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SOU l998zl32

statsrådetTill SahlinMona

septemberDen beslutade18 1997 tillsätta analysgruppregeringen medatt en upp-
gift granska samhällets agerande anledningi Estoniakatastrofen.att av

septemberDen 23 förordnades1997 generalsekreteraren Svenska Rödai Korset
ÖrnPeter ordförande och förutvarande förbundsordföranden Svenskai Kom-som

munalarbetareförbundet Lillemor Arvidsson, förutvarande chefredaktören gäst-
professorn journalistiki Christina JutterStIÖm, professorn allmänpsykiatri hov-i
predikanten Conny Nordin förutvarande rektorn vid Uppsala universitetsamt pro-
fessor Stig Strömholmemeritus ledamöter Analysgruppen föri granskningsom av
Estoniakatastrofen och dess följder. Lillemor Arvidsson entledigades med verkan
fr.o.m den från uppdrag23 januari 1998 och densitt förordnades23 1998 imars
stället verkställande direktören för Spri BjörklundLem ledamot analys-isom
gnlppen-

AnalysgruppensI för granskning Estoniakatastrofen och dess följder sekreta-av
riat Marianneingår Wasteson huvudsekreterare, Hanna Brogrensom som press-
och informationsansvarig, Tomth utredningssekreterareLars och Mariasom
Walander Dalayman projektledare.som

Analysgruppen överlämnar härmed första granskningen Esto-rapporten av av
niakatastrofen och dess följder.

Stockholm novemberi 1998

Peter Leni Björklund Christina fuzterxtráin Conny Nordin Stig Ström/Jolin

/Marianne IÃ/artesøn Hanna Brogren Lars Yömtb Maria I/Valander Dalayman
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INTRODUKTIONEN

Sammanfattning analysgruppens uppdragav

hur det tolkats och utförtssamt

Följderna regeringens beslut inte bärga Estoniaatthar drygt fyra sedangått M/S Estoniaår avet
Östersjön. och inte omhänderta omkomnaattförliste, utanför finska människorUtö i 852

Anhörigafrån länder förlorade17 livet. människor överlevde.137
Fortfarande påverkas samhälle händelsen. ochFar- avgående tillträdande uttalar bådavårt En statsministerav en

Östersjön,ligger kvar botten följd vilja omhänderta de omkomna ombord fartyget.tyget attav som en av en
beslut den decemberregeringens bärga Uttalanden kom uppfattas utfästelser15 1994 inteatt att storasom som av

Estonia, vidta åtgärder för deinte omkomna anhöriga, överlevande och svensk allmänhet.att att ta upp grupper av
och låta övertäcka vraket. beslut Beslutet bärga fartyget leder till olika reaktionerEtt inteatt avsett att attsom var

punkt för frågan M/S hos anhöriga och överlevande.Estonia. anhöriga inledsHos mångasätta om
människor fortfarandeEn påverkas kata- period växande besvikelse, hos andra ett accepte-grupp som av en av

strofen och dess följder de överlevde katastrofen detrande fattade beslutet.är som av
och de anhöriga och till dem följdeär vännersom som

Överlevandemed fartyget till botten. det vid det;Men intestannar
olyckans väldighet har fört med frågor har de människorsig överlever olyckan svenskamånga Av 137 54äratt som

svenskai samhälle. värderingar, etikvårt Frågor medborgare. människor har med hän-Dessa varitrests om om en
och lag. ansvarstagande ochFrågor Om delse påverkar dem för återstoden deras liv. Ingenom engagemang. som av
rättigheter och skyldigheter. förtroende dem kommer glömmaFrågor denvårt någonsin 28att natten motom av
för samhällets förmåga hantera katastrofer detta slag september de har exceptionella erfa-1994. Menatt trots attav
och dimension. renheter olycka påverkat det svenska samhället,av en som
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agerande. Särskilt viktigt harupplever dem och Regeringskansliets,och lett till rad konsekvenser varitmånga aven
har olikatillmätts värde. granska myndighetderas erfarenheter iinte något Många rättatt ageratatt samman-om

grundotillfredsställda för hang granska Vilka underlag legat tillkänner bortglömda, osynliggjorda,sig samt att som
Ävenbeslut fattats. andra offentligade berövats möjligheten komma till tals och bidra för de olikaatt att som

belyses, kyrkliga samfund och massmedi-samhällets för framtiden. agerandetill lärdomar organs
exempel. detta tillkommerkan Utövernämnaserna som

analysgruppen beskriver den roll organisationernaatt somTillsättandet analysgruppenav anhöriga spelat och vilka dessasför överlevande och insat-
Estoniakatastrofen ochAnalysgruppen för granskning av bygger mycket omfat-granskningDennavarit. ettserdess följder har fått uppdrag granska hurregeringens att till deltande och unikt material, nyinsamlat,ärstorsomsvenska samhälle har påverkats händelserna sedanvårt av underoch avsnittet Beskrivningen.i rapportenpresenteraskatastrofen. Beslutet tillsätta analysgruppen kom iatt sep- redogörs för de kunskaperdettaUtöver i rapportentember efter partiöverläggningar och1997 gemensamma samlat medoch erfarenheter analysgruppen i möten ex-överlevande.med företrädare för anhöriga ochmöten tillviktiga områden härleda destårpertis inom attsomdirektiv till analysgruppen betonasI regeringens att analysgruppen inför utformandetfrågor prövat avsomgranskningen särskilt viktig för stärka allmänhetensär att Exempel sådana områdenslutliga rekommendationer.

offentligaförtroende för statsmakternas och det Sveriges
omhändertagande och identifieringbärgning,är: av om-agerande samband med händelser katastrofkaraktär.i av påverkanfrån psykologiskkomna Estonia samt perso-Särskild hänsyn skall till effekterna olyckan längretas av inblandad sådan åtgärd, övertäclming vraket, denal i en avsikt för de överlevande och de omkomnas anhöriga.

konsekvenserna hanteringenlångsiktiga Estonia-av av
och överlevandes livssituation.frågan för anhöriga Utöver

Analysgruppens tolkning uppdraget intryck kontakterdetta beskrivs analysgruppensav även av
direkta ochmed anhöriga och överlevande,Analysgruppen har tolkat uppdraget det övergri-så mötenatt genom

rubricerattelefon och brev. dettapande målet bidra till den offentliga behand- I avsnitt, Pro-via ärär att att som
jämförelse, hanteringenbelyseslingen Estoniahaveriet och dess konsekvenser kan slut- även, ettavsom enav cessen,

underantal internationella olyckorföras innebär allmänhetens förtroende är.sätt störreett att senaresom
för det offentliga förmåga hantera katastrof-Sveriges att

Medgivande misstagåterställs och de anhörigas Sorgearbete,situationer avatt
målsätt-andra förutsättning för den övergripandede överlevandes livssituation kan underlättas. I En attsamt an-

återställa förtroendet för det offentligaslutning till denna målsättning skall analysgruppen bidra ningen, att
skall kunna infrias granskningen skall bidratill samhällets framtida katastrofberedskap kan stärkas. Sverige, är attatt

medges där de förekommit.detta mål skall kunna bör viktiga till misstagFör uppnås några attatt
de ochinfrias. Med innehållet Beskrivningenförutsättningar i två avsnitten,

antalgrund speglar analysgruppen prin-Processen, ettsom
följderna efterGranskning den september28 1994 händel-cipiella frågeställningar fick betydelse förav storsom

kring Analysgruppens förhållningssättförsta förutsättning analysgruppens granskning Estonia.En ärär att serna
präglas också insikt det exceptionellavad faktiskt har skett efter kritiskt ikan tydlig bild ommen avge en av som

händelser analyseras kanolyckans väldighet. Blandolyckan. Analysgruppen dennaiägnar rapport stort ut- som
Bildt ochde uttalanden gjordes Carlbesldiva de händelser inträffat sedan den häråt nämnasatt som avrymme som

Carlsson, rörande bärgning fartyget ochfram till och med oktoberseptember Be- Ingvar28 1994 1998. av om-
regeringsskiftets betydelse,händertagande omkomna,skrivningen omfattar myndigheters, inklusive regeringens av

IO
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tillsättandet etiskt råd, myndigheternas informa- Conny Nordin, professor allmänpsykiatri vid Linkö-iettav
tionsarbete, Sjöfartsverkets utredningar med flera händel- Hovpredikant.pings universitet.

I rubriceras redogörsavsnittet, Analysen, för Strörnholm, förutvarande rektor vidStig Uppsala univer-ävenser. som
juridiska aspekter kring dessa principiella frågor. professorsitet, emeritus.

sekretariatet huvud-I ingår: Marianne Wasteson,
Ovissbeten kring Ertonia skingra:måste sekreterare, och infonnations-Hanna Brogren, press-

tredje förutsättning för analysgruppensEn målsättning Tomth, utredningsselcreterare ochansvarig, Lars Mariaatt
skall kunna infrias, beslut fattas skingrar Walander Dalayman, projektledare.oviss-är att som
heten och, möjligt, definitiv punkt för Analysarbetet har ställt särskilda krav hela sekre-Esto-sätterom atten

Regeringsbeslutet dennia. december har utredningsarbetet. har15 1994 tariatet varit i Det varitengageratav av
anhöriga och överlevande aldrig nödvändigt bakgrund dels den omfattandestora accepte- motgrupper av

faktumDet också beslutade informationsinsamlingenregeringen och de krav ställtsrats. att att attom som
uppskjuta den planerade övertäclmingen fartyget, har analysera materialet, dels kravet öppenhet detochav av
bidragit till det för människor framstår frånmånga anhöriga och överlevande,intressetatt storasom om massme-
frågan Estonia lika för fyra sedan. dier, bred allmänhet.år Förär öppen, samtom som en

dem analysgruppenmånga under arbetesitt inne-möttav
bär detta ovisshet och påverkan densmärtsamen en Tack

livssituationen.egna Analysgruppen vill inledningsvis framhålla samarbetet
I analys-avsnittet Rekommendationen presenteras med referensgruppen, bestående företrädare för deav an-förslag till åtgärder för bringa Estoniafråganattgruppens hörigas och överlevandes har bidragitorganisationer, somtill, vad hoppas kommer innebära, slut-attgruppen en med värdefulla kunskaper och erfarenheter.

punkt.
särskilt tack riktas till de anhöriga och överlevandeEtt

analysgmppen under hearings landet och tillimöttsomFörbättrad beredskap infor framtida katartrofer
dem hört brev och telefonsamtal.sig Desom av genomfjärde förutsättningEn framtida katastrof-Sverigesär att har fördjupat analysgruppens förståelse för Estonia-beredskap förbättras. olycka kan aldrig vändas tillEn stor olyckans följder för enskilda människor och för vårt sam-för den enskilde drabbats, harnågot gott som men en hälle i stort.skyldighet samhälle lära för framtiden. viktigEnattsom Företrädare för de politiska ochregeringen, partiernadel analysgruppens arbete inriktas formulerai dessaatt myndigheterna har medverkat tilli intervjuer såatt ge enlärdomar. Till detta återkommer analysgruppen i en sepa- tydlig bild den efterföljande det varitav processen somvid tillfälle.rat rapport presenteras ettsom senare möjligt med tanke den tid förflutit.att som

Analysgruppen vill rikta tack till deäven ett experter
olika ämnesområden, samband med ochi intervjuersomPresentation Analysgruppen för granskningav av

bidragit till sakkunskap.seminarier att geEstoniakatastrofen dess sekretariatsamt
Avslutningsvis vill analysgruppen tacka dealla isomAnalysgruppen består följande ledamöter:av bidragit olika under arbetetsövrigt gång.sättÖrn, ordförande,Peter generalsekreterare Svenska Rödai

Korset.
SlutredovisningBjörklund,Leni verkställande direktör för Spri.

Christina Jutterström, förutvarande chefredaktör, Analysgruppens arbete avslutas under medvåren 1999gäst- en
professor journalistik.i slutredovisning.
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inledning

och riksdag extraordinäraförlisning innebar drabbades områden,stonias Sverige tive regering iatt attmen
katastrof saknar motsvarighet moderna tvingasi vår situationerav en som agera.

