
Björn	  Wakmans	  föreläsningskväll	  på	  Club	  Nórdico.	  
Text	  Barbro	  Carlsson.	  Foto	  Göran	  Edéus	  

	  
	  

Måndagen	  den	  23	  mars-‐15	  hade	  Björn	  Wakman	  en	  föreläsning	  uppe	  på	  klubben.	  Vi	  var	  ca	  25	  
personer	  som	  kommit	  för	  att	  lyssna	  på	  honom.	  
Vi	  serverades	  först	  vin	  eller	  öl	  samt	  lite	  chips	  och	  senare	  en	  bit	  pizza	  under	  tiden	  som	  vi	  lyssnade	  
på	  hans	  fascinerande	  berättelse	  om	  sitt	  liv.	  
Björn	  berättade	  att	  han	  tidigt	  blev	  språkintresserad	  och	  sökte	  sig	  utomlands	  för	  att	  kunna	  få	  
använda	  sig	  av	  språken.	  	  
Han	  jobbade	  1963	  i	  Tyskland,	  för	  att	  senare	  bli	  volontär	  i	  Algeriet	  1967/68,	  bl.a.	  för	  att	  kunna	  öva	  
upp	  sin	  franska.	  	  Han	  arbetade	  inom	  olika	  avdelningar	  inom	  försvaret	  i	  18	  år,	  samt	  också	  inom	  
försvarsstaben	  och	  olika	  departement	  i	  9	  år.	  	  
Efter	  försvarsdepartementet	  var	  han	  på	  arbetsmarknadsdepartementet	  och	  jobbade	  under	  bl.a	  
Anna	  Greta	  Lejon.	  
Björn	  blev	  reservofficer	  och	  blev	  sedermera	  uttagen	  som	  FN-‐observatör	  1979.	  Han	  skickades	  året	  
därpå	  till	  Mellanöstern.	  Han	  hamnade	  i	  Jerusalem.	  	  Han	  berättade	  för	  oss	  om	  staten	  Israels	  
uppkomst	  och	  bakgrunden	  till	  denna.	  	  
Senare	  hamnade	  Björn	  i	  Syrien,	  där	  dom	  bl.a.	  fick	  utföra	  vapeninspektion	  var	  14´e	  dag,	  från	  båda	  
sidorna	  och	  rapportera.	  Där	  var	  han	  i	  ca	  6	  månader.	  	  Sen	  kom	  han	  till	  Libanon	  och	  oroligheterna	  
där.	  Han	  berättade	  att	  USA	  gav	  över	  5	  miljarder	  dollar	  i	  stöd	  till	  Israels	  försvarsmakt.	  
I	  Libanon	  eller	  enklaven	  där	  i	  närheten	  blev	  han	  tillfångatagen,	  han	  meddelade	  basen	  om	  detta	  .	  
Björn	  hade	  ju	  blå	  FN-‐basker	  och	  som	  sådan	  fick	  man	  inte	  röras,	  trodde	  han	  i	  alla	  fall.	  Senare	  den	  
kvällen	  blev	  de	  frisläppta	  och	  kunde	  åka	  därifrån.	  
Sedan	  hamnade	  han	  i	  en	  utredningsgrupp,	  som	  i	  princip	  hade	  standby	  dygnet	  runt.	  Man	  skulle	  
bl.a	  kolla	  upp	  de	  olika	  beväpnade	  grupperna.	  	  Dom	  bodde	  i	  en	  husvagn	  vid	  Ghanas	  bataljon.	  	  
Björn	  berättar	  om	  att	  israelerna	  ibland	  kom	  till	  byar	  med	  helikopter,	  där	  2-‐3	  män	  från	  några	  hus	  
togs	  med	  ut,	  de	  hade	  hjälpt	  PLO	  att	  ta	  sig	  in	  i	  Israel	  och	  var	  således	  medlöpare	  och	  därför	  
sprängde	  man	  deras	  hus	  till	  total	  förstörelse.	  	  
Man	  fick	  ett	  samtal	  från	  en	  by	  i	  enklaven	  –	  det	  skjuts	  granater	  här!!	  Dom	  åkte	  dit	  och	  hittade	  11	  
stycken	  gropar	  efter	  granater	  som	  hade	  landat	  där.	  Det	  visade	  sig	  vara	  en	  inskjutning,	  mot	  norra	  
sidan	  av	  enklaven.	  	  
Man	  höll	  ett	  möte	  dagen	  efter	  och	  mitt	  under	  mötet	  sker	  en	  detonering	  på	  bara	  30	  meters	  håll	  
ifrån	  dom.	  Man	  försöker	  att	  ta	  skydd,	  granaterna	  viner	  runt	  omkring	  dom.	  Det	  smäller	  rejält,	  
berättar	  Björn	  och	  även	  skyddsrummet	  besköts.	  Det	  fanns	  ingen	  plats	  för	  de	  som	  kommit	  dit.	  De	  
fick	  gömma	  sig	  i	  huset	  bredvid	  som	  var	  logement	  för	  de	  nigerianska	  soldaterna.	  



