Erbjudande om reportage från
Filippinerna, Förenade Arabemiraten
och Thailand.
Hej,
Vi, Martin Schibbye (28 år och frilansjournalist) och Jonas Gratzer, (28 år och
frilansfotograf) var under juli och augusti i Filippinerna, Förenade Arabemiraten
och Thailand tillsammans för att bland annat göra reportage om människohandel,
gästarbetare och situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna. Vi har i
detta dokument sammanställt en kort beskrivning av de reportage vi har att bjuda
på från resan.
Det unika med flera av reportagen är att de inte bara utspelar sig på en plats utan
att vi har följt människor och problem över kontinenterna.
I slutet på varje beskrivning finns en länk till ett omfattande bild och textmaterial.
Finns intresse så återkommer vi gärna med mer utvecklade synopsis.

Med förhoppning,
Martin Schibbye, frilansjournalist
martin.schibbye@gmail.com
www.schibbye.blogspot.com
070- 671 04 68

Jonas Gratzer, frilansfotograf
info@jonasgratzer.com
www.jonasgratzer.com
070 - 774 14 32

Reportage #2

Människohandeln på Filippinerna
– I Rosario Baluyots fotspår
nn Majgull Axelsson dokumentärromanen ”Rosario är död” med dess skakande skildring om den elvaåriga utnyttjade flickan utspelar sig i Olongapo. Rosarios död må ha
många år på nacken. Trots det följer mekanismerna bakom handeln, offren och förövarna samma gamla fotspår i dag som då. Det är ett problem som snarare ökat kraftigt
än minskat.
I en färsk rapport från Ecpat slås det fast att den sexuella handeln med barn och
ungdomar i världen växer i krisens spår. Enligt rapporten blir 1,2 miljoner barn varje år
handelsvaror – i de flesta fall tvingas de till sex.
Vi har på Filippinerna följt 2009 års människohandlare i spåren. Från de fattiga
öarna till bordellerna i Angeles City och Olangapo. I Olangapo följde vi organisationen Predas arbete med att rädda minderåriga från barerna. Förr var det militärer som
köpte filippinska flickor. I dag är det turister som tagit över den rollen.
Vi deltog i räddningsaktioner mot bordellerna och i det vardagliga arbetet på rehabiliteringscentret. Vi följde också de nya sexhandelsrutterna från staden Olangapo till
Manilla och ut i världen.
I lobbyn på ett hotell i Manilla lärde vi känna en människohandlare som med sin assistent och fyra flickor de köpt på barer i Angeles City var på väg till Thailand. Flickorna
skulle säljas till bordeller i södra Thailand där gästarbetare från Malaysia efterfrågar
prostituerade som kan engelska. Tjejerna visste att de fördes ut ur landet för att prostitueras. Men de var oroliga för i vilken utsträckning de skulle utsättas för övergrepp och
tvång.
Sammantaget har vi ett unikt material med starka öden och berättelser om vår tids sexslavar och det arbete som görs i Filippinerna för att stoppa det.

Se detta bildspel med bildtexter
http://www.jonasgratzer.com/rosario/
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Ursprungsbefolkningens strid mot
illegal gruvdrift på Filippinerna
nn I generationer har den Filippinska ursprungsbefolkningen Aetas i norra Filippinerna
jagat i bergen. Deras identitet och kulturella och religiösa traditioner är knutna till landskapet.
Men plötsligt en dag dök gruvbolagen Namco upp körde in med bepansrade hummrar,
bulldozrar och beväpnade vakter och började bryta mineral ur marken.
– Vi kunde inget göra, vi har inga vapen det enda vi kunde göra var att skriva till borgmästaren, säger byns hövding Salvadore.
Det är inte första gången han ser marken skövlas. Som 13-åring kunde han se hur skogsbolag avverkade de stora skogarna.
– Nu har de kommit för att ta även det som ligger under marken. Hela området är bevakat
av beväpnade vakter, vi kan inte längre komma åt vara jaktmarker, säger Salvadore.
Gruvbolaget Namcos mineralbrytning ur berget fick snabbt stor negativ inverkan på miljön och försvårade levnadsförhållandena. Men det är inte bara de heliga platserna i bergen
som hotas av gruvföretagets planerade verksamhet. Skogsavverkningar och föroreningar
hotar att göra stora delar av det lummiga bergsområdet i obeboeligt.
– Floderna har blivit så förorenade att man inte kan dricka vattnet, säger Salvadore.
Den årslånga kampen mellan ursprungsbefolkningen och gruvbolagen har nått ett kritiskt
läge. En lokal domstol är på väg att retroaktivt ge bolaget rätt att bryta mineraler eftersom
ursprungsbefolkningen inte har papper på att marken är deras.
Tillsammans med ursprungsbefolkningen gick vi i åtta timmar i skydd av mörkret
förbi de beväpnade vakterna för att dokumentera den illegala gruvdriften. Är ni
intresserade av ett reportage om ursprungsbefolkningens strider mot gruvbolagen
på Filippinerna så återkommer vi gärna med ett mer utvecklat synopsis.