Ännu analysgnippen förhistoria. idag det förstå katastrofens vidd. bakgrund detta tillsattesMotsvårtär attatt av
ochoch det lidande drabbade anhöriga och granska hur myndigheter, inklusive RegeringskanslietDen sorg som

enskilda frånöverlevande berör alla. olikaregeringen samt ageratoss organ
samtligaKatastrofen innebar också det svenska samhället förlisningen och framåt. Bakom detta beslut ståratt

ställdes inför väldiga dimensioner. riksdagspartier.prövningen av
Komplexa frågor och problem har krävt och lös-svar

beslut fattades och det arbete utför-ningar. De som som
redovisning händelseförloppetBeskrivningen ärdes myndigheter, inklusive hade föregåttsregeringen, en avav

från förlisningen och fram till oktober 1998.överväganden. flera fall har besluten efterhandsvåra I iav
Estoniakatastrofen ochlditiserats. anhöriga och överlevande beskriver Analysgruppen för granskningMånga att av

belysakontakterna med beslutsfattarna har haft brister, de dess följder har del arbetesittägnatatt stor atten av
"omyndigförklarats", och fråntagits möjligheter de händelser inträffat efter förlisningen. Gransk-sina att som
bli hörda och påverka besluten. har inneburit träffat och samtalat medhar resulteratDetta i ningenett att gruppen
minskat förtroende involveradeför myndigheterna. antal något varitsättett stort personer som

beredningsprocessen.detta har det diskuterats den svenska för- eller berörda katstrofen ochUtöver i avom
valtningen har beredskap uppbyggnad för hantera Regeringskansliet, andra myndigheter ochoch Från regering,att
katastrofer den till anhöriga och överlevande.aktuella dimensionen. faktum offentliga UtöverDet är ettav organ

del utredningar,myndigheterna har huvudansvaret respek- detta har analysgruppen tidigaretagitinom sinaatt av
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BESKRIVNINGEN

mediamaterial vidtagnamed vilket framgår källförteck- inledande perioden med åtgärder denDenmera, av ° av
Bilagoma. avgående under ledningningen i avsnittet statsministernregeringen, av

det följande beskrivning Carl Bildt, omedelbar anslutning till förlisningenI avsnittet ipresenteras en av
vad framkommit detta arbete. detta Beredningsarbetet den IillträdandeI i regeringen,som genom °sam- un-
manhang bör det påpekas analysgruppen har Carlsson, införder ledninginte nå- statsministern Ingvaratt ettav

kontroll- eller tillsynsfunktion det slag beslut slutliga åtgärder med Estoniat.ex.gon av som om
konstitutionsutskottet, eller innebär Beslutet låta bärga och omhänder-JO JK Detta Estoniainteutövar. att- om
exempelvis redovisningar samtal med olika de omkomna låta övertäcka fartygetatt ta samt attav personer
bygger den efter beslut, bland innefattarintervjuades uppgifter. Perioden detta annategna ° som

Avslutningsvis vill analysgiuppen tillägga denna regeringsbeslut övertäckningen, ochatt ett att stoppa
anspråk heltäckande fram till oktoberpresentation inte 1998gör att vara en

beskrivning alla de händelser sedanägtav som rum
förlisning. sammanfattas centrala aktörerEstonias kan Med anledning återkommerFyra inte iår mångaett attav

enda sammanhang. ofta beskrivningen händelserna kan påpekasi över att en
fullständig förteckning aktuella med återgi-över personer,

Fyra tidsperioder redovisas vande titlar med återfinns det avslutandei avsnit-mera,av
Beskrivningen indelad fyra delar fyra Bilagorna.iär motsvarar tetsom
viktiga faser med centrala händelser förloppet kring återfinns slutet dettaFotnoter i avsnitt.i av
Estoniafrågan.

14



FÖRLiSNINGENTIDEN EFTER
ÅTGÄRDER AVGÅENDEMED VIDTAGNA AV DEN REGERINGEN

"Färjan befarasEstonia ha sjunkit."

M/S Estonias nodanrop närliggandenår
fzmyg finskoch lczmradio. Finsk sjoriiddning

inleder riiddningsaktiviteter och TT ocb andragenom
izybetrbyrder sprids infwmation fzrzygetr ide.om

den september Från28 1994 ovisshet till skrämmande visshetärarten mot passagerar-
farjan M/S frånEstonia Tallinn till Stockholm.väg Klockan TT-flash sjunkenl".01.59 går "Estoniaut;en
Ombord finns Vädret hårt.989 blåserDetär därefterMinuten kan nattvakna svenskar höra nyheten ipassagerare.

sydvästlig vind tilltar under omkring mid- ochP3 P4, Sveriges Radios Ekoredaktion för förstaen som resan, när
vindarna kulingstyrka,når hartimme vin- sändernatt nyheten öde.gången Estonias sändningenIen senare om

ökatden ytterligare och maxstyrka omkringnår nu en
23 rn/s.

Det kallas förKlockan sänder lT-flash lTzshögst00.23 maydayZ-anrop. ärEstonia somett
prioriterade telegram. innehållerEnflashEn Silja det nödställdaminut Europa farty-senare svarar

mednyheter verkan och mycket högtstorEndast de närliggande fartygen och kustradio-get.
allmänintresse åtföljsoch alltid ettavFinland uppfattar larmet.statjonerna i efterSju minuter
brådskandetelegram. Denna tjänst erbjudsmayday-anropet har Silja kontaktEuropa medsin sista
TT:snyhetskunder och bland dessaEstonia.
återfinns bl.a. nyhetsredaktioner i landet,

Finsk sjöräddning har för räddnings-som ansvar pressansvarigainom offentlig förvaltning
området där befinnertjänsten i Estonia uppfattarsig, och företag m.fI. Ensignal till kundernas

nödanropet och omedelbara åtgärder.initierar personsökaretalar det finnsattom en
Klockan med brådskande01.31 går TT nyhets-ut ett frånnyhet Tf läsa.att

telegram: "Färjan befaras haEstonia sjunkit.
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räddningsledare vid den svenskaArild Winge,intervjuas
uttrycket "sjöräddning"Med det samlandedärefter sker medSjöräddningen. Nyhetssändningarna

följande enheter:avsesfår denSluttid vilket innebär sändningarnas.k. öppen att ta MRCC RescueMaritimeistället för detid de behöver, minuterinomatt trerymmas CenterCoordination samt
Ekosändningar.normaltid förärsom RescueSub Center.MRSC MaritimeÅbo får infor-Sjöräddningen ITiDet är somgenom MRCC tillfället förl Finland fanns vid

Informationen lig-vad hänt med Estonia.mation Helsingfors. ochom som Estoniahaveriet i Vasa
fårTT-flashar under dettatill grund för På Äbosätt antalnatten. medan MRSCfanns ettger

snabbt meddelandetcentrala nyhetsredaktjoner sjö-längs kusten med mindreplatserom
till nyhetsbyrån bistår MRCCmedöde. Flashen Reuter, områden bevaka.DeEstonias går attäven

informationsinsamiing. I Finlandlarm ochtill hela världen.nyheten därmedvilket innebär når utatt
ingår Sjöräddningen i gränsbevaknings-

verksamheten direktväsendet och är
inrikesministeriet.underställd

Sverige fanns MRCCvid tillfället förl
Göteborg och Stockholm.Estoniahaveriet i

ansvarigI Sverige Sjöfartsverketär
MRCC MRSC.myndighet för och

16



FRÅNTIDEN DEN SEPTEMBER28 TILL1994 DEN OKTOBER6 1994

Beskedet når i Sverigeut

Nyheten Esionias ide sprids hela Sverigeöverom
med hjälp massmedierna. Den avgående regeringenav

får information olyckan under avtac/enzngifest Rosenbad.iom en

Rosenbad Stockholmi underpågår Utrikesdepartementets sambandscentral mel-ringernatten en
avtackningsfest för den avgående borgerliga lan klockan ochregeringen. till Melén01.30 Kerstin har02.00 som

midnattRunt gästantalet tillställningen konsulärapå- jour enheten. får redaHon TT-tunnas ut men att ett
fortfarande då klockangår halv Klockansig telegramtvå. färja har sjunkit. Försöknärmar nå uiIi-att attuppger en

börjar personsökarna hos flera01.31 festdeltagarna kesministern Margaretha af Ugglas misslyckas. Ministernattav
Christiansson ochringa. Lars Zetterquist,Per pressche- beskedet morgonnyheternanås radion.av genom

fen respektive pressekreteraren Statsrådsberedningen,i Vid halvtIetjden väcks Grundberg,Lars Sve-natten
bland andra dettanås det första ambassadörTT- Tallinn,riges pressvakten Utrikes-sätt iav attav

telegrammet befaras ha sjunkit.Estonia departementet Stockholmi ringer.attom
AndersFörsvarsminister Björck beskednås av om

Regeringen informeras tidigt under natten olyckan tidigt onsdagsmorgonen, då vakthavande
Statsminister Carl Bildt och statssekreterare EgardtPeter Försvarsdepartementet ringer.

lämna Rosenbad då de får beskedetär väg att attom en
nåsCentrala myndigheter beskedetfärja förlist. av

Strax efter beskedet tele-nått statsministern ringer Länskommunikationscentralen vid Polismyndigheten iatt
fonen hemma hos kommunikationsmimster Odell.Mats Stockholms län LKC får kännedom katastrofen viaom
Rolf Tufvesson, planeringschef Kommunikationsde- nyhetssändningen radio klockan 02.00. halvtimmeEn

berättar fartyg, troligen för-Estonia, Sjöräddningen ochringer fartyget troligensägerpartementet, att ett attsenare
Östersjön.list har sjunkit med ombord. Vid900 03.00nämnare personer
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larmasLandstinget i Stockholms länhalvtimmeunderrättas chefen för ochLKC senareen
telefonfår SOS-Alarm informationStockholms län. Klockanlänspolismästaren vid Polismyndigheten i 00.55 per av

MariehamnSjöbevakningscentralen Estonia iIourcentralen vid Rikspolisstyrelsen får tele- iRPS ärattett om
vidarebefordras till Stock-larm MRCCfrån Melén Utrikes- sjönöd.fonsamtal klockan Detta02.25 Kerstin

till skadademeddelas det SOS-Akatastrof inträf- holm. Klockandepartementet informerar 02.58 attatt ensom om
Östersjön. varför sjukvården larmasomgående till skall komma till Sverigefat Vakthavande ringer genom

från CAKKjourhavande Tjänstemannenpolisöverintendent vid Rikskri- tjänstemanRoland Ståhl, ärsom
sjuksköterska vid akutmot-kopplas tillordförande den svenska identiñerings- SOS-A ansvarigminalpolisen och i av

SjukhusSödersjukhuset, Huddinge ochinformationen. Ståhlkommissionen, och vidarebefordrar tagningarna
personaloch begär jourhavandepassagerarlistor. Karolinska Sjukhusetvakthavande instruktion in attatt taomger

förberedelser för krisgtupperskall informeras liksomgeneraldirektör vid Sjöfarts-hosHemma Kaj Janérus, att
tidpunkt får Huddinge Sjukhusvidtagas. Vidomkring klockan skallverket, telefonen Det03.00.ringer är samma

medfrån helikopterdivisioneninformerar direktkontakt Bergasjötrafikdirektören Kjell Reslow 11:eomsom
sjukvårdspersonal till helikoptertjänstbegäran inomöde.Estonias om

slår Olof Forssberg, generaldirektör vidKlockan 20 minuter.06.00
vid akutmottagningarn-asjuksköterskanradion hemma ochhaverikommission, Den ansvarigaStatens nås av

Sjukhus och KarolinskaHuddingeSödersjukhuset,beskedet nyhetssändningen.genom
Ãklagarmyndig-Överåklagaren respektive sjukhuskontakter medSjukhusetHagelberg, vid initierarUno

