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Dödligaste 
värmen  
på 20 år
INDIEN

Temperaturer på upp till 47 
grader fortsätter att plåga In-
dien. Minst 1 800 personer har 
mist livet i den värsta värme-
böljan på över två decennier  
i landet, men den verkliga siff-
ran är troligen ännu högre.

Det vanligtvis randiga över-
gångsstället i huvudstaden Delhi 
har ändrat utseende. Den extrema 
värmen har fått asfalten att smälta 
till en gråvit sörja.

Hundratals indier dör under de 
varma somrarna, men årets värme-
bölja är den dödligaste sedan 1995. 
Dödssiffran har stigit till över 1 800, 
enligt nyhetsbyrån Press Trust of 
India. Den egentliga dödssiffran 
är dock troligtvis högre, enligt ex-
perter som säger att fattiga drabbas 
hårdast men sällan dör på sjukhus 
och därmed inte kommer med  
i statistiken.

DELSTATEN ANDHRA PRADESH  
i sydost har haft temperaturer på 
upp till 47 grader Celsius. Enligt 
katastrofutredaren P. Tulsi Ran 
beror det stora antalet döda på att 
värmeböljan pågått längre än nor-
malt, enligt nyhetsbyrån AFP.

76-åriga Mallayia Baddula har 
sökt skydd undan värmen när 
CNN träffar honom i en by utanför 
Hyderabad i delstaten Telangana. 
Han sörjer sin 38-åriga son Ven-
katesham som dog av solsting när 
han gav sig av för att försöka hitta 
medicin åt sin åldrande far – som 
nu måste hitta ett sätt försörja sin 
hustru och de två barnbarnen som 
blivit föräldralösa.

– Bara Gud vet hur jag ska lyckas 
med det, säger Mallayia Baddula.
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47 GRADER. Värmen plågar Indien 
och nästan 2 000 har dött.
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Att gå utanför sina egna kvarter. 
Att inte vika sig för utpressning. 
Att vara på fel plats vid fel tillfälle. 
Det kan vara då det smäller.

Viadukten har en smal trottoar. 
Medan bilarna passerar tätt intill 
tittar en grupp människor ner mot 
floden. Långt där nere ligger en 
kropp. Det är 20-åriga Manuel de 
Jesús Marroquín.

Han bodde inte ens här längre. 
Men efter att ha gått för att titta på 
fotboll i hemstaden Chalatenango 
dagen innan, kom han aldrig till-
baka.

DE SENASTE MÅNADERNA har an-
talet mord i El Salvador skjutit  
i höjden. I mars dödades i snitt 16 
personer om dagen, vilket redan 
det var den högsta siffran på ett 
decennium. För maj har dagssnit-
tet stigit till 20, i ett land med drygt 
sex miljoner invånare. De rivalise-
rande gängen Mara Salvatrucha 

och Barrio 18 tros ligga bakom de 
flesta morden.

MARIO TAR EN paus från den ljus-
gröna väggen, ställer undan må-
largrejerna och drar fram en stol 
i kyrkans samlingslokal. Han gör 
samhällstjänst här under sista de-
len av ett fängelsestraff.

– Det hände att vi behövde göra 
saker utöver det normala. Det är väl 
sådant jag ångrar nu, för ingen har 
rätt att ta en annan människas liv, 
men i ögonblicket känner man ing-
enting. Om det är någon från det 
andra gänget tycker man inte synd 
om den, man måste bara… slå till så 
hårt som möjligt.

HAN VAR 11 år när han började hjäl-
pa till som vaktpost åt la Mara Sal-
vatrucha. Så småningom steg han 
i hierarkin. Pappan, berättar han, 
hade varit i militären under kriget 
och satt i fängelse för bland annat 

vapenbrott, större delen av Marios 
uppväxt. När han kom ut var det 
bara för att slå dem.

– När jag blev större ville jag inte 
se honom slå min mamma mer och 
det var väl mycket det som bidrog 
till mitt beslut. Jag involverade mig 
mer och mer i gänget; ville dra i trå-
dar så att någon dödade honom.