Se bilder och bildtexter här:
http://www.jonasgratzer.com/mining/
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Davao - dödens stad
I dödspatrullernas fotspår
nn Ön Mindanao i Filippinerna har länge varit synonymt med inbördeskrig, anarki och våld. I de omkringliggande bergen har en gerilla
bekämpat regeringen i årtionden och på öns västra delar slåss militanta
muslimer för självbestämmande. I denna cocktail av dödsskvadroner,
inbördeskrig och social oro ligger staden Davao.
FN:s rapportör om utomrättsliga avrättningar Philip Alston framförde
2007 skarp kritik mot den filippinska militären som anses ligga bakom
flera hundra mord på politiska aktivister sedan 2001. Regeringen har
under flera år varit mycket passiv i frågan, och ännu har inte en enda person fällts för dessa mord. Därför kom han med en ny rapport i våras som
återigen i kraftiga ordalag fördömde passiviteten.
I maj 2010 ska det hållas nationella och lokala val i Filippinerna, perioden fram tills dess kommer att vara laddad med politiska motsättningar.
De utomrättsliga avrättningarna av aktivister i staden Davao har under
2009 eskalerat efter att regeringen förklarade fullt krig mot gerillan och
satte som mål att inom ett år göra slut på den 40-åriga konflikten.
Vi följde under en vecka människorättsorganisationen Karapatans
arbete i staden Davao (Mindanao) i södra Filippinerna.
En resa i dödspatrullernas fotspår.

Se bilder från staden och läs bildtexter här:
http://www.martinschibbye.se/davao4/
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Bister situation för
internflyktingar i Mindanao
nn Hundratusentals människor har flytt sina hem till följd av våldsamheter i Mindanao,
Filippinerna.
– Vi vill inte dras in i konflikten och barnen är rädda för soldater så vi flydde när militären
kom till byn och vi bor nu här i en baskethall. Vi vill återvända om militären lämnar byn
men så länge de är kvar vågar vi inte även om vi är orliga för våra djur, säger risbonden
Shary Bel.
Krig råder på Mindanao i södra Filippinerna, en av världssamfundets ”bortglömda” konflikter, mellan den filippinska regeringen och Moro Islamic Liberation Front. I synnerhet
civilbefolkningen lider hårt, utsatta för våld och övergrepp från alla parter, inklusive den
filippinska armén som uppges bomba civila byar.
– Jag är orolig för vad som sker med djuren vi inte fick med oss när vi flydde. Hur har dom
det? Rykten igår om att militären har ätit upp en av våra två grisar, säger Sheryl Bel. En av
de 75 familjer som sedan den 17 juni i år har levt på golvet i en baskethall.
Tillståndet i lägren är väldigt spänt och människor är fyllda av rädsla. Hennes barn har inte
fått ett anständigt mål mat på snart tre månader och de sover, smutsiga som de är, på det
kalla cementgolvet i den baskethall de inkvarterats i.
Internationella organisationer har rapporterat om att det är en av de mest försummade
internationella flyktingsituationen i världen.