Personal kallas allmäntkatastrofkommitté.Stockholm, får medierna inte inheten i genommorgonen genom
katastroflarm.katastrofen.kännedom om

vid larmar också stabs-Jourhavande CAKtjänsteman
från förläkaren och ytterligare CAK tjänst-tjänstemäntvå

Stabsläkaren larmarvid ledningscentraler. omgå-göring
Södersjukhuset,ledningsläkare från Bo Brismar,ende en

ledningsläkare vid Estline-uppdras fungeraatt somsom
överläkare ochStabsläkaren larmarterminalen. även enidentifieringskommissionenSvenska

Karolinska Sjukhuset vilkenPKL-koordinator frånnaturkatastrofNär olycka ellerstörreen
sjukvårdens psykosociala stöd-uppdras samordnainträffat utomlands skall. enligt för- att

verksamhet vid terminalens.1988530ordningen expertgruppenom
för identifiering katastroffall utom-av

når svensk allmänhetHändelsentilllands, särskild hjälpaexpertgruppen
svenskavid identifiering omkomna sjunkitav snabbt nyhetenAllmänheten Estonianås attav om

medmedborgare och andra närapersoner halva befolkningenRedan klockan harmedierna. 07.00via
fåranknytning till Sverige. Expertgruppen klockanolyckan. mellanfått vetskap Timmarna 03.00omolycks-begäran myndigheternaav mycket spridnings-och intensiva07.00 år urmorgonenplatsen biträda vid identifieringäven av synpunkt. undersökning visar 60En än procent,att merandra l expertgruppen 50mpersoner. - olyckan radion.första informationen Enfår den viaomvanligen kallas identifieringskommissionen

och likabeskedet förmedlat TVfemtedel får via nästaneningår chef företräder Rikspolis-en som- kontakter.andel personligaviastortvåstyrelsen,två rättsläkare. rätts-
två kriminaltekniker.odontologer samt
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Nyheten sprids Stockholmi jönköping nås nyhetenav
IVärtahamnen Stockholm liggeri Estlineterminalen. Där Hos polisen Jönköping höri nyhetenman om

det under fortfarande lugnt. Personal färjekatastrofenär ti- radion.ärnatten som
digt plats får vad hänt och beskedet slår ned Samuel Svensson blir uppringd brorsin någon gångveta som av
med förlamande effekt. Ingen riktigt vad budet mellan halv och Brodern undrarännuvet sex sex. restom pappan
kommer innebära. från Tallinn med flyg eller båt. har hörtHan nyheternaatt

Östersjön.Omkring klockan börjar medier kommatvå till olycka med färja Samuel Svenssonatt ter- om en en
minalen. Strax efter klockan kommer polispatrull ringer sin ägde med far-sägertre en attmamma som resan rum

efterlyser passagerarlistor.som W8-
Efterhand tiden börjar telefonernagår frånringa Curt Gemheden befinner fjällvandringsig isom

anhöriga oroligt frågar derasjust anhöriga Storlien.varit Det snöoväder. Vid sextiden vaknar han ochärsom om
ombord fartyget. anhörig åkerEn till terminalen hör radion färjekatastrof inträffat undersom att en natten.
berättar för analysgmppen där fanns beskedinga hansEn med Estonia. hanNär stundsöneratt att av reser en
och stol slåinte sig på. hör det talas Tallinn och Stockholm frågarattens en ner attsenare om

han fru, bekräftarsin skulle från Tallinnattsom sonen resa
Borlänge drabbatin kvällen före.
Vakthavande polisbefal lyssnar radion under Klockan kommersju de första anhöriga till akut-morgonen
och får då höra nyheten olyckan. Vid 06.30 ringer länssjukhusetmottagningen Ryhov, ijönköping. Nå-om en
företrädare för Surahammars busstrafikbolag till honom kontaktar jourhavandetimme räddningschefgon senare
och berättar pensionerade metallarbetare44 med sjukhuset och frågar behovet krisstödsarbete. Manatt var om av

Estonias Polisbefälet då tillringer Birgitta beslutarBerg- inkalla ledningsgruppen till sjukvårdens led-resa. att
krisgmppsamordnare och redan ningscentral.är timme preliminärEn uppgift finns Pingst-gren, som en attom

samlas krisgruppennågra till första kyrkanEtt ijönköping drabbad.möte. ärettsenare ur
har hela krisgruppentimmar samlats Tre telefonlinjeri och bemannas stöd-öppnaspar senare av

församlingshemmetJakobsgården centralai Borlänge och och Radio Jönköping hjälper till sprida infor-personer att
klockan 07.40 verksamhetsin dessa. Efteröppnar mation önskemål från Pingstkyrkan flyttasgruppen om

Hos BerglundLennart och hans familj telefo- telefonverksamhetenringer dit. finns lednings-Nusenare
efter klockan släktingsju. En meddelar företrädare för kyrkan, polisen, frånstraxnen att en tregruppen, personer

olycka har inträffat. Ombord fartyget Lennart Berg- PKL-gruppen läkare med förär media-samt en ansvar
lunds och hennes make. kontakter plats.svärmor kriscentrumEtt etablerat under för-är

Georg Karlsson, kommunalråd, hör radions middagen.
morgonsändningar olyckan då inte Nu det bekräftat elever frånännu 21 Pingstkyrkansärvet attom men att
den kommer konsekvenser för Borlänge. först bibelskolaDet och anställd räddningstjänsteninom fannsäratt en

Lennart Lindgren, ombudsman Metall Borlänge, mednär i från Tallinn.resan
omkring klockanringer han får07.30, veta attsom en
pensionerade Oviss/Jet Lindesbergmetallare och Borlängebor finns igrupp om-

bord Estonia. Radion under hos polisenstår Lindesberg.inatten
MetallsPå kontor Borlänge telefonernai går mellanNågon ochgång sprids nyheten02.00 03.00 blandvarma

under den tidiga då anhöriga och berörda personalen faijeolycka skett. kopplarNågonmorgonen, attom en
för informationringer vad hänt. ihop informationen med vetskapenatt om som attom en grupp

kommunalanställda befinner fartygsresa ochsig en oro
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präglad ovisshet sprider klockansig. Först får07.00 information orolig anhörig sökerav samma genom en som
besked kommunpersonalen med information.Esto- hänvisasHan till polisen Norrköping.iattman resteom

nia. Vakthavande polisbefal kontaktar därefter jourha-
Vid sextiden larmas räddningschefen vandei ochHenric Daréus, lasarettet Norrköpingipräst,morgonen

Lindesberg SOS-centralen. fårHan före ombedsPrästen kontakt med ochPROveta att straxav en tagrupp sex.
kommunalanställda från olika Lindesbergs kom-i sedan till sjukhuspastomringer vid lasarettet.ävenorter

Östergötlandñnns ombord det förlista fartyget Estonia. De Personal Radio får vetskapmun om
flesta kvinnor arbetar skol- och storkök.i olyckan Ekotsär utsändning klockanvia sänd-05.00. I sinsom

ÖstergötlandRäddningschefen sammankallar kommunens lqisgrupp, klockan vidarebefordrarning Radio06.15
bland dem kyrkans kyrkoherde Orvar uppgift de telefonnummer anhöriga kan tillringarepresentant, om som

underrättarHomann. Man katastrofansvarig lasarettet Stockholm. Klockani beskedet07.00 för förstagår
ÖstergötlandLindesberg ochi informationscentral medupprättar gången hårt drabbat.ären ut attom

speciella telefonnummer lämnas till massmedia. Vid tid får ansvarig kommunentjänsteman isom samma
Dessutom larmas Stödgrupper Lindesberg, Ramsberg, informationi olyckan.om

Fellingsbro ochFrövi, Guldsmedshyttan. Oroliga anhöriga hör nyheterna olyckansom om
kvinna,En make befinner hem frånsig Tal- radio börjar söka information. vänderväg Många tillsig PRO.vars

linn, vaknar till radions nyhetssändning sänd- dessa05.00. I En får bekräftat detärav atten man som storvar en
lämnas telefonnummerningen till Stockholmspolisen och medlemmar från Norrköping med fartyget,grupp men

hon förringer vad hänt. han försöker det kan lämnaingennär ärgenast att vetaupp mer vetaom som mer som
fårHon då andra telefonnummersju till och efterringa uppgifter. Televisionennågra lämnar knapphändig infor-att

ha listanringt ha fåttigenom besked och det hänvisasnågra mation till telefonnummer anhörigaatt utan att som
känner hon enligt uppgift,sig, kär-tjatig kan slårringa. Han dessanågra ingenegen som en av nummer men sva-
ring och ifrågasatt. rar.

Stadsbyggnadschefen Westerberg,Bo känner till En till Estlinetenninalenringer försom annan person att
kommunanställda befinner tillsig information och bekräftelse hennes anhörigajustatt ären grupp en resa om

Estland, vaknar tidigt till nyheterna färjekatastrofen. med Estonia. blev kopplad"Jag till jagprästom en men
kontrollerarHan uppgifterna och får ville verkligen hademin ombord."gåttvetaom gruppens resa om mor

bekräftat de åkt med Klockanjust Estonia. 07.45är näratt
han till kommunalrådet Uppsala larmar snabbtringer KarlssonConny och berät-

vad hänt. Jourhavande brandingenjören, Lars-Erik Falk,tar ärsom utesom
tjänsteuppdrag lyssnar nattradion och får nyhets-i

Anhöriga Norrköpingi söker besked sändningen klockan höra olyckan.02 .00 Med vetskapom
Under den september följer28 nattpersonalen Tartu till Uppsala han det kaninserär vänortnatten mot attom att

Östersjönhos polisen Norrköping dramati nyhets- finnasvia Uppsalabor ombord. Vid femtiden larmar han en av
sändningar radio.i SOS Alarm Norrköping kontaktasi den psykosociala katastroflednings-irepresentanterna
klockan vaktbolag02.00 informerar PKL med KKLs-gruppen,i i sinärettav som om gruppen tursom som
olyckan. Katastrofen känns avlägsen. för-Det kontaktinte med olika krisgrupper.ännu Omkringär timmetar en se-

vid femtiden vid polisens larmcentral ochrän samlas ledningsgrupp Akademiska sjukhusetsom man nare en
AlarmSOS får Norrköping berört. Till polisen och telefonkontakt etableras med polisen.ärveta att

då kassörringer PRO:s och berättar de sannolikt har BertilPrästen Dovelius väcks vid femtiden hans frunäratt
medlemmar med fartyget.60 AlarmSOS får kallas tillnämnare ledningsgruppsmötet den psykiatriska mot-
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och informerarhanVid åttatiden ringeromkring sju.Akademiska sjukhuset. En timmetagningen senare
vad hänt.kommunalrådetochtill honomSandbergsjukhusdiakonen Gunnarringer somom

samtal frånocksåOlof Ersgård fårPolismästareskallGottsunda kyrkakommerde använ- ettöverens attom
hanklockan då halvrektorn, åtta, ärärkriscentrum.das vet att engage-somsom

Polismästarenbrottsofferföreningen.stöd- ochradbröder ihansOlof Nilsson vaknar ringer tarnär om-en av
Klockanandra föreningen.med flerakontakt idärefterderasfartygetoch berättarkring halv åtta att pappasom

församlings-kriscentrum iharhar sjunkit.från Tallinn 08.40skulle hem med öppnatoch bror ettmanresa
sådana far- hemmet."detta kanförsta tanke inteHans är sant,vara

nyhetenVaknar och hörRäddningschefen,slårförstår han TVznsjunker inte". Han attnär omatt somtyg
Östersjön, kontakt med polis-vidförstårförlistfärjauppgiften stämmer. en

drabbat.Vilhelminaåttatiden,omkring ärmästaren att
beskedetVilhelmina vaknar med

når kyrkanför SvenskaföreträdareBudskapetfår fadern till gymnasie-Vid sextiden enmorgonen
éiaulai, Ärkebiskop onsdagsmorgonenGunnar WemantillVälgörenhetsresa ärbefinnerflicka, sigsom

centIalsty-kyrkansmed svenskaförtill Växjöradion. mötekatastrofen Han ringernyheten väg ettgenastgenomom
han omkringArlanda, dåbefinnerrelse. sigkontaktar Hanklassföreståndaren skolan, sintill i tursom

fartygs-hör talasförstaförklockan gångenrektor åtta,ställföreträdandeSol-Britt Hansson, är omsom
olyckan.därefter flerakontaktarMalgomajskolan. Rektorn perso-

stift, blirStockholmsbiskop iHenrik Svenungsson,ner.
beredskapsplan-uppringd Göran Pettersson,radions sändningar ärskolchef, lyssnarIsaksson,Knut somav

redankänner dåBiskopenklockanefterläggare,med elevernadenkopplar ihopolyckan inte strax sex.menom
händelsen.tillKlockan dåSol-Brittskolan, förrän Hansson ringer. är
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Sjöräddningens insatser

fins/enDen sjörztddningen har anrvaretjfirsom
niddnzäzgsarbetetbegär hjälp får: den SZJWZXkd.

