so afraid, they are afraid of the blood, they are not scared, they just don’t 

want it to be anymore blood because there was a lot of people that died and nothing has 

changed, it is not our country anymore.  

 

Folk är så rädda nu, säger Lamia, och trötta efter fem år av politiskt kaos, och på allt blod som 

har spillts.  

 

– We just want to be a human, not animals, not any police officers that can take form the 

street, and kidnap you. We want our freedom to express ourselves. We want our rights. 

 

Reportage 4 

– It was a day of celebration for me, because he became president without anyone. So for me 

that was a big statement.  

 

Jag firade när Sisi blev president, för nästan inga unga gick och röstade på honom, säger Sally 

Toma. Och det visade henne att det fanns anledning att fortsätta kämpa för ett demokratiskt 

Egypten. Men aktivismen måste bli smartare, menar hon.  

 

När Sally Toma i dag ser tillbaka på de senaste fem åren ser hon flera misstag som begicks av 

aktivisterna.  
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– In hindsight, one of our problems is that we did not use, or invest a lot on the labour 

movements as well. Like we always did it in an elitist fashion of revolutionary socialists 

knowing what labour wants, you know.  

 

Revolten var elitistisk, säger Sally Toma. Aktivisterna lyssnade inte på arbetarna. Men nu har 

man börjat samarbeta. Under förra helgen arrangerades en protest mot polisbrutalitet utanför 

Läkarförbundet i Kairo. Tusentals människor, mestadels läkare, anslöt sig. En rad händelser 

på sjukhus, däribland läkare som blivit hotade och misshandlad av polis när dom vägrade 

förfalska en polisrapport, väckte en ilska hos många.  

 

– The good thing is that a lot of other syndicates decided to join. And given the prestige of, 

you know, this could be led by labour unions, not by activists, so it’s good.  

 

Och det är bra att andra rörelser och fackförbund tar ledningen – så att det inte bara är 

aktivister säger Sally Toma.  

 

Byt miljöljud  

 

Och även Ahmed Abd Allah ser hopp, där på den kyliga uteserveringen med mikrofonen 

gömd i väskan framför sig på bordet. För drivkrafterna för att fortsätta kämpa finns kvar.  

 

– The reasons why the revolution have emerged is still there, there is still corruption, there is 

still poverty, there is no good education, no good health care, there is corruption among the 

government and these reasons are still here – and there is no freedom to choose. And as long 

as these reasons are still there the revolution will continue until it succeeds.  

 

Så länge det finns fattigdom, korruption, och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård 

kommer revolutionen fortsätta, säger han.  

 

– They have succeed you know in delaying us but they won’t delay us for ever… I am very 

optimistic and I am sure we will win in the end, and since we haven’t won yet this is not the 

end.  
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De har lyckats dämpa vår kamp, men det kan inte pågå i all oändlighet. För trots sin rädsla, 

trots alla motgångar är Ahmed Abd Allah optimistisk. Och tålmodig.  

 

– Even if I am alive or dead you will see this country democratic. 
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