	
  

Guldspaden: Arbetsbeskrivning
Fyll i arbetsbeskrivningen genom att ersätta den ljusgrå texten med din egen text. Spara och bifoga
dokumentet i samma mapp som resten av ditt bidrag. För att delta i tävlingen måste du också betala
en anmälningsavgift på 250 kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880. Betalningsmottagare är Föreningen
grävande journalister. Märk talongen med det arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.

NAMN:
Fouad Youcefi

E-POST:
fouad.youcefi@svt.se

ARBETSNAMN:
Faxet som försvann: Kriminalvårdens misstag släppte mördare fri.

KATEGORI:
Lokal-TV

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS
Fouad Youcefi

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER
Pia Axelsson,
Hans Peterson Hammer,
Pablo Torres,
Linda Malm,
Richard Dolk,
Yana Pelovska,
PUBLICERINGSDATUM

VAR PUBLICERADES JOBBET?
SVT ABC m.fl.

BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT
Brutal mördare släpptes fri efter Kriminalvårdens slarv.
Den dömde mördaren Salim Karabadzhakov skulle avtjäna sitt straff i Bulgarien, men ett faxmeddelande från
Kriminalvården som aldrig kom fram – eller som aldrig skickades - ledde till att mördaren gick fri i fyra månader –
ända tills ABC åkte till Bulgarien.
Det dröjde fyra månader innan Kriminalvården informerade dottern om att hennes pappas mördare var på fri fot.
Denna arbetsbeskrivning skall bifogas till alla bidrag som lämnas in till Guldspaden. Vid frågor – kontakta FGJs kansli.
Telefon: 08-665 40 10 E-post: kansli@fgj.se. För att delta i tävlingen måste du också betala en anmälningsavgift på 250
kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880. Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.
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PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN?
Grävet är ett originalgräv, som krävt såväl engagemang som kunnighet och kreativitet vad gäller journalistiska
metoder. Grävet har avslöjat en allvarlig och okänd brist hos en statlig myndighet, och lett till att en felaktigt
frisläppt mördare till sist gripits igen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Ett tips från anonym källa.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?
Bekräfta frisläppandet:
Tipset vi fick var av den sorten att det var mycket detaljerat, men att varje enskild liten del av tipset behövde
kontrolleras. Att få reda på vad som egentligen hade hänt i ärendet krävde en hel del arbete. Vi begärde ut
dokumentation från Kriminalvården (KV), dess transporttjänst, från domstolar samt från Polismyndigheten och
deras internationella enhet (IPO). Hos samtliga myndigheter var en hel del av handlingarna belagda med
sekretess, men genom att exempelvis pussla ihop de e-postmeddelanden vi fick ut hos KV med de vi fick ut hos
IPO, så kunde vi bekräfta vad som skett och kaoset myndigheterna emellan efter att mördaren släppts fri.
Vems fel var det?
Vi visste att bulgaren hade släppts, och att alla parter var överens om att han inte borde ha släppts. Arbetet med
att ta reda på vems fel missen var krävde ett internationellt arbete. Vi gick igenom handlingar från Sverige,
Bulgarien och Österrike där mördarens flyg mellanlandat. Vi åkte till Sofia och träffade representanter för
justitiedepartementet. Till slut kunde vi komma fram till att Bulgarien faktiskt inte kunde beskyllas för något fel i det
här ärendet.
Vi riktades då in oss på Sverige, och behövde ta reda på hur sådana här fall egentligen ska hanteras, och här
uppgav IPO och KV olika till en början. Men efter att ha pratat ihop sig så medgav Kriminalvården att felet
förmodligen skedde hos dem. De påstod dock att de hade skickat ett faxmeddelande till IPO där de bad om hjälp
med att transportera mördaren. Men faxet – medgav de - hade uppenbarligen inte kommit fram av något skäl.
Faxmaskinen
Vi beslutade oss för att kontrollera om Kriminalvårdens påstående om faxmeddelandet var sant. Vi fick en
förteckning över samtliga faxapparater hos KV:s transporttjänst i Arvidsjaur, varifrån meddelandet ska ha
skickats. Därefter bad vi KV:s växel att koppla oss till deras telefonsupport. Vi bad att få ut en samtalslista över
samtliga fax som gått in och ut från de två faxapparaterna i Arvidsjaur. Samtalslistan visade att inget fax skickat
under de aktuella datumen.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?
Sverige:

Internationellt:
Handlingar från riksåklagaren, justitiedepartementet och Interpol i Sofia. Tingsrätten i Veliko Tarnovo.
VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?
Den internationella researchen var svårhanterlig, och även på plats i Sofia, var det svårt att få svar från
myndigheterna.
Ärendet försvårades också av att två svenskan myndigheter KV och Polisen såg olika på ansvarsfrågan till en
början.
Det var också svårt att hantera det faktum att mördaren greps dagen efter att vi lämnat Bulgarien, men innan
någonting publicerats i ärendet.
Denna arbetsbeskrivning skall bifogas till alla bidrag som lämnas in till Guldspaden. Vid frågor – kontakta FGJs kansli.
Telefon: 08-665 40 10 E-post: kansli@fgj.se. För att delta i tävlingen måste du också betala en anmälningsavgift på 250
kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880. Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.
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Allmänna handlingar från Kriminalvården och Kriminalvårdens Transporttjänst, Solna Tingsrätt,
Rikskriminalpolisen, öppna muntliga källor, anonyma muntliga källor
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HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Ca tre veckor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Avslöjandet fick mycket uppmärksamhet i den svenska pressen och samtliga stora nyhetsredaktioner i Sverige
berättade om fallet. Nyheten spreds även i Bulgarien där både den bulgariska motsvarigheten till Public Service,
samt en lokaltidning i mördarens hemstad Veliko Tarnovo, berättade om fallet, och följde upp det.
Många bloggar tog också upp ämnet och sammantaget har arbetet lett till en liten törn i den stolta svenska
självbilden som landet ordning och reda.
Avslöjandet har också lett till omfattande analyser inom Kriminalvården som nu ändrat sitt system för uppföljning
av den här typen av ärenden.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej.

TELEFON/E-POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
fouad.youcefi@svt.se
0739348625

Denna arbetsbeskrivning skall bifogas till alla bidrag som lämnas in till Guldspaden. Vid frågor – kontakta FGJs kansli.
Telefon: 08-665 40 10 E-post: kansli@fgj.se. För att delta i tävlingen måste du också betala en anmälningsavgift på 250
kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880. Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.
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GLÖM INTE: För att delta i tävlingen måste du också betala
en anmälningsavgift på 250 kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880.
Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Märk talongen med det
arbetsnamn du valt åt ditt bidrag.
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