lyckan har inträffat internationellt informationen Estonias mayday-rop för förstavatten som om
finsktinom sjöräddningsområde. finskaDen gången Sverige.når Sjöräddningen Mariehamni medde-men

Åboräddningstjänsten har för räddningsinsatserna lar har för räddningsinsatsen och allansvaret att ansvaret att
och kan be kringliggandei sin länder hjälp. tillgängligNär information läget finns där. Sjöräddningentur iom om

ÅboSjöräddningen Åbohöri mayday-anropet inriktar Stockholmsitt därefter direktringer till och erbjuderman
arbete Åbodenna förstai fas höja beredskapen hos kust- hjälp. Klockan bekräftar01.00 helikopterhjälpatt att
bevakningen, sprida information Estonias nöd- önskas.att om

larma helikopterbesättning och begäraatt utanrop, att
hjälp från HelikoptrarSverige. larmas efterDenna begäran handförmedlas utsjö-genom
räddningen Mariehamn.i Efter denna begäran helikopterhjälp kontaktar sjö-om

räddningen Stockholm flygräddningen.i Sjöräddningen
nårEstonias hjälp inte den svenskarop bedömningen alla tillgängliga helikoptrargör ska lar-att

Sjöräddningen direkt Hygräddningen tolkar situationenutmas men annor-
Mayday-anropen från Estonia sänds, strid medi gällande lunda. Eftersom den finska Sjöräddningen leder operatio-
bestämmelser, kanalVHF 1610,vilket medför nöd- begäransig helikoptrarväntar direktatt attnen man en om

kaninte uppfattas den svenska sjöräddningen. därifrån. stället förI larma alla helikoptrar omedel-ropen av att ut
Det Sjöräddningen Mariehamn kontaktarär när i bartsjö- larmas de successivt.
räddningeni Stockholm, före klockanminuterna 01.00", Att alla tillgängligainte räddningsresurser Sverigei
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den ñnska Sjöräddningenberolarmades har attut sagts
"flygrädd-Den svenskabenämningen problem och kontaktsvårig-Praktiskabad hjälp.inte o1n

ARCC,Air Rescueningen" benämnsäven berörda länderFinland och andramellanheter Sverige,
tillfället förCoordination Center".Vid under natten.ha betydandeförefaller varit

ARCCEstoniahaveriet belägenvar heroiskafram devill här lyftaAnalysgruppen många
ARCC MRCCoch bildar detArlanda. som kunde räddasmöjliggjorde människor137insatser attsomSverige JRCC,Joint Rescuei kallas

under olycks-väder råddedet hårdatill livet trots somCenter.Coordination
svenskafrån denoch kvinnor, sjö-De männatten. unga

genomförde detmed ochräddningen, svåra ar-varsom
föruppmärksammades sina in-ytbärgarebetet senaresom

medalj utdelades Sverigesoch ñck mottasatser, som aven
konung.

23



FRÅNTIDEN DEN SEPTEMBER28 TILL1994 DEN OKTOBER6 1994

Regeringens agerande under natten

Arbetet inriktas på samla all tillgängligan
infor/nation och vidta förberedande åtgärderan

fi tillsattandet haveriuzredning.av en

På Kommunikationsdepartementet inriktas arbetettatsminister Carl Bildt omedelbart kontakttar
haveriutredningmed TT och polisens sambandscentral för de första, enatt

knapphändiga uppgifterna bekräftade. Vid tretidenHan ringer kommunikatjonsministeräven ärmorgonen
sjöräddningsledaren Stockholm radio och Odellinfor- Mats till departementet.in Rolf Tufvesson,vågupp

sig väderläget och räddningsinsatserna. planeringscheffö-Det och Blixt,Per pressekreterare vid Närings-merar om
refaller klart det Estonia förlist. departementet informerarär Statsrådsberedningen ochattnu som po-

Klockan omkring lisentvå statsministern samlar delarär de finnsnär plats Kommunikationsdeparte-iattom
Statsrådsberedningen. Efter samtalet med inhämtarsjö- De lägesrapporter från finskävenav mentet. en

räddningen det klart fartygstår kan fram fyrstationinte till och frånnå Stockholm radio. Blixt,Per haratt som
olycksplatsen inom rimlig tid. Helikoptrar dock kunskaper och kontakter rederinäringen,är inomvåg, använ-om
den svenska helikopterräddningen larmad och der dessaheli- kanalar tillär två ytterligare information och be-att
koptrar flygs frånin Aalborg Danmark. kräftelseäven Statsminis- olyckan och räddningsläget. kontaktarDeom

informerar ambassadör Mats Bergkvist Helsingfors statssekreterareni Per Egon Johansson ochtern även departe-
helikoptIarnas färdväg. mentsrådet Jan-Olof Selén chef för marknads-årom som
Under Carlstatsminister Bildt enhetenkontakt för och lufttransporter.sjö-ävennatten tar

med vakthavande Utrikesdepartementet, bland När Mats Odell kommer analyseras läget. Med relativtannat
för information gällande former för färskautlysande erfarenheter haveriutredningen rörandeatt Janom av av
landssorg. Heweliusz-olyckan konstaterar de formerna föratt en
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ambassadenfrånmedarbetare ärhar hanundvikavill sigviktig fråga.haveriutredning De somär att enenen
Estline-klart försnabbt sigfårestnisktalande. Deutredningsådanför attattutan gestat enansvararannan

vilkauppgifterfullständigaharkontoret intearbetet. restsvenska insyn i somomexperter
och 188det 679med fartyget, att passagerareuppgesmen
framförombord. Gruppresenärer,finnskommunikatiøzzmiøzimm besättningsmänmed berördaKontakt m:

finnsStockholm, intebiljetterlöst iallt de sinafinskeOdell denkontaktar MatsTidigt upp-sommorgonen
besättnings-hellerdetTallinn, intelistor i görochNorrback,Ollekommunikationsministern, övertygar tagna

be-biljett. Att tvåkanmedlemmarsinternationell haveri- gäster,tillsättaviktenhonom utanresasomatt enavom
faktumliksom detombord,alterneradesättningarfrån Fin-Sverige,bestående attutredning per-representanterav

medförmed varandra, sigbytte arbetspassiblandsonalenoch Estland.land
oklara.besättningenuppgifterna årkommunikationsministernmedOdell talar ävenMats även att om

Tallinn,biljetter iköpt sina ärEnskildaAndisamtalets resenärer,UnderAndi gångEstland, Meister. sägeri som
sådanaregistrerade, eftersom resenä-rutinernadock ärordförande densjälv itänker atthan sigMeister sättaatt som

nationalitetadress,fyllerbiljettinköpet ividundrar Matsintehaverikommissionen. Hanestniska namn,renom
till-Grundberg går,passagerarkort. Larsmedde kännereftersomhaveriutredningendeltaOdell skall i ettmera

dessamedarbetare, igenommed sinamed förvåning. HanOdellvarandra. Mats passager-sammanssvararreagerar
uppleverHanfleraoch kännerarkort igenfrämmande förheltskulle attsådant narrmen.avatt ett varaarrangemang

vädretEftersomdödsdomar.derasläsa ärdetAndioch informerar Meister ärrättstraditionsvensk attatt somom
överleva ichanserde harhan småmycket hårtför haveri-myndighethar attSverige vet attpermanenten

kalladethaverikommission. Denämligen StatensutIedningar, vatmet.
har registreratombordvarandede149tillsätta inter-preliminärtbåda ministrarna passagerarnaavatt enomenas

ochestniskasvenska,vilka 69detta 46 ärsig sätt,haveriutredning. trenationell av
innehåller resenä-finska Korten ävenresenärer. namn

underrättas Ut-länder. Efter genomgångenandrafrånrer
svenskafår svenska deinformation telefaxUtrikesdepartementet rikesdepartementet viagenom namnenom

medarbetareoch hansi Tallinn Grundbergambassaden Larsresenärerna. upp-
medborgarskapochmedförteckningocksåLarsUtrikesdepartementet insersamtalet från rättarVid namnen

de ifylldablandåterfinnsEstland, övrigaambassadörenden svenska iGrundberg, somatt personeren
ombordstigningskorten.inleder därförochhårda vädretinträffat detolycka isvår

estniskadenfårambassadensvenskamed Denbörjarinformation.efter Hansökande genomattett mer
räddats. Denna in-gränsbevakningen 40grånsbevakningen iestniska departementkontakta veta att personersamt

ambassadlandsrespektive itillvidarebefordrasformationSyftetEstland.sjöräddningsansvaret ihar ärTallinn, som
kvällenPåUtrikesdepartementet.svenskaoch tillTallinnförmedla tilloch Sverigeinformationensammanställaatt

Utrikesdepartemen-tillGrundberg listorskickar LarsTallinn.ihur situationen nyautser
ombord Esto-antaletuppgiftenTallinn DåEstlines kontortill i ärAmbassadören beger sig att personertet.

Med 934.passagerarlistor. niaframför försöka ärklockan 04.00 att
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Regeringens arbete under förmiddagen den september28

Kontakter medfinskø och esmis/earegeringarna rörande mötetas en
mellan rtzztsministrøzma. Dir/eurxiønerfåfrr tillsättrmdet bzzveri/eømmissionom av en

behovet ftllmindiga pasragerarlistoø: Regeringen bildar lerirgrztpp.samt om av en

onsdagsmorgonenå kontaktar statsminister Carl krona, pressekreteraren ZetterquistPer och utrikes-
Bildt Finlands och Estlands statsministrar, Esko Aho och departementsrådetansvarige HafströmJonas och diskute-
Mart Laar, och de beslutar ñnska Utö formerna förmöte internationell haverikommission.ettom rar en

under dagen. Tanken Carl Bildtstatsminister försökerär De reda det finnsäven någrasenare att ta om passa-
ska flyga olycksplatsen helikopteri planernaöver gerarlistor tillgå. Statsministern dettaringer ärendeimen att
ändras, bland därför det från finsk sida meddelas till Hans Laidwa rederiet och får då sådana förtsannat att veta att

det längre finnsinte vid förlisningsplatsen.något för hand Tallinn.iatt att se
Åbo,Mötet flyttas till för skall kunnastatsministrarnaatt

Åtgzirderförträffa överlevande från Estonia förts till sjukhuset maniferteradär. dzk/eutera:attsom sorgen
Klockan hålls09.30 ytterligare denna mel-gångmöte,ett

Diskusxioner bzzzzerikorøzmisxiønochpasmgerzzrlzkfor lan Carl Bildt, Olof Ehrenkrona, Christianssonom Lars och
Klockan sammanträderr1io Carl Bildt,statsminister kom- Hafström.Jonas Statsministern informerar övriga ettom
munikationsminister Odell,Mats statssekreteraren samtal han har haft med kungen beträffande minnes-en
kommunikationsdepartementet Per Egon Johansson, gudstjänst och underminut. Senare dagen talartyst stats-
pressekreteraren BlixtPer Näringsdepartementet Carl Bildtminister med ärkebiskop Gunnar Wemanävensamt
från Statsrådsberedningen planeringschefen Olof Ehren- och domprost Caroline Krooki detta ärende. Statsminis-
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Carlm.fl. tillsätts. Statsministerantal statsrådof- endeska ske allahalvflaggningbeslutar stång ettavatttern
leda krisgmppen.OdellBildt Matsficiella byggnader. attutser

med kabi-landssorgfråganStatsministern tar omupp
hålla informeradsigrollFörsvarsdepartementets attLars-Åke framkom-Nilsson DetUD.nettssekreterare -

tilltidigtBjörck kommerAndersFörsvarsministerför sådantformellasaknar rutinerdå Sverige extraettattmer
samlar sinaonsdagsmorgonen. Handepartementetförfarande.

