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SEN AUTISMDIAGNOS FÖR FLICKOR
n Unga flickor med autism får sin diagnos betydligt

NYHETER

senare än pojkar. Andelen pojkar som får sin diagnos
före fem års ålder är dubbelt så hög, visar en enkät
från Autism- och aspergerförbundet. Två av tre unga
flickor med autism har inte har fått sin diagnos vid
tolv års ålder.
– Att flickor med autism får sin diagnos mycket
senare än pojkar är ett underbetyg, säger ordförande
Ulla Adolfsson.

… miljoner kronor kräver Skolverket nu tillbaka från sex
kommuner och en enskild skolhuvudman. Detta efter att
ha kontrollerat redovisningarna fån dem som tagit del av
statsbidraget för likvärdig skola – och samtidigt angett
att de har minskat sina egna skolkostnader.

Statskuppen i Honduras 2009 ledde omedelbart till massprotester ute på gatorna.

Kuppen slog sönder H
BILD JOAKIM MEDIN

Idag är det tio år sedan statskuppen – som orsakat en
Tio år efter statskuppen i
Honduras har landet tagits
över av våld, förtryck och destabilisering. Härifrån kommer
den största andelen av de migranter – eller flyktingar – som
sätter kurs norrut. Andra har
fastnat i politisk exil på vägen.
Bilden av en pappa och hans dotter som påträffades drunknade
i den mexikansk-amerikanska
gränsfloden Rio Grande i veckan
har chockat världen. Tragedin
visade de stora risker utsatta
människor från Centralamerika
tar för att försöka komma in i
USA. Den här gången kom offren
från El Salvador, ett av flera länder i regionen som har påverkats
negativt av korruption, våld och
fattigdom.
Men den största källan till de
människor som flyr mot USA är,
på goda grunder, grannlandet

Honduras. Idag den 28 juni är det
tio år sedan en statskupp avsatte
landets president Manuel ”Mel”
Zelaya, som sändes i exil till
Costa Rica. Manuel Zelaya var
vänster och hade fört en politik
som irriterade både högerpolitiker, landets oligarker och arméledningen. De senare backade
upp kuppen.
Mördade aktivister

Det konservativa Nationalistpartiet kom till makten på
hösten 2009 och har sedan dess
behållit makten i flera mycket
omstridda val, sedan 2014 under
president Juan Orlando Hernández. Presidenten har ändrat i
landets konstitution och försvagat maktdelningsinstitutioner.
Han har även militariserat den
poliskår som regelbundet sätts
in mot civilsamhället, som
sedan tio år tillbaka är ute på

gatorna och protesterar. Hundratals demokratiaktivister har
mördats.
”Staten rasar samman”

Erik Halkjaer som är ordförande
för Reportrar utan gränser i
Sverige, har länge arbetat som
journalist i
Centralamerika.
Han berättar
att nästan inga
honduranska
journalister
idag vågar granska regeringens Erik Halkjaer.
förehavanden.
– Förutom några få internetsajter finns det inga medie
redaktioner som rapporterar om
korruptionen, om kopplingar
mellan narkotikamaffian och
politiker. Det är en nästan
total självcensur. Man sköt ju så
många journalister att andra inte

Man sköt ju så
många journalister
att andra inte
tänker riskera
livet för jobbet.
Erik Halkjaer, ordförande
för Reportrar utan gränser

tänker riskera livet för jobbet.
Efter kuppen blev Honduras det land i världen där flest
journalister dödades på grund
av deras arbete. Så småningom
övertog krigets Syrien den
titeln.
Kuppen har försämrat Honduras demokrati, missnöjet
har ökat, protesterna har ökat
– sedan även migrationen. Erik
Halkjaer berättar att en liknande
destabilisering har smittat av
sig även till flera andra länder i
Centralamerika, som på kort tid
har blivit en krutdurk.
– Folk kan inte vända sig till
polisen, en åklagare eller en
journalist och få hjälp. Antingen
så kan de inte hjälpa till, eller så
kanske de bara är ett hot mot
dig. När hela staten försvagas
och rasar samman så är det lika
bra att lämna landet.
Men vissa som tvingats
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SÄNKT HASTIGHET
PÅ AUTOBAHN

”Vem fungerar ekonomin för
egentligen? Den fungerar utmärkt
för ett allt tunnare lager
på toppen.”
På onsdagen debatterade Demokraternas kandidater mot varandra. Elizabeth
Warren angrep Donald Trumps ekonomiska politik. Hon vill istället införa en miljonärsskatt och garantera kostnadsfri barnomsorg och utbildning.

Statskuppen
● 28 juni 2009 avsattes presi-

● Mycket tyder på att Honduras
efter kuppen har blivit ett ännu
viktigare transitland för den internationella narkotikahandeln,
som lett till fortsatt mycket stora
problem med dödligt gängvåld.
En rad oligarker är själva inblandade i den lukrativa handeln.
Familjemedlemmar till både den
nuvarande och förre presidenten sitter fängslade i USA, på
grund av narkotikahandel.

Elizabeth Warren.

ratur som närmar sig 40 grader har tyska myndigheter i
delar av landet tvingats sänka
hastighetsbegränsningen på
autobahn till 120 kilometer/
timme. Anledningen är att
vägbanan börjat smälta.

r Honduras

dominoeffekt i Centralamerika
inte resa vidare. Costa Rica har
blivit mitt fängelse, säger Eduardo Urbina.
Ser ingen förändring

Alla kan tydligt
se att det inte är
jag på bilden, men
det har inte spelat
någon roll.
Eduardo Urbina, aktivist.