Det	  kommer	  in	  en	  svårt	  sårad	  man	  i	  skyddsrummet.	  Hela	  halsen	  är	  uppskuren	  av	  splitter	  och	  
Björn	  förstår	  att	  mannen	  är	  bortom	  räddning.	  Björn	  försöker	  ta	  bättre	  skydd	  genom	  att	  lägga	  sig	  
ner	  och	  mannen	  dör	  framför	  honom.	  Därefter	  börjar	  det	  brinna,	  man	  tror	  att	  det	  är	  
fosforgranater	  som	  skjuts.	  	  
Björn	  tar	  sig	  ut	  ur	  huset	  och	  tar	  även	  med	  sig	  den	  döde	  mannen.	  Där	  ser	  han	  sin	  jeep,	  han	  har	  nu	  
tappat	  alla	  tidsbegrepp.	  Han	  går	  fram	  till	  sin	  jeep,	  men	  radion	  funkar	  inte.	  Han	  går	  då	  in	  igen	  i	  
skyddsrummet	  och	  får	  med	  sig	  flera	  ut,	  som	  han	  räddar.	  	  En	  bit	  bort	  hittar	  han	  en	  walkie-‐talkie	  
och	  tar	  kontakt	  och	  ber	  om	  hjälp.	  Efter	  en	  stund	  kommer	  det	  en	  helikopter	  som	  tar	  hand	  om	  
dom	  alla	  och	  kör	  de	  sårade	  till	  sjukhuset.	  
Dagen	  efter	  träffade	  Björn	  en	  svensk	  överste	  på	  en	  FN-‐station	  och	  han	  pratade	  med	  Björn	  och	  
han	  talade	  om	  för	  honom	  att	  han	  ansågs	  vara	  en	  hjälte	  för	  vad	  han	  hade	  gjort.	  Det	  hade	  
nämligen	  pratats	  om	  den	  insatsen	  som	  Björn	  hade	  gjort	  för	  sina	  medmänniskor.	  
Efter	  att	  ha	  återhämtat	  sig	  några	  dagar,	  infann	  sig	  en	  känsla	  hos	  Björn	  som	  sade	  ”	  jag	  lever	  –	  jag	  
har	  fått	  ett	  nytt	  liv”.	  Detta	  var	  den	  16	  mars	  1981	  och	  detta	  är	  fortfarande	  en	  mycket	  speciell	  dag	  i	  
Björns	  liv.	  
Efter	  ett	  tag	  kände	  han	  även	  –	  jag	  är	  inte	  rädd	  längre!!	  Det	  var	  också	  en	  konstig	  
känlsa/upplevelse	  att	  känna	  så.	  Dessvärre	  fungerar	  det	  inte	  så,	  Björn	  hade	  vistats	  för	  länge	  i	  den	  
stressade	  situationen	  och	  hjärnan	  kunde	  inte	  längre	  fungera	  normalt	  och	  gav	  istället	  signalen,	  att	  
han	  inte	  var	  rädd.	  Rädslan	  är	  ju	  kroppens	  sätt	  att	  tala	  om	  att	  du	  ska	  vara	  försiktig.	  Han	  fick	  en	  
ödesdiger	  signal	  som	  skulle	  kunna	  ha	  skickat	  honom	  i	  fördärvet.	  
Efter	  ytterligare	  tre	  månader	  avslutades	  hans	  tid	  i	  Mellanöstern.	  
Björn	  var	  i	  Jerusalem	  kort	  efter	  detta	  och	  fick	  då	  se	  FN:s	  personaltidning	  med	  sig	  själv	  på	  första	  
sidan,	  som	  berättade	  om	  hur	  modig	  och	  duktig	  han	  varit.	  Han	  blev	  hyllad	  som	  en	  hjälte.	  Strax	  
efter	  det	  åkte	  han	  hem	  .	  
Hemma	  på	  jobbet	  i	  Sverige	  blev	  han	  uppringd	  av	  en	  israel,	  som	  ville	  träffa	  honom.	  Dom	  träffades	  
och	  det	  visade	  sig	  att	  israelen	  var	  psykolog	  och	  hade	  varit	  chefspsykolog	  i	  Israels	  försvarsmakt.	  
Han	  bad	  Björn	  berätta	  för	  honom	  om	  sitt	  år	  i	  Mellanöstern.	  Det	  gjorde	  Björn	  och	  sedan	  var	  han	  
också	  ute	  på	  många	  olika	  militärskolor	  under	  många	  år	  och	  berättade	  om	  sina	  upplevelser.	  
Detta	  blev	  min	  räddning,	  säger	  Björn	  själv.	  Jag	  har	  fått	  helt	  andra	  livsvärderingar	  efter	  att	  ha	  varit	  
med	  om	  detta.	  Han	  säger	  också	  att	  det	  är	  helt	  OK	  att	  vara	  rädd	  –	  ej	  att	  jämföra	  med	  feghet.	  
Rädslan	  måste	  få	  finnas	  –	  annars	  är	  det	  risk	  för	  att	  det	  inte	  går	  så	  bra.	  	  
Sedan	  1983	  jobbade	  han	  på	  regeringskansliet	  	  och	  1991	  var	  han	  på	  Kulturdepartementet	  under	  
Birgit	  Friggebo.	  Dom	  frågade	  honom	  om	  han	  ville	  åka	  till	  Kosovo.	  
Detta	  gjorde	  Björn	  i	  augusti	  -‐92.	  Han	  berättar	  att	  det	  fanns	  många	  koncentrationsläger	  i	  Kosovo	  
under	  andra	  världskriget,	  för	  judar,	  zigenare	  m.fl.	  Det	  var	  Ustasha-‐gruppen	  som	  härjade	  vilt	  då.	  	  
Jugoslavien	  var	  under	  Titos	  tid,	  ett	  land	  som	  hade	  sex	  grannar,	  fem	  republiker,	  fyra	  religioner,	  tre	  
språk,	  två	  alfabet	  och	  till	  allt	  detta	  hade	  man	  EN	  ledare!!	  Nämligen	  Tito!!	  
Republikerna	  var	  Slovenien,	  Kroatien,	  Serbien,	  Montenegro	  samt	  Bosnien	  Herzegovina.	  
Sverige	  är	  den	  största	  givaren	  till	  UNHCR.	  
	  