ARVET FRÅN INBÖRDESKRIGET i El 
Salvador går inte att ignorera. Mel-
lan 1980 och 1992 dödades 75 000 
personer och över en miljon för-
drevs från sina hem. När Óscar 
Romero tillträdde som ärkebiskop 
1977 hade han goda relationer till 
landets elit. Men mordet på hans 
radikale vän och kollega, prästen 
Rutilio Grande, blev en vänd-
punkt. Efter det tog han allt tyd-
ligare ställning för de fattiga och 
mot regimens förtryck. Men det 
var inte populärt hos alla. Den 24 
mars 1980 sköts Romero ihjäl un-

der en gudstjänst i sjukhuskapellet 
Divina Providencia.

DEN MÖRDADE ÄRKEBISKOPEN har 
blivit en symbol för kampen om 
rättvisa. Över hela San Salvador 
finns graffiti med hans ansikte, 
otaliga platser är uppkallade efter 

honom och marknadsstånden fyll-
da av t-shirtar, väskor och nyckel-
ringar med hans ansikte.

Konservativas frenesi att stämp-
la Romero som kommunist och 
tidigare påvars skepsis mot den 
befrielse teologi han ofta förknip-
pas med, har sannolikt bidragit till 
att det tagit 35 år för Vatikanen att 
våga ta det sista steget innan han 
officiellt kan förklaras som helgon.

Inför saligförklarandet den 23 
maj samlades hundratusentals 
stolta salvadoraner och utländska 

20 DÖDAS VARJE 
DAG I GÄNGKRIG
EL SALVADOR:  KYRKAN FORTSÄTTER KAMPEN I ROMEROS FOTSPÅR

Gängvåldet i El Salvador har exploderat. När den tidigare 
 ärkebiskopen Óscar Romero saligförklarades förra veckan 
strålade salvadoranerna av stolthet. Men 35 år efter hans 
död kämpar hans efterföljare fortfarande mot våldet.

besökare på gatorna för att ta del 
av ceremonin. Evenemanget har 
kostat miljoner, vilket inte stått 
utan kritik.

– För oss är Romero redan ett 
helgon. Han stod alltid på de fat-
tigas sida och jag förstår inte idén 
att spendera så mycket pengar på 
att saligförklara de fattigas helgon, 
säger 23-åriga Alexandra González.

INOM BEFRIELSETEOLOGIN  och för-
samlingar som arbetar för social 
rättvisa är Romero en ständig före-
bild. Gerardo Méndez är präst från 
kongregationen Passionisterna och 
har bott och jobbat i stadsdelen 
Mejicanos i åtta år. Deras verksam-
het tar bland annat emot unga som 
dömts för brott och försöker skapa 
alternativa framtidsutsikter i ett 
samhälle präglat av våld och fattig-
dom. Men utåt sett tycker Gerardo 
att kyrkan i El Salvador har blivit 
för feg.

 – Det hörs inga ordentliga re-
aktioner när det kommer till att 
ifrågasätta repressiva åtgärder. Det 
finns en passivitet där.

Han pekar på den nuvarande 
regeringen, med före detta gerilla-
medlemmar som kämpade mot för-
trycket under inbördeskriget och 
nu använder liknande repressiva 
metoder. Den senaste vålds vågen 
har till exempel inneburit att tre 
militära specialstyrkor satts in, för 
att bekämpa gatugängen.

– Regeringen ser repression som 
den enda lösningen och med den 
mentaliteten kan de gripa, tortera 
och skada dig av vilken anledning 
som helst. Vi behöver en stark röst 
som Monseñor Romero, som ifråga-
sätter och öppnar ögonen på folk.

Kyrkans jeep kravlar sig uppåt 
längs en knölig jordväg mellan 
områdena Montreal och Finca 
 Argentina. Några av de få utomstå-

ende som respekteras av gängen är 
präster som Gerardo. Han rör sig 
vant över de osynliga gränserna och 
hejar på alla. Men det är en ständig 
balansgång.

– Relationen med gängmedlem-
marna är aldrig oproblematisk. 
Sättet att närma sig kan inte vara 
repressivt, men det finns alltid en 
risk att de utnyttjar oss. Det räcker 
inte att ha en god vilja, man behö-
ver kunna en del psykologi också 
och känna till livet på gatan.

GERARDO MÉNDEZ  stannar utanför 
byskolan, som drivs av kyrkan och 
har elever upp till nionde klass. En 
stor del av dem är barn till eller har 
andra familjemedlemmar som till-
hör la Mara Salvatrucha.