… procentenheter, så mycket backar
Kristdemokraterna i Novus senaste mätning. Partiet landar på 7,7 procent. Det är
sannolikt en fortsatt Adaktusson-effekt,
där väljare reagerar på avslöjat abortmotstånd.

Skev utrikesbevakning gör att Honduras och andra
konflikthärdar i världen får för lite uppmärksamhet.
De enda som vinner på det är makthavare som kan
utnyttja situationen.

Demokratiaktivisten Eduardo Urbina har tvingats gå i exil i Costa Rica efter anklagelser om han attackerat den honduranska
armén.

fly kan inte heller ta sig till
det stora landet i norr. Jag
talar med Eduardo Urbina, en
23-årig honduran som i flera
år varit en ledande ungdomsaktivist i demokratiprotesterna i huvudstaden Tegucigalpa. På våren 2018 deltog han
i regeringskritiska protester
mot allvarliga oegentligheter i de nationella valen. Då
publicerade polismyndigheten
och regeringslojala medier
plötsligt en bild som påstods
visa honom tända eld på en
armélastbil.
– Alla kan tydligt se att det
inte är jag på bilden, men det
har inte spelat någon roll. Man
publicerade en arresteringsorder
och jag fick gå under jorden.
Sedan kunde jag ta mig till Costa
Rica. Men här upptäckte jag att
honduransk polis har efterlyst
mig via Interpol, så nu kan jag
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Dramat i Honduras
har blivit osynligt
för resten av världen

Expresidenten Manuel ”Mel” Zelaya
avsattes i en statskupp 2009 på
grund av politiken han förde.

BILD PRIVAT

denten Manuel ”Mel” Zelaya,
som var vänster och hade fört
en politik menad att gynna
landets fattiga. Kuppen var
den första av sitt slag i Centralamerika på 26 år. Honduras
har sedan dess varit destabiliserat och en liknande, negativ
utveckling har dykt upp även i
de centralamerikanska grannländerna.

■ På grund av extremtempe-
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I Costa Rica har det samlats ett
inte så litet antal honduranska
exilaktivister. De har organiserat
sig i en solidaritetskommitté,
möter människorättsgrupper
och arrangerar seminarier om
situationen hemma. Eduardo
Urbina föreläser på tioårsdagen
av kuppen på det nationella
universitetet i huvudstaden
San José. Men han säger att det
är svårt att se någon positiv
förändring ske i närtid, både i
Honduras och i Centralamerika.
En anledning till det är omvärldens ointresse.
– Det är väldigt tyst i omvärlden, precis som vanligt. Folk
talar bara om Venezuela.
JOAKIM MEDIN

Runt min ena handled bär jag sedan tio år tillbaka ett rött
tygband. Det jag har nu är ordentligt slitet och flera år gammalt. Jag fann det 2015 på toppen av Sinjarberget i Irak, där
jihadiströrelsen IS begick folkmord på yezidierna. Tygbandet jag bar innan dess fann jag i Kobane i Syrien. Innan
det, i Ramallah i Palestina. Men det allra första fann jag på
en gata i Honduras huvudstad Tegucigalpa, mitt under de
stora protester som uppstod
efter statskuppen den 28 juni ”Snart sköt
2009. Där i Tegucigalpa för tio
soldater ihjäl
år sedan gjorde jag mitt allra
första journalistjobb, när jag
den första
plockade på mig citat och
demonstranten,
fotograferade protesterna för
en veckotidning i Guatemala. en 19-årig grabb.”
Folk blev nedklubbade av
polis, regeringsinfiltratörer
avslöjades med pistoler i folkmassorna. Snart sköt soldater
ihjäl den första demonstranten, en 19-årig grabb vars
hjärna rann ut på asfalten.
DÄR OCH DÅ KÄNDES DET passande att knyta det första
röda bandet runt handleden, som en påminnelse om det
blodiga våld och den smärta som vi människor fortsätter
tillfoga varandra.
Men dessa tygband har också tjänat som en påminnelse om det olyckliga fenomenet, att vissa konflikthärdar,
länder eller hela regioner hamnar i de utländska mediernas skugga. De blir sällan eller aldrig omskrivna. Antingen
så upplevs de vara för politiskt oviktiga, eller för komplicerade, eller så matchar de inte tillräckligt väl med det som i
mediebranschen kallas för närhetsprincipen.
STATSKUPPEN I HONDURAS 2009 var den första av sitt
slag på 26 år i Centralamerika. Naturligtvis var det
enastående farligt för regionens bräckliga demokratibygge. Men Centralamerika har inte på många år lockat
internationellt intresse. Det kalla krigets inbördeskrig
tog slut, handelspolitik tog vid. Utländska medier drog
sig tillbaka. Idag har Honduras blivit ett land dit många
korrespondenter åker bara för att rapportera från staden San Pedro Sula. Sedan
kan de skriva i sitt CV att de ”jobbat i
världens mest mordtäta stad”. Check.
Uppe i det stora landet i norr dundrar
Donald Trump att de centralamerikaner
som flyr regeringsförtryck, gängvåld och hopplös fattigdom är
illegala migranter som ”invaderar” hans land. Enbart presidenten kan skydda fosterlandet.
Många tror honom, för när
medierna tystar tar okunskapen lätt vid. Nästa steg är att
makthavare utnyttjar situationen för eget intresse.
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