Det	  var	  väldigt	  stökigt	  i	  Bosnien	  –	  där	  pågick	  en	  etnisk	  utrensning.	  
Björn	  var	  den	  förste	  FN-‐representanten	  i	  Kosovo	  då.	  Han	  skulle	  samarbeta	  med	  en	  serbisk	  man	  
som	  var	  chef	  för	  Kosovos	  Röda	  Kors,	  han	  bar	  en	  stor	  revolver	  i	  byxlinningen.	  Det	  var	  bl.a	  	  p.g.a.	  
hans	  uppträdande	  som	  Jugoslaviens	  Röda	  Kors	  blev	  uteslutet	  av	  den	  högsta	  Röda	  Kors	  ledningen	  
i	  Geneve.	  
Han	  skulle	  dela	  ut	  FN:s	  livsmedel	  till	  flyktingarna	  med	  hjälp	  av	  drivmedel,	  som	  också	  FN	  var	  
ensamma	  om	  att	  hantera.	  Det	  kom	  fram	  att	  han	  istället	  skickade	  flyktingarnas	  mat	  med	  FN:s	  
drivmedel,	  till	  frivilliga	  soldater	  i	  Bosnien.	  Björn	  skrev	  då	  ett	  brev	  till	  honom	  för	  att	  ta	  ifrån	  
honom	  ansvaret	  för	  matutdelning	  och	  drivmedel.	  Han	  svarade	  då,	  att	  han	  skulle	  skjuta	  en	  kula	  i	  
pannan	  på	  Björn	  och	  skära	  halsen	  av	  honom,	  som	  på	  en	  hund.	  



Då	  en	  besökare	  till	  Björn	  efter	  en	  tid	  blev	  knivskuren	  i	  halsen,	  av	  en	  man	  på	  gatan,	  förstod	  han	  
att	  denne	  man	  tydligen	  var	  ute	  efter	  Björn.	  Hoten	  att	  skada	  Björn	  fortsatte,	  och	  det	  kunde	  inte	  
uteslutas	  att	  det	  fanns	  ett	  samband	  mellan	  hotet	  från	  Röda	  Korsmannen	  och	  händelsen	  på	  
gatan.	  	  Björn	  avslutar	  Jugoslaviendelen	  av	  sin	  berättelse	  med	  att	  säga,	  att	  ”Jugoslavien	  var	  ett	  
mycket	  jobbigt	  land	  att	  arbeta	  i.”	  
	  
