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TILTALT: En mann (25)
nekter straffskyld når

han i morgen møter i Oslo
tingrett, tiltalt for forsettlig
drap på Freddy Falmark i
januar i fjor. 25-åringen er
tiltalt for å ha slått Falmark i
ansiktet slik at han falt over
ende. Deretter skal han, iføl-
ge tiltalen, ha slått, sparket
eller trampet Falmarks hode
gjentatte ganger. (NTB)

FLYULYKKE: En mann
omkom da sjøflyet hans

havarerte i sjøen i Västerbot-
ten nord i Sverige i går. Flyet,
et såkalt ultralett sjøfly, slo
rundt da det startet opp og
havnet opp ned i sjøen. En
kvinne som var om bord,
lyktes å svømme i land og ble
tatt hånd om.Men den om-
komne, en mann i 30-årsal-
deren, satt fast i flyet. (NTB)

Politiet i Horten reddet i går en mann og
en kvinne fra det som trolig var en over-
dose av stoffet GHB.

I forbindelse med en etterforskningen av
en sak fant en politipatrulje i 11-tiden de to
bevisstløse i en leilighet i sentrum av Hor-
ten i Vestfold. Kvinnen hadde allerede fått
hjertestans, men politiet fikk hjertet hennes
i gang igjen ved hjelp av hjerte-lunge-red-
ning, opplyser operasjonsleder Cathrine
Klæstad i Vestfold politidistrikt. (NTB)

Reddet fra overdose
MIDT I TRA-
FIKKEN: Busser
og biler fikk
selskap av riden-
de cowboyer i
Sau Paulo i Brasil
i går. Anled-
ningen var Ver-
dens bilfrie dag.

Foto: Reuters /
NTB Scanpix

VERDEN I BILDER

mulig å benekte hva som fore-
gikk.
Saakasjvili-regimet prøvde li-

kevel å benekte det, og hevdet at
opptakene var iscenesatt av fan-
gevoktere betalt av landets største
opposisjonsparti, Georgia Dre-
am, for å sverte regjeringen foran
parlamentsvalget 1. oktober.

Innrømmet
Onsdag snudde regimet 180
grader og erkjente at videoene
er ekte. Fengselsministeren
gikk av, ogSaakasjvili sa athele
fengselsreformen har vært to-
taltmislykket.Deretter sendte
han politiet inn i alle landets
fengsler for å ta hånd om sik-
kerheten til fangene.
Imens har folk fortsatt å rase

mot sjokkbildene i mange av
landets tettsteder. Det har blitt et
fast ritual for demonstrantene å
brenne feiekoster, som har blitt et
symbol for opprøret.

– Sadister
Eks-fangevokteren som lekket vi-
deoene, Vladimer Bedukadze,
sier han ble beordret å spille inn
videoene i 2011 fordi maktper-
sonene inkludert Saakasjvili ville
ha dem som underholdning.
– De er sadister, sier han.
Bedukadze flyktet til Belgia i

sommer, og har formelt søkt om
politisk asyl. Han er redd fami-
lien, som er igjen i Georgia, skal
utsettes for represalier på grunn
av det han har gjort, og frykter for
sitt eget liv.
Når Dagbladet treffer ham i

pressesenteret ved EU-bygget i
Brussel er han tydelig nervøs.
Hjemme er hele landet i opprør

over bildene som rullet over
skjermene og dokumenterte det
de fleste har visst eller mistenkt.

– Angrer ikke
Men han angrer ikke det han har
gjort, og benekter at han gjorde
det for å påvirke valget om under
to uker.
– Jeg har ingen som helst

forbindelse til politikken.
Han forteller at han begynte

som fangevokter i 2001. Etter at
Saakasjvili kom til makten i 2004
sier han at han har latt det vokse
fram systematisk tortur, sadisme
og mishandling, mens myndig-
hetene utad har skapt et image av
å ha et humant system, hjulpet av
vestlige eksperter blant annet fra
Norge.
– Reformene er ren PR. Saa-

kasjvili har en sovjetisk og fascis-
tisk mentalitet, men pleier et
«amerikansk» ytre.

BRUSSEL/TBILISI (Dagbladet):
Skandalen startet tirsdag kveld,
da flere videoer som viste mis-
handling og grove seksuelle over-
grep mot innsatte ved Gldani
fengsel nord i Tbilisi ble vist på
TV.
Bildene kanminne om det som

kom ut av Abu Ghraib fengsel i
Irak i 2004, men er råere og mer
brutale.
Et avopptakeneviser en fan-

ge lenket bak ryggen med
håndjern til celle-stengene
mens han voldtas med skaftet
av en feiekost mens han tryg-
ler om nåde.
Et annet opptak viser to psy-

kiatriske pasienter som mobbes
og slås.

