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Riksdagsledamot anklagar KOMAK för bidragsfusk 

 
Angående: Göran Lindblads skriftliga fråga 2007/08:1212 ställd till statsrådet Gunilla Carlsson. 
 
I sin fråga går riksdagsledamoten Göran Lindblad till attack mot KOMAK och anklagar 
organisationen för att ha ljugit om händelserna kring "pippi-böckerna". Enligt honom ska KOMAK att 
ha använt bidragspengar till att sprida felaktiga påståenden och därmed även gjort sig skyldig till 
bidragsfusk.  
 
Böckerna som riksdagsledamoten hänvisar till var kvar i den turkiska tullen i ca nio månader efter 
ankomst till Turkiet. Anledningen till detta var att ingen tullklarerare (företag som tar ansvar för att 
försändelser går igenom tullen och når slutdestinationen) ville ta sig an leveransen då böckerna var på 
kurdiska och skulle till kurdiska områden inom Turkiet.   
 
Även svenska ambassaden försökte anlita tullklarerare utan framgång och detta meddelade man även 
svensk media när ärendet uppmärksammades.  
 
Om uppgifterna angående problemen kring böckerna skulle vara felaktiga skulle det inte bara innebära 
att KOMAK spridit falska uppgifter, utan att även flera stora svenska tidningar medvetet skulle ha 
framfört lögner. Oberoende journalister hörde själva av sig bland annat till ambassaden för att få 
förstahandsuppgifter.  
 
Följande text är tagen ur en artikel i Göteborgs-Posten 2006-08-24: 
 
"Att donera tryckta skrifter till organisationer i Turkiet är enligt UD komplicerat. Ambassaden i 
Ankara har dock kontaktat en fristående tullklarerare för att få igenom leveransen, men denne ville 
inte åta sig arbetet eftersom det gäller böcker på kurdiska. 
 
- Han misstänkte att byråkratin skulle dra ut på tiden eftersom böckerna var på kurdiska, och därmed 
var uppdraget inte tillräckligt kommersiellt intressant, säger Carina Mårtensson, charges d'affaires vid 
ambassaden i Ankara." 
 
Under de nio månader som böckerna var fast i tullen fick vi ständigt ny och varierande information om 
vad som var problemet. Bland annat meddelade man från Turkiets sida att KOMAK skulle bli tvungen 
att bekosta lön för ett antal lärare som skulle gå igenom samtliga 1208 böcker för att försäkra sig om 
att de inte innehöll förolämpningar av den turkiska staten. Vi fick också veta att om vi inte kunde 
tillmötesgå kraven och få igenom böckerna inom en rimlig tid så kunde böckerna komma att brännas.  
 
I ett senare skede hävdade turkiska myndigheter att det saknades tullformalia och att det var 
anledningen till problemen med leveransen. Trots att KOMAK var väldigt angelägen om att utröna 
vilka dessa dokument var för eventuell komplettering kunde varken svenska ambassaden i Turkiet 
eller turiska myndigheter vara behjälpliga. Kontakten med diverse myndigheter i både Sverige och 
Turkiet är väl dokumenterad från KOMAKs sida.  
 
Om allt detta säger Göran Lindblad ”...så var det aldrig några problem med leveransen.” 
 



 
Vem Göran Lindblad talat med och vad den personen sagt kan inte vi veta. Men klart att är Lindblad 
dragit långtgående slutsatser av till synens mycket knapphändiga uppgifter. KOMAK är en 
barnrättsorganisation och söker inte konflikter i syfte att vinna politiska poänger. För oss var det 
viktigaste att böckerna skulle nå fram till barnen i de aktuella byarna, och att det arbete som många 
lagt ner på projektet inte skulle gå till spillo. 
 
Det är allvarligt att en riksdagsledamot så lättvindigt ger sig på en liten hjälporganisation, och oerhört 
kränkande att utan någon som helst grund anklagas för bidragsfusk. KOMAK har alltid redogjort för 
sina projekt mycket noggrant och våra bidragsgivare har aldrig haft anledning att ifrågasätta 
organisationens hederlighet vad gäller de medel vi tilldelats.  
 
Vi vet inte vad Göran Lindblad avser med sitt försök att misskreditera KOMAK, men är övertygade 
om att han inte skulle ha vågat dra en större organisations namn i smutsen på detta sätt. En förklaring 
och en ursäkt skulle kunna innebära en viss upprättelse för Göran Lindblads egen trovärdighet.  
 
 
* Böckerna var en del i ett minibiblioteksprojekt och var inte avsedda att användas i 

skolundervisning. Projektet är genomförd med framgång, redovisad och även slutreviderad av två 

oberoende auktoriserade revisorer. Redovisningen av projektet är godkänd av Olof Palme Center.  
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