Björn	  beslutade	  att	  han	  nu	  hellre	  ville	  jobba	  i	  Afrika.	  Björn	  berättar	  att	  han	  läste	  om	  hur	  de	  svarta	  
beskrevs	  i	  Nordisk	  Familjebok	  från	  1913.	  Beskrivningen	  var	  ingen	  trevlig	  läsning	  full	  av	  fördomar	  
och	  nedsättande	  omdömen.	  
Kung	  Leopold	  II,	  av	  Belgien,	  fick	  för	  sig	  att	  han	  ville	  ha	  ett	  eget	  land	  att	  styra	  över.	  Han	  skickade	  
ut	  Henry	  Stanley	  som	  ”hittade”	  Kongo	  åt	  honom.	  Leopolds	  förespegling	  var	  att	  han	  skulle	  driva	  
en	  filantropisk	  koloni	  där	  man	  skulle	  vårda	  fauna	  och	  flora	  samt	  ta	  hand	  om	  de	  fattiga	  
afrikanerna,	  samt	  att	  området	  skulle	  vara	  öppet	  för	  frihandel	  och	  att	  alla	  de	  bolag	  som	  så	  
önskade	  var	  välkomna.	  Leopold	  lyckades	  således	  genom	  diverse	  knep	  få	  världen	  att	  acceptera	  att	  
en	  yta	  större	  än	  Västeuropa	  skulle	  falla	  i	  en	  enda	  mans	  händer.	  
Jakten	  på	  elfenben	  och	  gummi	  gjorde	  att	  Leopold	  förslavade	  den	  svarta	  befolkningen	  och	  drev	  
dem	  att	  arbeta	  med	  omänskliga	  bestraffningar	  som	  påtryckning.	  Under	  åren	  1885-‐1908	  då	  kung	  
Leopold	  II	  styrde	  fristaten	  Kongo	  så	  anses	  det	  att	  folkmängden	  i	  området	  halverades.	  Det	  
motsvarar	  mellan	  8	  och	  30	  miljoner	  döda,	  beroende	  på	  vilken	  befolkningsuppskattning	  som	  görs.	  	  
Efter	  stora	  påtryckningar	  gav	  Leopold	  upp	  Kongo	  och	  sålde	  det	  till	  den	  belgiska	  staten	  och	  fick	  
massor	  av	  pengar	  för	  landet.	  
	  
Björn	  kom	  till	  staden	  Bukavu,	  som	  gränsar	  till	  Rwanda	  och	  där	  det	  fanns	  två	  olika	  stammar	  –	  hutu	  
och	  tutsi.	  	  Hutu	  var	  mörka,	  korta	  personer	  medan	  tutsi	  var	  långa	  och	  ljusa	  .	  Hutu	  var	  traditionellt	  
bönder	  och	  tutsi	  var	  boskapsdrivare.	  
Tutsis	  kallades	  för	  kackerlackor	  av	  Hutus	  och	  skulle	  därför	  utrotas.	  Man	  märkte	  ut	  husen	  där	  
tutsis	  bodde,	  för	  att	  sedan	  kunna	  mörda	  dom.	  Man	  mördade	  800	  000	  människor	  under	  100	  
dagar	  =	  8000	  personer	  per	  dag.	  De	  flesta	  av	  dessa	  blev	  hackade	  till	  döds	  med	  machete	  av	  hutus.	  
Dessvärre	  lyckades	  många	  av	  dessa	  hutus	  att	  bli	  skyddade	  av	  franska	  militärtrupper	  och	  de	  kom	  
till	  FN-‐lägren	  där	  dom	  var	  beskyddade	  och	  på	  så	  vis	  klarade	  dom	  sig	  själva.	  
I	  Bukavu	  i	  Kongo	  fanns	  det	  1995,	  24	  stycken	  flyktingläger	  med	  mer	  än	  300	  000	  flyktingar	  i.	  Dessa	  
läger	  blev	  nu	  Björn	  ansvarig	  för.	  Björn	  hade	  ett	  team	  på	  ca	  15	  man,	  som	  jobbade	  med	  dessa	  
flyktingläger	  och	  det	  fanns	  runt	  500	  soldater	  i	  lägren,	  som	  skulle	  beskydda	  människorna	  som	  var	  
där.	  
	  
Till	  hösten	  kommer	  Björn	  tillbaka	  och	  berättar	  mera.	  Vi	  upptäckte	  att	  det	  blev	  mycket	  
information	  att	  ta	  in	  pâ	  en	  kväll.	  Vi	  kommer	  då	  att	  dela	  upp	  berättelserna	  på	  tre	  olika	  kvällar:	  En	  
om	  Jugoslavien,	  en	  om	  Mellanöstern	  samt	  en	  om	  Afrika.	  Välkomna	  då	  att	  höra	  fortsättningen	  om	  
Björns	  spännande	  och	  intressanta	  liv	  ute	  i	  världen.	  