Sterke reaksjoner
De sjokkerende bildene rystet be-
folkningen i det dypt ortodokse
landet. Folkemasser omringet
samme kveld konserthallen i Tbi-
lisi, der president Saakasjvili be-
fant seg. Andre rykket ut til feng-
selet der mishandlingen ble film-
et.
Det har til nå vært konstant be-

leiret døgnet rundt av pårørende
og aktivister som vil vite hvordan
de innsatte har det.
Det nyoppussete fengslet er det

største i landet med eget sykehus.
Myndighetene har framstilt det
som et symbol på hvordan man
tarmål av seg til å behandle fanger
på samme human måte som i eu-
ropeiske land.
Meneks-fangevokteren som

lekket videoene, Vladimer Be-
dukadze, hevder at fangermis-
handles i alle fengslene, ikke
bare her.
Da videoene ble vist på TV var

det som en demning brast. Folk
har i årevis visst om torturen,
men blitt ignorert.
Plutselig var det ikke lenger

TORTURSJOKK
Opptak som viser
fanger sommis-
handles på det
groveste ryster
Georgia. Norge har
brukt millioner på å
forbedre forholdene
i fengselsvesenet
som nå rammes av
skandalen.

RYSTENDE:Georgisk TV har denne uka vist videobilder der en mannlig innsatt i Gldani fengsel blir voldtatt med
relativt mild. Bedukidze mener myndighetene fikk nyss om at han satt på videoene, og ville komme ham i forkjøpet.

Tekst: Ragnar Skre
2400@dagbladet.no

GEORGIA
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SKÅL! Ikke noe å si på
humøret når tyskerne
feirer Oktoberfest. Til
tross for regnskyll
utenfor, var det den
tradisjonelle bayerske
drakta dirndl som
gjaldt inne i teltene i
München. Verdens
største ølfestival hol-
der kranene oppe til 7.
oktober. Foto: AFP /

NTB Scanpix

KAMPMOTKLOKKA: Israelere
demonstrerte i går mot myndig-

hetenes beslutning om å stille klokka. I
natt går nemlig Israel tilbake til vinter-
tid, mer enn en måned før USA og Euro-
pa. Demonstrantene i Tel Aviv pro-
testerer mot det de mener er ytterligere
ultraortodoks påvirkning av styresettet,
fordi tidsendringen reduserer fastetida
under den jødiske høytida Yom Kippur.

Foto: AP / NTB Scanpix

TURSJOKK

skaftet av en feiekost, mens han har hendene lenket til cellestengene. Dette bildet er fra en video innenriksministeriet publiserte i forkant, som er
orkjøpet.

Prosjektet heterNorlag (Nor-
wegian Mission of Rule of
Law Advisors to Georgia), og
i begynnelsen var målet å få
til uavhengige domstoler,
men etter hvert ga man opp
og dreiet innsatsen mot å
bedre soningsforholdene.
Prosjektet i Georgia har vart i
åtte år og kostet Norge rundt
ti millioner kroner per år.

Mor-barn enhet
Pengene har gått med til å
bygge en mor-barn enhet,
skaffe bøker til et bibliotek,
og jobbemed å skaffe fangene
bedre tilgang på lege og advo-
kat.
Norlag har også kurset fan-

gevokterne i menneskeret-
tigheter, og har en fast ansatt
fra norsk fengselsvesen som
jobber i det daglige side om
side ved de georgiske fange-
vokterne.
Walter Wangberg, som le-

det et forprosjekt sommeren
2004, skrev hjemden gang at
forholdene i fengslene han
besøkte var under enhver
kritikk.

– Kan ikke klandres
StatsadvokatWangberg er nå
tilbake i Tbilisi som leder for
det norske prosjektet, et
samarbeid mellom UD og
justisdepartementet.
Han mener torturen ikke

er noe som de norske rådgi-
verne kan klandres for.
– Men dere har kurset

fangevokterne i mennes-
kerettigheter?
– Ja, men det er andre enn

oss som har ansvar for å følge
det opp i det daglige arbeid.
Wangberg medgir at sta-

benhar visst at det har funnet
sted mishandling.
– Hvorfor har dere ikke

gått inn og undersøkt det?
– Vi driver ikke som noen

etterforskningsenhet eller
involverer oss i driften av
fengslene.
Justisdepartementets

eneste kommentar er: «Jus-
tisdepartementet er orientert
om at det er blitt avdekket
tortur i et fengsel iGeorgia og
at fengsels- og innenriksmi-
nisteren i den anledning har
forlatt sine posisjoner. Vi er i
ferd med å innhente mer in-
formasjon om saken og ber
om forståelse for at vi ikke
kan kommentere saken på
dette stadiet».

MILLION-
STØTTE
FRA
NORGE
Norge har bidratt med
store beløp for å forbed-
re forholdene i georgiske
fengsler.

LEKKET
VIDEOEN:
Den tidligere
fangevokteren
Vladimer Be-
dukidze (t.h.)
har flyktet til
Belgia etter å
ha lekket mis-
handlingsvi-
deoene. Her
med advokat
Abdelhadi
Amrani.




