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AKTUELLT 

"Fadime ville vara en vanlig 
• Ny reportagebok berattar om mordet • Tio ar har gatt sedan tragedin 

Den 21 januari ar det tio 
ar sedan Fadime Sahindal 
blev mordad. 

Leif Ericltsson var lien-
nes advolcat. Nu berattar 
han och forfattaren Ulf 
Broberg om mordet 
pa Fadime i boken Du 
ska do. 

Ar 1998 blev Uppsalaadvoka-
ten Leif Ericksson Fadime 
Sahindals malsagandebitra-
de, after att hon blivit hotad 
av sin pappa och lil lebror. 
Den rattsliga processen do-
kumenterades av ett tv-team 
fran SVT:s Striptease. Pro-
grammet gjorde Fadime 
rikskand. 

- Fadime var sa karisma-
tisk och intensiv att hon gick 
rakt igenom rutan. I dag har 
hon blivit en sa stark symbol 
att man glommer bort man-
niskan bakom. Manga vUle se 
henne som en ikon, men sjalv 
ville hon bara vara en vanlig 
tjej. Men det fick hon inte 
vara, sager Leif Ericksson. 

CNN vantade pa jobbet 
Efter att Fadime ar 2002 bl i 
vit skjuten t i l l dods av sin 
pappa, nar hon var pa besok 
hemma hos sin syster i Gam-
la Uppsala, blev Leif Ericks
son nedringd av journalister. 
Han minns tiden efter mor
det som den mest intensiva i 
karriaren. 

- Alia medier ringde mig 
eftersom jag var den enda de 
kunde kontakta. Det hor inte 
t i l l vanligheterna att C N N 
sitter p i rummet och vantar 
nar man kommer t i l l jobbet. 

Forbannad pa debatten 
Arbetet med boken Du ska do 
borjade for tre ar sedan efter 
att forfattaren U l f Broberg 
foreslagit ett samarbete. Leif 
Ericksson hade redan t i d i -
gare funderat pa att skriva 
om Fadime. 

- Jag var lange forbannad 
pa hur allt efter mordet kom 
att domineras av debattorer 

ANNAN BILD. Forfattaren Ulf Broberg och advokaten Leif Ericksson har skrivit Du ska do, en dokumentar berattelse om mordet 
pa Fadime Sahindal. "Det finns sa manga myter om Fadime. Var berattelse handlar om en vanlig tjej som blev brutalt mor
dad", sager Leif Ericksson. FOTO: KATTIS STROMGREN 

som enbart vUle argumentera 
for att "det har mordet utfor-
des av samma inbyggda pa-
triarkat som styr har i Sve-
rige och i hela varlden". Visst 
ar det sa, men journahster 
som Liza Marklund stal de-
batten och tystade de unga 
tjejer som tidigare berattat 
om att de varit i samma si
tuat ion som Fadime. De 
blev tillintetgjorda. 

Ingen analys 
Du ska do ar en rak och 
avskalad reportagebok 
som berattar om mordet 
och utredningen efter. 

Leif Ericksson och U l f 
Broberg ser boken som en 
dokumentation av det histo-
riska forloppet, ett forsok att 
utan att fargas av varderingar 
visa omstandigheterna kring 
det kallhamrade mordet 
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FRAN BOKEN. Pa omslaget 
syns Fadime som de 
fiesta minns henne 
-al lvarl ig. Men inne 
i boken finns aven bilder 
av den glada, vanliga tjej 
hon sjalvville vara. De 
bilderna artagna 
av system Songiil 
Sahindal. 

markt bok. En frdga om 
heder av Unni Wikan, som 

: analyserar Fadimemordet 
och den kulturella bak-

I g r u n d e n , sager L e i f 
J Ericksson. 

- V i har skrivit en repor- djuplodande utan l i ter lasa-
tagebok, en sammanstallning ren sjalv ta stallning, sager 
och ett tydliggorande av vad U l f Broberg. 
som har hant. Den ar inte - Det finns redan en ut -

Stort material till grund 
U l f Broberg har statt for 
sjalva skrivandet och har i sin 
research p lo j t igenom ett 
mycket stort material av for-
undersokningar, domstols-



;tjej" 
FAKTA Dag 
for att hedra 
Fadime 
• MINNESDAG. Forening-
en Glom aldrig Pela och 
Fadime, GAPF, har tagit 
Initiativ till Fadimedagen 
pa lordag 21 januari. 
Dagen ar ett landsomfat-
tande event for att min-
nas och hylla Fadime. 
• PROGRAMMET FOR 
UPPSALA: 

Kl 11-12: Ceremoni vid 
Fadimes grav, pa Gamla 
kyrkogarden i Uppsala. 
Deltagarna tander ljus 
och smyckar graven 
med blommor. Koren All-
manna Sangen sjunger. 

Kl 12-13: Invigning av 
Fadimes parl<, i hornet 
Ostra Agatan-Bangards-
gatan. Fadime hedras 
med tal, musik och en 
tyst minut i parken som 
har fatt hennes namn 
och dar hon aven kom
mer att sta staty. 

Kl 14-16: Minneshogtid 
for Fadime pa Uppsala 
stadsteater. Under tva 
timmar minns vi Fadime 
genom teater, tal, musik 
och bilder. Under min-
nesstunden talar bland 
andra advokat Leif 
Ericksson (se artikein). 
• Alia programpunkter 
under dagen ar oppna 
for allmanheten. 

protokol l , t idningsartiklar 
och intervjuat poliser, ambu-
lans- och sjukhuspersonal. 

Forfattarna riktar ett sar-
skilt tack t i l l Fadimes syster 
Songiil Sahindal som i arbe
tet med boken aterigen lat sig 
interyjuas av Ul f Broberg om 
sina minnen av system och 
tiden kring hennes dod. 
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