kustbevak-föravdelningenmedarbetaredenmellankontakter avgå-förmiddagenUnder närmaste samttas
kon-läget. Deochräddningstjänst igenomoch gårdis-Bland ningtjllträdandeende och den statsministern. annat

efter överle-sökandetochräddningsarbetetplaneradedendeltagande vidCarlssonskuteras Ingvar attstaterar
skötssamordningenocholycksplatsenvandeoktober. pågårsöndagen denStorkyrkan 2minnesgudstjänst i att

Även räddningsin-fråganmyndighetsnivå.Statsråds- närmeddelarhovetfrånAgneta Aronsson om
för berördafrågabliavslutas kommerskallstatschefentilltelegram iharberedningen kungen attsänt ensatsernaatt

föranle-Björckfrån AndersuppgiftEnligtmyndigheter.Finland.Estland och talat med statsministern i
ingripande ikaraktär inte någotolycka Estoniasder aven

regeringssammanträdevid liknande från departementet.Beslut krisgrupp ellerextra direktivformom av
hel-departementet inteanledning kommerAvregeringssammanträde beslutarUnder sammareger-ett extra

räddningsinsatsernaavgörandetinvolveraslerutred- i närska biträda ihaverikommissionStatensingen att omatt
dis-hellerBjörck deltar i någraAnders inteskall avbrytas.passagerarfarjan Estoniasmed anledningningsarbetet av

bör iräddningsinsatserna övergåhuruvidabesluta kussionerskall självhaverikommissionförlisning. Statens om
Försvarsdepartemen-omhändertagande omkomna. Påutredningsarbetet.skall delta i avexperter somom

utvecklingeninformerathållaankommer sigunder dettadet troligenEnligt OdellMats är atttet omsamman-
medierna.framför allt viaoch dettabestå-krisgrupp,arbetsgrupp,tillfällig görtrade manenensom
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Regeringens arbete under eftermiddagen
och kvällen den september28

Statsminister Carl Bildt statmiiiistrarna Finlandmäter i
00/7Estland, Urwin överlevande, uttalar Intagningsig om

och initierar undersökning passageømfaijoør leonmvtletioøz.en av

efter klockan flyger12.00 Carlstatsminister anhöriga till dessa förtrax säger regeringen hårtatt utsatte ett
ÅboBildt till tillsammans med Jonas Hafström och kom- ck och krävde faran skulle bär Han tänkeratt l gas. år

mendör Emil Svensson. När de flyger Finskain viken hur sådant anhörigtrycköver kan fallet medi Estonia,ett utse
blir det hårda vädret kännbart. där antalet omkomna cket ochär större, stats-m Y ger

det bestämdaministern rådet allt bör förgörasatt att taÅboPå fårtill rådetstatsminister Carl Bildt attresan de omkomna.upp
de omkomnata upp

Vid tiden för förlisningEstonias arbetar Intryck förhållandenaEmil janSvensson Hewelimzinutii av
säkerhetspolitisk analysgrupp vid statsrådsbered- Emil Svensson berättar också för hanstatsministernen att

ningen. Han har haftåret innan uppgifti handha följ- under arbetet med Jan Heweliusz förlisning filmersågatt
derna efter olyckan med färjan HeweliuszJan sjönk vid dykningartagits till färjan. Anledningen tillsom som ner

Östersjön Åbosödrai Under flygresan1993. till berättar detta anhöriga ifrågasatte dykningarna och det of-attvar
kommendörkaptenen detta arbete och delar med ñciellasig beskedet från polska myndigheter det inteom attom

framförallt erfarenheter:två anhöriga kommer fanns omkomna kvarnågra ombord. Dykpersonalav att upp-
frågor kring hur olyckan kunde ske och de kommer utbåtsflottiljen deltog vidtas visningen de polska filmernaav iav

ställa krav kropparna På Jan Heweliusz syfte dels granska dykningarna professionelltatt att tas upp. att om var
omkom svenska lastbilschaufförersju och Emil Svensson gjorda, dels kroppar kundenågra identifieras. Efterse om
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överlevandeträffarStatsministrarnadeEmilkontaktar Svenssonfilmernagenomgången av
Åbotillåker uni-överläggningarna StatsministrarnaEfterhade till.kropparanhöriga och berättar inga syntsatt

överlevandeför besökacentralsjukhusberättar för versitetsKommendörkaptenen statsministern att somatt
den 12sammanlagtförts dit. 37såväl de Det ärgrundförfärlig vraket,det rådde i är yngsteröra personer,attaven

kom ditförstagammal. patientenden äldste Denoch 77 årkastatsde fastalösa inventariernainventarierna om-som
började flerKlockan 07.30klockanblir 04.30ochkring fartyget vändes Detnär morgonen.en ma-upp ner.

Åbo tillförst ha förts Fin-efteranlända tillöverlevandelösa delarfunktion allalande, mortelliknande attsomav
till ska Utö.Emilvraket, Svensson statsminis-vandrar i sägerrunt

sjukhu-träffar svenskarCarl BildtStatsministerskulle bli Trotsdykarnas arbeteoch svårt. treatttern menar
efter haräddatsbland dem 61-årigdeallt bör förvidhåller handetta göras attset, man somatt ta enatt upp om-

Östersjön medräddningsflotte ilegat timmarkomna. enensex
talar medgrader. Mart Laarkroppstemperatur 26 tre

berättar vågbesättningsmänmed medierna estniskaNytt möte som un-om ensom
lyfte bogporten.derifrånmedieuppbåd och tillflygplatsenPå möter ettgruppen

BildtCarlden samlade statsministersäger att re-pressen
omhändertagandeBildt IlftllltlCarl sigStatsministeruppdraghaverikommission etthar igivit Statensgeringen omatt

omkømnautredning haveriet.Estland,biträda, framför allt i avaven
Åbo, överläggningarnasjukhuset ochbesöketefterreda vadangeläget Iunderstryker detHan är att taatt

arrangeradhålls hastigtmellanvad kan Statsministrarna,syfteinträffat, bland i utröna press-enannat att somsom
konferens.upprepande.förhindraförgöras ettatt

det skullefrågan: Om visaCarl Bildt fåröverle- StatsministerTT-flash.kommer EnUnder flygresan en
hurbärga färjan, ansträngningarväldigtbog- sig svårtha Estoniasvande besättningsman sigsäger storaattsett att
bärga vraket"för Handu bör göraöppna. attatt sva-mananserportar var

mycketska ansträngningarJag göra storaattanserrar:
hänsyn tillledningsceiztral vilket inte minstbärga de omkomna,räddningstjänstens förGenomgång att av

mycket, mycketjagoch de anhöriga någontingFinlandsledningscentralräddningstjänstens ärI väntar somsom ser
skall inle-hur det arbetetdiskuterat,Och det harviktigt.Esko Aho ochEstlands Mart Laarstatsministrar stats-

das."fårCarl Bildt. De Statsministrarnaminister tre genom-en
september.denkvällensänds 28Inslaget Rapportioch informationråddningsoperationengång attomav

sänderStockholm någotRegeringskansliet inteläget idet härleva det djupkan iingen utupp-mansom
uttalande.bekräftar dettapressmeddelandefartyget liggerskattar på. somatt

izndersákningBildt vill baCarlStatsministerEnskilda överläggningar aven
konstruktionpassageraifañorsenskilt.därefter sinaöverlägger FörStatsministrarna

Carlstatsministerflygplatsen inför hemresan ringerBildt efteråtCarl Frånkollegor berättarsvenska statsminister
under-vill det skaOdell.Bildt StatsministernMatstillsättabland frågansamtalet rört attest-att uppannatatt enom

konstrueradedriftpassagerarfärjorandra ibiträde. sökasoch finskt ärmed svensktnisk haverikommission om
överlevandefrån deUppgifternaEstonia.skullefinska haverikommissionensades också den sättDet somatt samma
underifrånlyftsbogportenbesättningsmännen,det vik-bistånd ochfartyget med svensktlokalisera attatt omvar

Kommunikations-konstruktionsfel.tydamöjlig- kanrörde ocksåSamtalethitta fler omkomna,tigt ettatt
Östersjöns Sjöfartsverket. Där-uppgift kontaktafårsjösäkerhetsorganisation. iministernförbättraheterna attatt
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efter ringer Carl Bildtstatsminister till Hans Laidwa djup.90 Det sådan kräveroperationmeters attanges en
rederiet och informerar denna åtgärd. mycketinsatser kraftiga kranfartyg och kostnadernaom av att

uppskattas till mellan och miljoner kronor.100 500 För-
svarsdepartementet utredaåtar sig försvarsmaktenatt om

Första sammanträdet i regeringens krisgrupp kan bidra med bärgningshjälpmedel.
Under tiden statsminister Carl Bildt överlägger med Mötesdeltagarna talar vikten vidävensom att,om av en

Åbostatsministrarna i Sverige det förstapågår i bedömning bärgningsfrågan,i hänsyn till den svåra si-samman- ta
trädet den krisgruppi OdellMats uppdragits anhöriga befinnertuation försvunnensig i innanattsom som en
leda. Gruppen består statsråd från särskilt berörda de- lagligen kan förklaras död.av person

detta får forum försätt tättpartement ettsom ett
informationsutbyte Szrajñvittyligtmellan departementen. Gruppen skall ansvar
följa åtgärderna med anledning Estonias förlisning. Beträffande frågan olyckans orsaker uttalas från Justi-av om

Under diskuteras roll ochregeringens uppgiftermötet tiedepartementet suaffrättsligt kan bli aktuelltatt ansvar
frågani Estonia. Olika åsikter uttrycks, från och lagföring vid svensk domstol kan komma fråga,iom att attreger-

främst haringen bevakande roll till den skall bidra det föreligger misstanke brott. Vid miss-atten om om grova
vid krisbearbetningen eftersom olyckans omfattning har tanke mindre brott gäller detsamma, gär-om grova om

dettagjort till samhällsuppgift. beslut fattasInget harningsmannen anknytning till Sverige.en men
dock utfästelser böringa be-är överens görasman attom

träffande frågan Infownationssamordniizgbärgning Estonia. politiska på Kommuni/eatioøzsdepartemezzterDenom av
hanteringen Alexander IGelland-olyckanm avslutasInnan kontaktpersoner depar-mötetav tas upp utsessom

exempel vad sådana utfästelser kan leda till. Deras uppgift blir fortlöpandeett tementen. att rapportera
dennaUtöver övergripande diskussion diskuteras föl- det departementets arbete till Per Egon Johans-om egna

jande frågor. statssekreterare Kommunikationsdepartementet.son,
Statssekreteraren skall för denna informationattansvara

Värdet iymbolbandlingar samordnas.av
Civilminister Inger Davidsson framhåller honatt anser
det viktigt uppföljningen olyckan bara handlarinteatt av