– De kan ju gå här tills de är 15, 
men om föräldrarna är i fängelse 
eller inte stöttar dem är det svårt 
för dem att fortsätta studera efter 
det. Plus att gängen redan är en 
livsmodell för dem, säger rektorn 
Erika Martínez Castillo.

Så länge de inte rör sig utanför 
sina egna kvarter tycker många 
att det är ganska lugnt här. Visst, 
kanske en skottlossning eller två 
i veckan, men ändå, ganska lugnt.

– Ibland kanske man blir lite 
rädd, när de dödar någon, säger 
11-åriga Valeria Dominguez.

FÖR ATT FORTSÄTTA till gymnasiet 
måste hon och de andra ta bussen 
och passera gränser. Osynliga grän-
ser mellan gängens olika spelpla-
ner. Att studera kostar dessutom 
pengar, något som långt ifrån alla 
har råd med.

Mario är snart klar för dagen. 
Han har fem månader kvar av sin 
samhällstjänst hos Passionisterna, 
där han också fått lära sig köra mo-
ped. Så småningom hoppas han 
kunna få ett jobb som mopedbud 
eller tidningsutdelare.

Han har flyttat; hade han bott 
kvar på samma ställe som tidigare 
hade det varit omöjligt att lämna 
gänget.

– Men det kan vara svårt ändå. 
Någon kan tänka att jag vet för 
mycket och att det är bättre om jag 
försvinner, eller att de vill att jag 
börjar jobba för dem igen.

NÄR HAN VAR en av dem hade han 
aldrig kunnat prata med någon 
från motståndarna. Att ändra på 
det är också en ambition med verk-
samheten här.

– Jag lärde känna en kille på 
mopedkursen, som var från andra 
gänget, vi kunde skämta och skrat-
ta ihop. Innan skulle det aldrig ha 
gått, men vi lär oss.

Fakta: Óscar Romero
Monseñor Óscar Arnulfo Romero  
y Galdámez

*	Född 15 augusti 1917.

*	Blev ärkebiskop i San Salvador 
1977.

*	Sågs som konservativ, men radi-
kaliserades efter mordet på vännen 
och kollegan Rutilio Grande.

*	Tog ställning för de fattiga och 
mot militärregimens förtryck.

*	Mördades av en dödspatrull un-
der en gudstjänst den 24 mars 1980.

*	Saligförklarades den 23 maj 2015.

TUFFT LIV. Mario var medlem i la Mara Salvatrucha, från det att han var 
11 fram till polisen grep honom, 22 år gammal.

SPECIALSTYRKA. The Halcones är polisens specialstyrka för att bekämpa 
gängen.

DÖDSSKJUTNING. Röda Korset kontrollerar en skjuten man för att fastställa 
hans död.

VAKTAR. Soldater patrullerar utanför San Salvador Katedralen under salig-
görandet av ärkebiskop Romero. 

VÄNTAN. Människor har samlats utanför San Salvador Katedralen och väntar hela natten, i regnet, för att vara med 
på saligförklaringen av ärkebiskopen Óscar Romero.

”Det hörs inga 
ordentliga 
reaktioner när 
det kommer till 
att ifrågasätta 
repressiva åtgärder”

GERARDO MÉNDEZ
Präst

HELGON. Den mördade ärkebiskopen har blivit en symbol för kampen om rättvisa. 

IS tar på sig dåd i Saudiarabien
S A U D I A R A B I E N :  Minst fyra personer har dödats i en explosion 
utanför en shiitisk moské i Dammam i östra Saudiarabien. Enligt 
ögonvittnen utlöstes bilbomben samtidigt som fredagsbönen på-
gick i moskén. Den extrema jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) 
har tagit på sig ansvaret för dådet, som skedde en vecka efter att 
över 20 människor dödades när en självmordsbombare angrep en 
shiitisk moské i östra delen av landet. Det dådet tog IS också på sig. 
(TT-AFP-Reuters)

Duva misstänks för spionage
I N D I E N :  En vit duva som tros ha flugit över gränsen från Pakistan 
hålls i förvar i Indien, enligt polisen misstänkt för spioneri. Den 
luftburna inkräktaren hade ett budskap fäst vid kroppen, något 
som fick myndigheter att ta en närmare titt på fågeln. En del av 
budskapet var på urdu, men där fanns också något som tros vara 
ett pakistanskt telefonnummer, skriver Times of India.