Se bildspel med fakta här:
http://www.jonasgratzer.com/evaccenter/
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Asiatiska hembiträden
lever rättslöst
nn Ämne; Mellanöstern är fylld med asiatiskt tjänstefolk. Deras blyga
inkomster blir till miljardinkomster för hemländerna. Det finns omkring en
kvarts miljon filippinska migrantarbetare bara i Dubai. Framför allt inom servicebranschen: på hotellen, i restaurangerna och tvätterierna. Eller i hemmen
som hembiträden och barnflickor.
Filippinernas president Gloria Macapagal-Arroyos har gett garantier till Mellanöstern att förse dem med ”effektiva och pålitliga” hemarbetare, och utvecklat en ideologisk hjältinnestatus för migranterna, som så hjältemodigt offrar
sina egna familjer för att bygga nationen.
Krok/ Aktualitet: FN:s fackorgan ILO har en årlig konferens om migrantarbetare. Frågan diskuteras i Moodyssons nya film ”Mammut”. Vi har mött de
verkliga berättelserna.
Berättelse: Vi har intervjuat hembiträden i Dubai och på Filippinerna. Aileen
Badiray från Filippinerna arbetade som hembiträde i Dubai och Saudiarabien.
Hon misshandlades och våldtogs av sin arbetsgivare, men har nu stämt både
arbetsgivaren och rekryteringskontoret. Vi följde också den förbjudna fackliga
organisationen ”Migrante” i Dubai som ofta blir kontaktade av hembiträden
som ringer för att berätta att de blivit hotade av sina arbetsgivare, att de inte
får bra mat, att de är inlåsta eller att de inte får ut sin lön.
Vi tänker oss ett reportage om hembiträdet Aileen Badiray kamp för upprättelse och rättvisa som också speglar situationen i stort. Med miljöer från Dubai
och Manilla.

Se bildspel här:
http://www.jonasgratzer.com/Dubaipigorna/
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”Världen” nära undergång
– Dubais gästarbetare skickas hem
nn Ämne: Festen är över i Dubai. Finanskrisen har punkterat världshistoriens mest extravaganta fastighetsbubbla. Den gigantiska konstgjorda skärgården på 300 öar i Persiska viken utanför Dubai, skulle skapa en världskarta och efterlikna världens länder. Men
kreditkrisen och de häftigt fallande fastighetspriserna i Dubai har tvingat byggbolaget
att stoppa projektet som redan börjat förfalla.
Krok/ Aktualitet: De som byggde världen är fattiga gästarbetare från Sydasien. Enligt
flera rapporter börjar de nu skickas hem. ILO, FN:s internationella arbetsorganisation,
varnar för att den ekonomiska krisen kommer att slå särskilt hårt mot världens etthundra miljoner migrantarbetare.
Berättelse: Under en veckas tid följde vi gästarbetare i Dubai. Spelade vi cricket med
indiska byggnadsarbetare, slängde käft med filippinskor och förde långa bussdiskussioner med byggnadsarbetare från Pakistan, Bangladesh och Nepal. På varje säte en historia. På varje busshållplats en novell. Alla vantrivs men ingen vill hem. Att följa samma
arbetar på jobb och fritid under flera dygn gav många starka citat och miljöer.