Kommunikationsdepartementetteknik. Hon katastrofens omfattning detgörattom menar
viktigt diskuterarmed omhändertagandesorgbearbeming omkomnaskalai ochstörre avattanser

och haverikommissionvärdet symbolhandlingar skallinte förringas. Civil-av
ministern också åtgärder får koncentrerasintesäger departementetPå diskuteras utformandet uppdragatt ettav
enbart till Stockholm. berättarHon kontakter tagits till Sjöfartsverket gällande undersökning tekniska ochatt av
med ärkebiskopen och landshövding Gösta Gunnarsson legala förutsättningari omhänderta omkomna. Vidatt
avsikt organisera sorgemanifestaüoner hela lan- denna tidpunkt fartygets exakta lägeöver känt ochinteatt är inte
det. Gösta Gunnarsson den äldste landshövdinge-i heller deär omkomna kan påträffas.vet man var

och den leder landshövdingemötena Per Egon Johansson uppdras för be-gruppen, samtsom att attansvara
har direktkontakterna med regeringen. slutsunderlag rörande bland frågan omhänder-annat om

tagande de omkomna fram och har med anledningtasav
Frågan bargniøzg Estonia detta kontakter med Sjöfartsverkets chefsjuristom av täta Jo-av
Kommunikationsdepartementet det borde han ochFranson generaldirektör Janérus medattuppger vara samt
möjligt bärga Estonia, enligt uppgift ligger rederiet.80-att som
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Fänlzzgfiün baveøikonzmissionEstland Finland. finländska haverikom-ochSverige Dengemensamom av
skyldighet lokalisera far-skriftligt förslag från haUtrikesdepartementet förmedlar sigmissionen attett anser en

ligger internationelltEstlands dess ambassad Stockholm,regering, via i vatten.att tyget, somom
humanitära skäl talar för de omkomna skalloch finländska skall Starkade estniska, svenska regeringarna att-

denna målsättning otvetydig. OrdetUtrikesde- omhändertas,bilda haverikommission. Från ären gemensam
sammanhanget, efter-svenske bärgning skall användasfaxmeddelande till den inte igårpartementet ett am-

uppgift detta ord syftar hela fartyget.bassadören Tallinn, Grundberg, medi Lars attattom som
med Estland och Finland angåendeambassadör Stockholm informerats muntligenEstlands Ett seminariumi °

Östersjön skall genomföras.medverka utred- farjetrañkensjälvklart kommer iSverige iattattom
kan ha orsakat olyckan,Eftersom konstruktionsfelningen. ett-

återfinnas andradet utredas liknande fel kanOdell generaldirektören för Svenska haveri- börberMats om
Forssberg, åka till Finland för fartyg.kommissionen, Olof attatt

Storkyrkanför Nlinnesgudstjänst skall hållasfrågan och de behövs iinitiativsig in isätta attta samma°som
Åbo Tallinn.motsvarande ochhaverikommission. tid ceremonier iigång somen

RegeringskanslietKvällssammanträde i ytbärgarnas arbete olycksplat-Under diskuterasmötet
Åbo dessahålls och föreslåCarl Bildt återkommer från KonungenNär statsminister att att upp-sen man enas om

märksammas med medaljer förkvällen sammanträde" sina insatser.regeringsrummet Rosen-iett
Enligt Hafströms anteckningar uttalarbad. sammanfattar resultatet det första statsmi-JonasStatsministern av

skaCarl Bildt vid dettabeskriver läget enligt följande: Kropparnadygnets arbete och nister möte: upp,
ska läggashaverikommission biträds kransar gravarna.Estland sätter° somupp en
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7

centrala myndigheternasDe agerande den september28

.Sjöfartsverket kontaktar Statens haverikommission hemararjfrågorfranoch mens/za
och internationella massmedier Representanterfin Statens haverikommission till Finland. Polisen organiserarreser

telefonmoztagrznzgoch /eriwnottagning vid Ertlinetemninalen förbereder identifieringxarhete.samt ett

fter det inledande samtalet vid tretiden laget dock samtliga tillgängliga sjöräddningsstationerärnatten
fortsätter telefonen hemma hos Sjöfartsverkets larmade.ringaatt
generaldirektör talar bland medKaj Janérus. Han annat

Kontakt med Statens haverikommissionErik Lundin, tillförordnad sjösäkerhetsdirektörzzär tassom
och Jan-Olof Selén Kommunikationsdepartementet. Anderson, SjöfartsinspektionensSten observatör iärsom

haverikommissions utredningar, harStatens sedan tidi-
Sjöfartsverket söker information inbokat förmiddagen Stockholm medimöteettgare

generaldirektörenNär kommer till Sjöfartsverket haverikommissionen. och deHan dockövriga attsenare enas om
sjötrafikdirektören Kjell Reslow och informations- låta tid till spillo kontaktarinte och därförär någon gene-

chefen Lars-Göran plats. EfterBronow stund kom- raldirektören Statens haverikommission Olof Forssbergien
Sten Anderson, avdelningsdirektör Sjöfarts- omedelbart, för erbjuda Sjöfartsverkets tjänster.mer att

inspektionen. kaotisk.Situationen försökerManär
Anrtownning medier hela världenolika fram mycket information möjligt.såsätt avsom

Kjell Reslow informerar havereratEstonia Medier från världens alla hörn vänder till Sjöfartsver-sigattom
internationellt finskt sjöräddnings- ket sökandetinom efter information. Journalisteri Tokyo,ivatten men

enlighet med detterritorium. I sjöräddningsavtal York och London vill ha upplysningarNew samtidigtsom som
finns mellan och FinlandSverige avvaktar begäran deras kolleger från Norrköping och Stockholm vill be-man en

bistånd, larmas Vid det härinnan några kräfta uppgifter läget. Informationschefen och hansut.om resurser om
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beskedden finska haverikommissionen och fårkan alla samtal. Framför allt det förinteassistent ärta emot ter om
haverikommissionen anländer dagenupplysningar fartygets tekniska konstruktion den estniskaattom som me-

dierna vill ha. sjösäkerhetsdirektören Bengt-Erik därpå.Att
Stenmark för med inspektions-tjänsteresa sigär att

och svenska identiñeringskommissionenPolisenfårdistriktet Stockholm hand deli ta storom en av
Yblqfbnmoztagning organiserasförfrågningarna.

vakthavande jourcentralen fårmedierna hör kan bekräfta Under samtalet medNär Kaj Janérussig attav
jourhavandesjunkit, polisöverintendent Roland Ståhlfartyget räddningsinsatser insatta,är veta attatt att ett

Melén, bett honomantal människor omkommit, flertalet dem Utrikesdepartementet, ringa.Kerstinärstort att av
han får henne. Melén villsvenska medborgare, har uppgif- Klockan då Kerstin02.45 iinte några ärsamt tagatt man

ochhur räddats. Sjöfartsverket håller besked hur anhöriga skall informerashamånga inteter vemom omom som
skall för telefonförfrågningar.presskonferens.någon ansvarasom

Ståhl till LKC och meddelar verk-meddelande till Sjöfartsverkets personal RolandI ringerinternt attett
Stockholmsmeddelar dag hade totalt samheten skall ledas Polismyndighetendenna iIanérus Estoniaatt av

liggerlän och för identifiering de omkomnaombord under olycksnatten.867 ansvaretatt avpersoner
vid Rikskriminalpolisen.hos ID-kommissionen

personalen drabbad olyckanDen polisens första telefonmottagningKlockan 03.30 äregna av
kriminal-bland Sjöfartsverkets organiserad. förInformationsbehovet också Ansvarig mottagningen ärär stort

finns fyrakommissarien Walter Klockananställda. Lindhagen, arbetar med Kegö. 04.45Maj an-egna som
rörandeknytningar till polisen för telefonsamtaldebriefing, personalhantering och anhörigkontakter kal- öppna

katastrofen.las till kontoret redan klockan fem Detin morgonen.
tidigt klart personal från verket med färjanstår äratt

Hård belastningdet länge oklart hur och vilka detmånga sigrörärmen
telefonmottagningUnder dagen polisens emottar manom.

arbetar medKlockan med mängd samtalvilkanio 15-20 attvet storsom var som personermorgonen man en
människor villbeger till besvara efter bästa förmåga. Oroligaombord olycksnatten och LindhagenMaj sig veta

Under samtalenSjöfartsinspektionen för med deras anhöriga medStockholm arbeta Estonia.i just äratt per- om
samlaspersonuppgifter saknade ochsonalen där. ska dröja dygn iDet innanännu ett vet noteras personerman

katastrofregister.vilka den personalen omkommit. ettur egna som
har komma fram polisens telefonAnhöriga svårt att

De svenska och finska haverikommissionerna belasmingen. vänder där-grund den De sigav enorma
Åbomöts i för information.för till alla tänkbara Förinstanser attatt

komma Vidareefter avlasta polisen Stockholm och förnyhetssändningen iStrax Estonia i attatt tonat ut ar-om
underJan-Olof med listor saknadehemma hos Olof Forssberg Selén betetringer upprätta över öppnasatt

förmiddagen telefonlinjer till polisen Malmö och Göte-Kommunikationsdepartementet. Samtalet frågan irör om
vända dit.hur haveriutredning skall bedrivas. stund borg. Anhöriga TTvia sigEn atten senare uppmanas

Sjöfartsinspektionen.Sten Anderson frånringer
förbered;Mottagande anhöriga vid EttlinetervninalenEfter slutsammantiåde rörande sjöolycka avett en annan

Beredskapshavande polischef underrättas katastrofenbeger Olof Forssberg och Anderson, tillsammansStensig om
ledningsstab skallmed medarbetare från haverikommissionen, till klockan bedömerFin- Hantvå 02.30. att en

Åbo vid Estlineterminalen för arbetetland. kvällen. träffar organiseraDe Gruppennår upprättas attrepresentan-
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klockan beger till Estlineterminalen. poli-03.10 sig När
Syftet med polisens katastrofregister är kommer fram finns tiotal journalister redan där.ettserna
flerfaldigt: Efter samråd mellan polisen och Estlines VD NIats

Det ska bidra till effektiv och säkeren Björrud beslutas personal från Estline ska arbeta medattidentifiering såväl skadade,utrymdaav fram passagerarlistor. Vid halvsjutjden får Rolandatt taoch döda efterfrågadesom personer. Ståhl ledningscentralen Stockholm,iveta, attgenomDet ska informationge om personer passagerarlistor finns tillgängliga.inteännuförts till sjukhus, upptagningsplatser,som
inkvarteringar och liknande.

Den 5726725164identgfieriøzgskømmissiøizensamman/rullasDet ska lämna information godsom
Roland Ståhl, ordförande Svenska identifierings-iäroch fordon omhändertagits eller somsom
kommissionen, påbörjar arbetet medutlämnats. sammankallaatt

Det ska ligga till grund för insamling Syftet diskutera förberedaoch arbetet medärav attgruppen.
tillräcklig information de identifiera omkomna svenskar omhändertas.om personer som att som
efterfrågat saknade de kan kontak-att första sammanträdet klockanDet 08.30.äger rum

igen.tas Under diskuteras hur arbetet med samla inmötet att upp-För katastrofregistretupprättaatt gifter saknade skall skallorganiseras. Insatsernaom sam-använder polisen sju olika blanketter, ordnas med den finska identifieringskommissionen.
används för registreringtrevarav av under dagen diskuterar kommissionenSenare ochnärdrabbade efterfrågadeoch människor.

hur jämförelsematerial från anhöriga till saknade svenskaDe övriga blanketterna används för
medborgare skall börja samlas Identifierings-in.efterfrågade fordon och gods.
kommissionen behöver underlag för identifiering bland

form läkar- och tandlåkarjournaler, anhörigasiannat av
beskrivningar de omkomna, deras klädsel, smycken ochav

med anhöriga och Kontakter skall speciella kännetecken. fram passagerarlistorAtt äratt ta emot ettpassagerare.
med myndigheter och rederiet. viktigt underlag förFem minuter detta arbete.även tas se-

förbereds anhöriga/passagerareregistreringennare av ge-
Åklagarmyndighetenblanketter mångfaldigas och distribueras.attnom

Vid tIetiden underrättas chefen för ochLKC halv- Redan klockan olycksdagen beslutar10.40 över-en
länspolismästarentimme vid Polismyndigheten åklagaren Hagelberg åklagarmyndigheteni Uno isenare

Stockholms län. Stockholm, inleda förundersökning angåendeatt
ÄrendetEstoniahaveriet. Syftet säkra bevis. lottasär att