– Det händer inte ofta att vi upptäcker en fågel från Pakistan här. 
Vi har gripit några spioner här tidigare. Området är känsligt med 
tanke på närheten till Jammu (som ligger i det omstridda Kashmir), 
där infiltratörer är ganska vanliga, säger en polis. (TT)

60 000 malier på flykt
M A L I :  Oroligheter och strider i norra Mali har tvingat omkring 
60 000 invånare att fly från sina hem den senaste månaden en-
ligt FN:s beräkningar. Strider och attacker har intensifierats trots 
försök med fredssamtal mellan terroriserande grupper i norr och 
central regimen i huvudstaden Bamako. Därmed är den totala flyk-
tingvågen i det av öken präglade norra Mali uppe i 100 000 männ-
iskor sedan oroligheterna blossade upp 2012. (TT-Reuters)

Juncker får stöd av Malmström
E U :  Sedan fransk tv klippt ihop alla 
ryggdunkar, slipskontroller och små 
örfilar som EU-kommissionens ordfö-
rande Jean Claude Juncker bjöd övriga 
EU-ledare på i Riga i förra veckan så 
har diskussionerna gått heta, inte minst 
på sociala medier, om hur kul man 
egentligen får ha det som kommissions-
ordförande.

Från sin handelskommissionär får han dock stöd.
– Han försökte skoja till det lite grand och det kanske en del 

tycker är att gå över gränsen, men jag tycker inte det. Det ska inte 
användas som utgångspunkt för hur han klarar sitt jobb. I övrigt 
sköter han kommissionens ledning alldeles utmärkt, säger svenska 
Cecilia Malmström på telefon från Japan. (TT)

Belgien utreder avlyssning
B E L G I E N :  Belgien utreder uppgifter om att Tyskland och USA lyss-
nat av datatrafik i landet.

– Om det skulle visa sig att rapporterna stämmer om storskalig 
avlyssning från den tyska underrättelsetjänstens sida så måste 
Tyskland komma med en förklaring, sade telekomansvarige minis-
tern Alexander de Croo på fredagen.

Enligt uppgifter från AFP och Reuters ska tyska BND och ameri-
kanska NSA ha snappat upp kommunikation från både Belgien och 
andra länder som gått via 15 olika kablar, mestadels hos det natio-
nella telebolaget Proximus. (TT)
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El Salvador

Ryssland svartlistar 
åtta svenskar
R Y S S L A N D :  Ryssland har svartlistat omkring 80 EU-medborgare. 
Bland de svartlistade finns åtta svenskar, men utrikesdepartemen-
tet vill inte avslöja vilka de är eller ens vilken kategori av personer 
det rör sig om. UD kommenterar inte hur listan kom till dess kän-
nedom, inte heller när eller vem som överlämnade listan.

”Det är ett mycket anmärkningsvärt beteende som tyvärr inte 
förbättrar bilden av Ryssland och vi har bett om en förklaring 
till detta agerande”, säger utrikesminister Margot Wallström i en 
skriftlig kommentar. (TT)

USA stryker Kuba från terrorlista
U S A - K U B A :  USA stryker nu of-
ficiellt Kuba från det amerikan-
ska  utrikesdepartementets lista 
över länder som stödjer terro-
rism. Beslutet togs av USA:s ut-
rikesminister John Kerry, enligt 
ett uttalande från UD. Det togs 
45 dagar efter det att president 
Barack Obama meddelat att han 
ville att kommuniststyrda Kuba skulle undantas från listan. Kon-
gressen kunde ha motsatt sig beslutet, men lät tidsfristen löpa ut.

Beslutet innebär att ett av de viktigaste hindren för att återupp-
rätta diplomatiska kontakter har undanröjts. De två länderna har 
inte haft diplomatiskt utbyte under 54 år. I 33 år har Kuba stått på 
den amerikanska terrorlistan. President Obama och Kubas presi-
dent Raúl Castro kom i december överens om att öppna för diplo-
matiska samtal mellan de två länderna. (TT-Reuters)