Se bildspel här:
http://www.martinschibbye.se/DubaiIndien/
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Följ Tipi från Dubais arbetsläger
till hemmets Kerala
nn Ämne: De senaste åren har journalister rest i skytteltrafik till UAE for att skriva
om gästarbetarnas villkor kontra den vulgära lyxen.
– So you are a journalist, here to write about the horrible conditions for the workers?
Men det är inte så många som efter att ha hört historierna rest vidare till migranternas
hemländer for att träffa familjer och få hela kedjan. Förklaringen till de usla villkoren
ligger inte begravt under sand, glas och betong i Dubai. Det handlar inte enbart om
bristen på fackföreningar och byggboomen. Svaren fann vi på Keralas landsbygd.
Krok/ Aktualitet: Festen är över i Dubai – gästarbetarna skicka hem.
ILO, FN:s internationella arbetsorganisation, varnar nu för att den ekonomiska krisen
kommer att slå särskilt hårt mot världens etthundra miljoner migrantarbetare. Många
av dem har att vänta sig färre arbetstillfällen, sämre arbets- och levnadsförhållanden.
Förutom mot migrantarbetarna själva riskerar krisen att slå mot deras familjer i ursprungsländerna, vilka ofta är beroende av de pengar migrantarbetarna sänder hem.
Berättelse: Vi tillbringade en vecka med den indiska byggnadsarbetaren Tipi i Dubai
som bygger stadens nya tunnelbanenät. Vi spelade cricket med hans kollegor på kvällarna och var med dem på jobbet på dagarna. Alla vantrivs men ingen vill hem. Att
följa samma arbetare på jobb och fritid under flera dygn gav flera en bra bild av situationen.
Men det verkligt unika var att vi därefter reste till södra Indien och på plats hos
Tipis familj i Indien kunde ställa frågan vad det betyder konkret när pengaströmmen sinar. Vi fick en inblick i Tipis liv och verkligheten för gästarbetarna i Dubai. Att i samma reportage kunna spegla när han ringer dottern och när dottern
ringer honom på andra sidan jorden är unikt.
Vi besökte också rekryteringskontor och pratade med politiker och forskare om arbetskraftsexportens betydelse för länderna.

Se bildspel och bildtexter här:
http://www.jonasgratzer.com/DubaiKerala/
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Att leva med HIV i norra Thailand
nn Enligt en rapport från 2008 UNAIDS är 1,4 procent av Thailands vuxna befolkning
bärare av HIV-viruset. Den fjortonåriga James är en av dem. Båda hans föräldrar har
dött av sjukdomen.
Vi följde under ett par dagar Röda Korsets arbete med HiV /Aids i norra Thailand, Issan
(Surin). Röda Korset driver här dels en klinik och jobbar även med att söka upp drabbade och hjälpa dem med sjukvård och mediciner.
Vi följde ett team när de besökte föräldralösa James 14 år. På plats hemma hos honom
beslutade de att han omedelbart måste opereras och de följande dagarna fick vi följa en
berättelse om en liten killes mod, heroiska insatser av hjälparbetare och den skillnad i
utsatta människors liv som Röda Korset utgör.
Vi skulle i ett reportage vilja skildra den värdighet som aidssjuka James kämpar för och
utstrålar. Under våra dagar med James på sjukhuset och i byn berättade han öppenhjärtligt sin historia. En historia om fattigdom, okunnighet, ojämlikhet och förnedring, men
också av livsglädje, mod och vägran att ge upp.
Sammantaget tror vi att det kunnat bli ett starkt reportage som belyser problematiken
genom James ögon.

Se bilder från reportaget:
http://www.jonasgratzer.com/redcross/
Bildspelet ger en bra bild av historien.
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Dags för fred på Filippinerna?
nn I augusti kom beskedet att regeringen och maoistgerillan på Filippinerna
kommer att träffas i Norge i oktober för att återuppta fredssamtal med varandra.
Det innebär att Filippinerna tar ett steg närmare slutet på en konflikt som varat i
40 år.
Under nästan två veckor följde vi mitt under brinnande krig landets gerilla
på ön Mindanao i södra Filippinerna. Sist någon svensk journalist besökte
gerillan var 1995. BBC gjorde reportage om dem 2005 men sen har det varit
tyst om ett av Asiens äldsta väpnade uppror.
Med fredsförhandlingarna som krok har vi en idé om ett reportage där man får
följa en pluton under en dag av det snart fyrtio år långa kriget. Ett reportage där
man skildrar konflikten, civilbefolkningens lidanden, men också förväntningarna
inför fredssamtalen.
Är fred en möjlighet? Vad har hållit igång kriget i 40 år?
I maj 2010 är det val i Filippinerna och det politiska klimatet i öriket är på väg
att nå kokpunkten.

Se bilder och bildtexter från vistelsen här:
http://www.jonasgratzer.com/NPA

