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Svenske Joakim
sattes i syriskt
skräckfängelse
Tisdag 3 maj 2016

TVINGADES BEVITTNA TORTYR Ingen vet hur många som sitter i diktatorn al-Assads säkerhetsfängelser – eller hur många som bara försvinner därifrån. Svenske frilansjournalisten
Joakim Medin, 31, greps i nordöstra Syrien i februari i fjol och sattes i en minimal isoleringscell full av blodspår. Han överlevde sin vistelse men såg medfångar misshandlas brutalt. Den ärrade syriske mannen släpptes 2012 i Aleppo, där regimen i torsdags återtog kontrollen över ett fängelse som i ett års tid har belägrats av rebeller.
Foto: REUTERS, AFP och MAGNUS WENNMAN

FN: Nästan varje överlevare har utsatts för ofattbara övergrepp
Tusentals människor har
försvunnit i Assads hemliga
tortyrcentraler.
Den svenske journalisten
Joakim Medin, 31, är en av
få västerlänningar som
sett dem inifrån – och
överlevt.
– Jag mötte svältande
fångar som fått tänderna
inslagna. En av de misshandlade var en fjortonårig
pojke, säger han.
Långt bort från inbördeskrigets slagfält ligger den
syriske diktatorn Bashar
al-Assads arkipelag av
säkerhetsfängelser.
Det är platser där opposi-

tionella och utpekade fiender försvinner.
Ingen vet exakt hur många
som just nu hålls fängslade.
En FN-rapport i februari
beskriver hur kvinnor och
män fängslas utan rättegång. De torteras, våldtas
och misshandlas till döds
eller svälter ihjäl.
Även barn finns bland
offren.
– Nästan varje överlevare
som kommit tillbaka från
fångenskap har utsatts för
ofattbara övergrepp, sa FNrapportören Paulo Pinheiro.
En av ytterst få västerlänningar som överlevt Syriens

fängelser är den svenske
frilansjournalisten Joakim
Medin, 31.
I februari i fjol var han på
reportageresa i nordöstra
Syrien, som kontrolleras av
kurder. Medin stoppades
i en av regimens vägspärrar
och greps av syrisk säkerhetstjänst.

’De slog och sparkade’
Han placerades i en minimal isoleringscell full av
blodspår.
Kort därefter slog vakterna upp dörren och började
misshandla en fånge framför hans ögon.

– De slog och sparkade
honom i ansiktet och bröstkorgen. Antagligen ville de
sätta mig på plats, säger
Joakim Medin.
Skriken trängde igenom
fängelseväggarna. Genom
ett hål i dörren och en ventil
kunde han bevittna hur
tortyren fortsatte. Fångar
pekade på fötterna, där de
blivit slagna och visade hur
de fått tänderna inslagna.
Några var utsvultna och
extremt magra. Den yngste
som misshandlades var en
pojke i fjortonårsåldern.
– Först reagerade jag som
journalist och tänkte: vilket

scoop. Sedan förstod jag att
skälet att de lät mig bevittna allt detta var att de inte
tänkte släppa mig.

Återvände till landet
Joakim Medin fördes till
ett annat fängelse, i huvudstaden Damaskus. Han
släpptes efter en vecka,
efter hårda förhandlingar
mellan kurderna och regimen. Joakim Medin utsattes
aldrig själv för våld.
Under året som gått har
han återvänt till Syrien.
– Som frilansjournalist
har man två alternativ: att
sluta jobba eller trycka

undan det. Jag har jobbat
hårt för att det bara ska bli
en grej som jag kan gå stärkt
ur, säger han.
Nu har Joakim Medin
skrivit en bok, ”Kobane
– Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS”.
Den handlar om tiden i fängelset och
hans resor
i den kurdiska delen
av Syrien
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