Passagerarlistor efterlyses chefsåklagaren Kontakt OlofBirgitta Cronier. medtas
Redan vid det första samtalet med jourcentralen klockan Forssberg och finska myndigheter. Kriminalkommis-
halv har Roland Ståhl bett vakthavande Alopaeus Finland meddelarin sarien Kurt samtal meditre, att ta att
passagerarlistor. Detta arbete inleds polispatrull de överlevande har påbörjats.när en
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påbörjasKrisarbetet i Svengerunt om

drabbas särskilt bart olyckanPå orter avsom
fram.efter band nyhetenkrismoztagvzirzgar narorganiseras som

anhöriga och tillombord olika fåtalde svenska Ettorganisationer.ånga vännerresenärernaav
till terminalen lik-fartygskatastrofens offer har kommitkom från Stockholms län. Flera dessaEstonia iresteav

Fler anhöriga kanpoli- från massmedierna.olika slag, bland andra civilanställda hos representantergrupper av som
ñnns för-och förväntas komma till terminalen.anställda Statoil, Ericssonkoncernen Däremot ingainomsen,

överlevande ska komma.dessa företag och andraKooperativa väntningarinstitutet. På även attom
infor-inleder arbetet medplatser Stockholm bildas krismottagningar för anhöriga organiseraBo Brismari att

ochmationsverksamhet till de anhöriga, färjepassagerarnade omkomna. nedan exempeltill Här någrapresenteras
han informationschefenverksamhet. massmedierna. Till hjälp hardenna sin

från rederiet ochfrån Södersjukhuset, tjänstemanen
StockholmKrismottagning Estlineterminalen i polisinsatschefen terminalen.i

Klockan fem cheföverläkare förBrismar,Bonärär
stoklverksambetPsykosocialakut- och katastrofmedicinskt vidDEMC, centrum

medierna och anhörigaSödersjukhuset, får stabsläkaren vid Klockan skiljersamtalet från CAK inne08.00 man
bli devid Estlineterrninalen. terrninalen. anhöriga börjaroch uppdras ledningsläkare De så mångai attatt nuvara

medterminalen. och bemannaskommer dit tillsammans med fyller TreHan inrättastimme två centraen senare,
olika krisgrupper, olikafrån sjukhuset. plats terminalen personal från sjukvårdsgiupperna,sjukvårdsgmpper På i

socialtjänst ochsocialjouren, kyrkliga kommunensfinns då redan 20-tal från så organisationer,ett per-personer
psyko-från Estline. dessa denkommer där finnas 50-tal hjälpare från sonal I integrerassmåningom att centraett
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sociala stödverksamheten med informationsverksamhet. Informations- och stödverksamheten vid terminalen
Man samverkar med polisen arbetet med enskildi avslutas den oktober.1att ge
information till anhöriga och samlar informationinäven

de saknade. Krisgivtpper polisenOroliga och upprörda inomanhöriga frågar ef- startasom
passagerarlistor och söker uppgifter överlevande Vid kontaktar vid chefen förLKC polisens03.15 någonter om

och Omhändertagna omkorrma. Tillförlitlig information arbetsmiljöenhet och informerar 70-tal polis-att ettom
fram.går inte korrigerasListor hela anställda finns med olycksfärjan. Vid halvfyratidenupprättasatt som

Åbo.tiden. direktförbindelse till polisen iupprättas en
Klockan har polismyndigheten Stockholms län05.30 i

Elefønmoztagning inrättas krisstab omedelbar anslutning tilli LKC.upprättat en
Avskilt från arbetet terminaleni telefon- konstaterar samtliga polismästardistrikt länetMan iupprättas atten

Uppgifter telefonnummermottagning. till denna har anställda med Behovet psykosocialtgår Estonia. stödom av
massmedierna.via Belastningen mycket hård, bedöms Krisstaben påbörjar arbetet medärut stort. attom- som

kring ll-tiden förmiddagen bemannas telefonjouren krisgrupp polisdistrikt och avdelning.i varjestarta upp en
med Under samtalen60 med anhöriga samlas Målgruppen första hand insatspersonal, arbets-iärpersoner.
uppgifter de saknadein Blanketterna kamrater och anhöriga till saknad personal, överlevandeom personerna.
samlas efteråt polisenin och blir tillgängliga för och personalen krisgrupperna. Andra anhörigainte till sak-av
stödpersonerna förrän tid vilket för med nade skall hänvisas till landstinget. skallsig Krisgruppernaatten senare,

direkt uppföljning stödsamtalen kan ske. genomföra stödsamtalinte och information.en av ge
Krisstaben får information från har kontaktLKC som

förhållandenKaotiska med insatschefen Estlineterminalen, informa-RPSzs
Mängden anhöriga kommer till terminalen tionscentral, ID-kommissionen och våldsroteln vid Polis-görav attsom
förhållandena blir kaotiska. informa-Bristen myndigheten Stockholms lån. Inhämtad informationrätt isnart

döda och saknadetion innebär de anhöriga skickas från krisstaben till krisgrupperna fax ochviautsättsattom ge-
för påfrestande ovisshet.i får information frånKrisgruppernaväntan möten. ävenen nom

massmedierna.

företagIfrisgr/ztpper drabbatsinom som
Statoil och bildas tidigt krisgrupperPå Ericsson kon-En mångade berörda, Samuel Svenssonav som

från Jönköping, inser fadern med taktar anhöriga till de anställda med föratt reste Estoniarestsom
Estonia och följer TV:srapportering företagets räkning. Ambitionen erbjuda stöd ochav är att
olyckan. Han ringer de tillnummer hjälpa till förmedla information. anhörig fårVarjeatt en
Stockholm visas TVutan attsom eller flera kontaktrnän.

Tillsammans med beger hanvänsvar. en verksamheten krisgruppernaDen intensiva i pågår ettsig till Stockholm och Estlineterminalen. veckor efter olyckan. Under de första dagarna detärparHan kommer fram eftermiddagen. Inne
psykologiska stödet viktigast, liksom hjälpen med in-atti terminalen går han igenom listor
formation döda, saknade och räddade. Så småningomomöverlevande. Hansfar står inte med.namn
får de anhöriga hjälp med hantera försäkrings-även attPå kvällen kommer Silja Europa till
frågor, frågor dödförklaring, boutredningStockholm och ombord finns några om m.m.

Under hösten hålls ytterligare förnågra mötenöverlevande. Men inte Samuelsfar. samt-
liga anhöriga.
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ÅjZl/ê/JZLYEHStockholm Borlänge.Ifrismoliagvziøzg/zr i medlemmar och polisledningen igruppens
informe-ordinarie morgonsamlingen,Samtidigt, vid denolyckan förbereds kris-de sjukhus informeratsPå som om

inträffade.polispersonalen det Några minuteromhändertagande skadade ochoch lokaler för se-omav rasgrupper
Ståhle tillpolisintendenten Bertilsaknade.och för anhöriga tillderas anhöriga upprättaattutsesnare

ledningsstab polishuset.och och leda Man inserarbetar iSödersjukhuset PKL-gruppPå attnuresurs- enen
arbetsuppgift.bli Tvåkrishanteringen kommeranhöriga till och sak-med dels patientermöta storattatt engrupp

kontakterna med anhörigafår skötaoch därutövernade, dels bemanna telefonmottagning ansvaret attpersoneren
för inhämtandeandrasjukhuset ochfärjetenninalen. Arbetet Någraavlösa Stödgrupper i utses att avsvarapress.

klockanoch saknade. Redanpsykia- uppgifter omkomna åttafrån Södermalmsförstärks kristeamett omgenom
till polisen.från mediernaesmisktalande psykiater. Stöd-triska sektor och ringer mångaen

krisgruppen försam-organiserar itill den oktober. Sjukhuset Birgitta Berggreninsatserna pågår 5 tar emot ett
Borlänge. KlockanJakobsgården centralalingshemmet i30-tal överlevande.

kris-hon medlemmarkvart inkallar ifördelas och övrigaHuddinge Sjukhus PKL-giuppen åttaPå över
församlingshemmettelefonlinjer tilldetta Trearbete liknande Utöver öppnassätt.ett gruppen.resursgruppens

ombeds hän-polisen underrättas ochdel- klockan ochdebrieñng sjukvårdspersonal 08.40arbetar med somman av
Även telefon-medierna fåranhöriga dit.sänder ringahelikopterinsatserna. visaDessutomtagit i attman en

Åbo allmänheten.för informerasvenskartill uppgift stödjaär attatt som numrenvarsresursgrupp
kan samtala medkommer till JakobsgårdenAllaförts till sjukhus där.omhändertagits och som

dag lämnareller medmänniska.kurator Varjestödverksamheten underpsykosociala någonDen pågår präst,ca
klockaninformation till anhörigapolisman 15.00överlevande.veckor. Sjukhuset sjutvå tar emot samma

Polisen får informationtill klockanoch beredskaps- och 16.30. sinKarolinska Sjukhusets PKL-gmpp pressen
identilieringskommissionen.från den svenskaTelefon- främsttelefonmottagning.bemannat engrupp

jåmförelsematerial för identiñerings-Insamlandetmed-till den oktober. Dessutompågår 14mottagningen av
Överläkaren församlings-till del polisman platsoch arbete sköts iterminalen.verkar arbeteti i stor avman

hemmet.krisverksamheten sjukhuset ochkoordinatorn för några
dagarbetar församlingshemmetstabs- varjefår uppdrag Krisgruppen iberedskapsgmppen i avpersoner ur

oktober och däref-fram till denpsykosociala mellansjukvårdens 21.00, 5läkaren samordna och leda 08.00-caatt
mindre anhöriggrupper.fortsätter krishanteringen iverksamhet terminalen. Sjukhuset inte någrai emot tertar
katastrofen ñckfamilj drabbats små-såöverlevande. Varje som av

stödperson.ningom en egen
På Jakobsgården Borlänge samlas anhörigai

informationen han fårVakthavande befäl bedömer
finns i BorlängeDen lokala krisgruppenuppgift kommer blipolisensså att ett rentattmorgonen bestårsedan Den1988. representanteravfår faxmeddelan-psykosocialt omhändertagande. Han ett kyrka, polis,från ambulansverksamhet,busstrafikbolagfrån företrädaren för Surahammarsde

socialförvaltning.räddningstjänst ochEstlands-åkt medmed lista deöver passagerare somen Borlängehälsan,Gruppen samarbetar med
beredskapshavandeVakthavande befäl underrättarresan. Målsätt-psykmottagningen och skolan.

underrättar länspolis-polischef länet, sini i tursom bl.a.med krisgruppens arbeteningen är
fårFalun. Polismyndigheten Borlängei imästaren ansvar ochstöd och hjälp till drabbadelämnaatt

för samordningen länet.i eller mindre olyckor.anhöriga vid större
med delar kris-Klockan kvart hållsi åtta möteett av
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Krisarbetet i Jönköping från sjukhusets stödgrupp. telefonlinjerTrepersoner
En för PKL-gruppen infinner vid bemannas.sig sju- lämnas tillNumret lokalradion för sprid-representant ut
tiden lånssjukhuset Jönköping föri hand till allmänheten.ning drabbadeSju familjer hadeinteatt ta om som

anhöriga.några förstårSnart sjukhuspersonalen det anknytning till bibelskolan hör sig.att av
finns fler drabbade ijönköping.

Krisgrupp och Stöttegrupp för anhörigaJourhavande i Lindesbergsräddningschef sammankallar halv tio
kommunledningsgruppen för katastrofarbete. Ledningsgruppen

beslutar Lindesberginrätta kriscentrum Pingstkyrkanistörreatt ett
och mindre länssjukhuset.mottagning klockanFrån sänder lånsradion06.15 nyhets-en extra

I Pingstkyrkan kyrkans personal hand kontak- sändningar. Ca buss med06.50tar om attuppges en passagerare
med drabbade Stödgruppen arbetar med ad- från Lindesberg med Estonia.ten årpersoner.

ministration, struktur och samordnar olika aktiviteter POSOM-gruppen Lindesbergi samlas brand-
håller kontakternai med massmedierna. särskildEn vidstationen halv åttatiden. I räddnings-ingårsamt gruppen

presstelefon bemannas med PKL-medlem. Under för- chefen, skolpsykolog, kurator, socialsekreterare,en en en en
middagen börjar anhöriga och samlas kyrkan.i poliser och vidvänner två tillfällenågot personal från kyrkan.
Klockan har anhöriga till alla13 21 med beslutarMan aktivera Stöttegiuppen Fellingsbro ochipersoner som attvar

bibelskolans kontaktats. kvällenPå drygt andra Stödgrupper. Gruppen undersökerär vilkaupprättaresa ett
hundratal samlade. Kyrkan håller dygnet med frånEstonia kommunen.öppet finnsTvåpersoner som var som

flestaDe anhöriga från andra Jönköping. med resebyråns listaär än har inte med.rur1t. överorter restpassagerare
Kyrkan till dessa får Stödpersonnågon hem- Ryktensin kontrolleras. Räddningschefenuppstår sköterattser som

mediakontakterna betydligt fler vad han förvån-ort. är änsom
De närstående får vid tillfällen under dagen samlad tade Klockan hållssig. presskonferens13.00 förtre en

information från stödgruppen. Bland kan besked svenska och utländska massmedier. POSOM-gruppen harannat
lämnas elever överlevt katastrofen. den tillförlitliga informationen de saknade lä-iattom sex mest om

Mottagningen länssjukhuset bemannas med fyra net.
Kyrkoherde Orvar Homann sammankallar med-sina

arbetare och stödgruppsorganisation. med-Hanstartar en
delar länsradion församlingshemmetCurt Gemheden via harringer från Storlien till öppnatsatt

Estlineterminalen och får rådet åka för anhöriga.dit stödgruppen finnsI läkare,att psykiater,två två
för den bästa informationen.att kuratorer, psykolog, och diakon. Underprästertreen en
Tillsammans med hustrun tågethantar eftermiddagen till drabbadegår arbetsplatser.utman

från Storlien och undermorgonen resan Orvar Homann han fann kaotisksituationenattuppgerlyssnarde radion. Genom och pressande eftersom det fanns beredskapinte någon i
nyhetssändningarna förstår de detatt församlingen. ledde arbetetHan och handtog ombara fåtalär människorett överlevtsom informationsarbetet. ñckSenare drabbad familjvarje enkatastrofen. tågetNär Järpenpasserar kontaktperson.egenringer mobiltelefonen. En derassönerav

Klockan kvart får kommunensi åtta personalchefringer och berättar enbrodernatt restsom
deltagarlista från resebyrån. Personalen samlas för in-med Estonia har frånringt färjan ettIsabella.
formationsmöte klockan Samtidigt åkernio. Bo Wester-Klockan Sonenär har På09.30. överlevt.
berg, stadsbyggnadschef,TV till de berördaredovisas köken kom-saknad. inomsonen som

för informera olyckan. Socialsekreterareattmunen om
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resebyrånstillgång tillpolisen fårGenom man
förPOSOM-grupp: Beredskapsgrupp familjertill drabbadeoch börjar åka hempassagerarlistor

omhändertagande.och socialtpsykiskt stöd-komma tillmöjlighetenför erbjuda dem attatt
Socialsty-sådan bör, enligtEn grupp förmiddagen börjarförsamlingshemmeLUnderigruppenKanvarje kommun.relsen,finnas inom hämtasdit själva, andrakomma. delanhöriga En sigtarattsjukvår-motsvarighet tillsägasutgöra en Telefoner och telefaxmedlemmar. in-stöttegruppensavpsykologisk/psykiatriskdens PKL-grupper,

förskola och daghemPersonal frånstalleras. tillagas.Matl POSOM-grupperkatastrofledningsgrupp.
special-barn. Skolkurator,för träffa drabbadekommer attfallmedverkar i de flesta representanter

drabbade skolklasser. Påstödpersonerlärare och in isättsprimärvården.kyrkan, skolan, polisen,för
andaktstund.kyrkoherden Tvåkvällen hållerräddningstjänsten.och personersocialtjänsten en

presskontaktema.håller ivid akutauppgift börGruppernas attvara
fick be-hanberättar för analysgruppenanhörigkatastrofer hjälpa Enkriser, olyckor eller att

enskilda eller ochatt klockan halvsked olyckan åttagrupper genom attmorgonenom
stödpersoner fråntill sjukhuset.tanke åka Men någonhans förstavara att- var

stödcentruminformations- ochupprätta medföljakom och "tx/ingade honomStöttegruppen- att
organisationermed andrasamverka tacksam för idag.och det hanförsamlingshemmet- till är

debriefingräddningstjänsten vidstödja- hem, allablevförsamlingshemmetHan säger ettatt somorganisationen.utbilda egna- till.ställde och hjälpteoch bygdens folkbodde där upp
och viktig.Uppslumingen storvar

dygnetoktober arbetar Stöttegruppentill denFram 3
Vid olika tillfällende drabbade.treskift för hjälpaKlockan harberedskap. 12.00 ihemterapeuteroch iär attrunt

från blanddessa dagar kommerdrabbats och underlistor barnfått frambarnomsorgen över representanter an-som
informeraförsäkringsbolag förochkommunal kommunenoch skolor.berörda daghem Eninformerar attnat om

kommun- olika frågor.kommunalrådet,bildas medledningsgrupp
anhörigabrev till denovember kommer iräddningschefen, stads- Den 20oppositionsrådet,direktören, ett

guidat deras anhörigaden iför miljö- Fellingsbro frånoch chefenbyggnadschefen, personalchefen person som
dag.beskriver de omkomnas Deinformerar Tallinn. sistaKommunalrådet Breveträddningsnämnden.och an-

mycket.bil- uppskattar brevethörigaoch ledningsgruppen Deninternt. spontantexternt
kontaktpersonligbeslutardade ledningsgruppen 13.45 att

i NorrköpingPRO-lokalen blir kriscentrumvid -tiden.Besöken påbörjasskall med alla anhöriga. 15tas
larmcentralNorrköpingpolisensmed åtar sigtill samtliga Vid samtalveckor anhörigaflera innanDet visar sig ta

Stadshuset.föreningslokalenkassör iPRO:ssaknade har kunnat nås. öppnaatt
där. TelefonernaPRO-medlemmar samlasLindesbergs lasarett.katastrofkansliet Någrasamlas08.30 snart

Fellingsbro
efterStöttegruppen bildades 1992 enFellingsbrohör Stöttegruppen iKlockan i06.00 någon består medlemmarbrandolycka. Den avmed-därefter samlasolycka.radio det hänt Straxatt en Räddnings-från yrkeskategorier.olika

Olofsborgförsamlingshemmetlemmar Stöttegruppen ii Stöttegruppenvid behovtjänsten larmar
krisverksamhet.åttatidenoch vid sinstartar gruppen landstinget ställer vid behovoch en

kris-sjuksköterskor flyttarmed sinDistriktsläkaren två till förfogande.sjuksköterska
klockanförsamlingshemmetverksamhet till nio.
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Människor undrarringer. deras anhörig med Socialdirektören beslutar utlösa kommunensom attvar
PRO-medlemmarna med hjälp lista katastroforganisation och de lokala kontoren underrättas.resan. svarar av en

Under de första timmarna medlemmaröver resenärer. journa- Tio PUGzs samlas till klockanär även möteav
lister PRO-lokalen.inne i lasarettet Norrköping ochåtta i därefter öppnas

Jourhavande Henric åker tillDaréus, Stadshuset katastrofkansliet. medlemmarpräst, Fyra åker till imöteett
och dit kommer fler och lar- Stadshuset klockan Närvarandepräster nio. förärsnart pastorer som representanter

Dagen samtal och själavård.åt Kyrkan kommunledning,ägnas socialförvaltning, kyrka, lasarett ochöppnarmats.
telefonlinje Estonia-jouren under första PRO. från polisenInga närvarande.senare en representantersom

tiden ständigt bemannad. ledningsgrupp ochär En samordningsgtupp bildasen
psykiatriskaNågon klinikens jourlinjei tillringer med från PUG, Svenska missionskyrkan,representanteren

PUG-medlem vidarebefordrar information till socialjourenPRO, och kommunledningen. till-Senaresom
koordinatorPUG:s 06.45. kommer för polisen. Strax därefter hållerrepresentanten

samordningsgiuppen informa-Kommunensmöte.ett
förmedlarLokøzlnzdion inför/nation länet tionschef får till uppgift sköta mediakontakterna.an Per-om ett

M11 drabbatiir från och från kyrkan arbetarPUG med psykosocialtsoner
ÖstergötlandföreStrax klockan får Radiosju omhändertagande. Personal från arbetetPUG övertarveta att ett

antal PRO-medlemmar med RadionEstonia. med inkommande samtal.ärstort
ordförandenintervjuar sjusändningeni organisationen presskonferensi En hålls Stadshuset.i

och lyssnarna får höra länet hårt drabbat och Ordinarie ledningsmöte hålls klockan polishu-är 08.00 iatt att
lokalerPRO:s Stadshuset för demi står vill Osäkerhet råder polisens roll krisarbetet ochöppna iöverset.som

komma dit. Telefonnummer för anhöriga lämnas vilkaringa kriscentra Situationen förvirrad.öppnats. äratt som
Radiostationen sänder direkt från Stadshuset före Flera börjar telefonsamtal. Anhörigaut. strax svara uppmanas

klockan Under förmiddagen08.00. flerintervjuas PRO- vända till lokalerisig PRO:s Stadshuset. fårPå morgonen
medlemmar. Flera kyrkor hör till radiostationensig och polisen listor från poliserPRO. flyttarNågraresenärerav
meddelar kyrkorna står Stadshuset och påbörjarin i arbetet. poliskommissarieöppna. Enatt

därefteringår samordningsgmppen och bliri den som
Kommunens le/zr/Lvrroføøg/znisøzrion förmedlar polisens information. Vid tiotiden begär Stock-
Vid halv åttatiden får kommunstyrelsens blivande ordfö- holmspolisen identifieringsmaterial skall samlas in.att
rande och ordföranden i pensionärsrådet information Polisen informerar det finns pålitligainte någraattom om
olyckan och beger till Stadshuset.sig tillPå besked beträffande och överlevande.väg möteett att ge passagerare

Östergötlandfår kommunstyrelsens ordförande radiovia vad Radio vid lunchtid med infonna-gårveta utsom
hänt. Han omedelbartsig till Stadshuset. till lyssnarna vilket telefonnummertion de kan ringatar om

för kontakt med det kriscentret.upprättadeatt
Klockan har hälften de anhöriga kunnat15.00 nås.av

anhörig fickVarje kontaktperson.senare en egenPsykologiskaPUG uppföijningsgruppen
Norrköpingvid lasarettet i föransvarar Gottsunda kyrka blir kriscentrum i Uppsalauppföljningsarbete efter avslutade

Klockan samlas Uppsala läns landstings PKL-grupp isexräddningsinsatser.Detta sker genom
Akademiska sjukhuset. Gruppen etablerar kontakt medkrisbearbetandesamtal och andra
polisen. kriscentrumEtt börjar Gottsundaorganiseras iåtgärder.
kyrka. Telefonlinjer dras och kristeam klarain siggör att
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underandaktsstunder kyrkan.Dovelius informerar och Kriscentretde drabbade. Bertil iPrästen är öppetmöta
helakommunalrådet Hedberg beslutetGunnar öppna natten.attom

linns särskilt fördetta kriscenmnnkriscentrum kyrkan. Utöveri även ettett an-
från Uppsala lån omkom.hjälp. höriga till de nåmndemänKlockan kommer den första ville hanio somsom

efterfrågadekriscentret saknade ochPolisen i registrerar
förmedlar denna till polisledningen. Osä-och information

hänt. Allt overkligt.kerhet råder vad har äröver Psykologisk-psykiatriskPKL-grupp:som
kan för deras anhöriga.frågar hur det haMånga sig gått katastrofledningsgrupp.

med nämndemän,Tidigt det klart föreslagit26 Socialstyrelsenharstår att enatt en grupp
sådan flertalet sjukhus. linrättasfrån folkminnes-personal från servicehus och anställda gruppett

fråningårPKL-grupper representanterarkivet hör till de saknade. Sammanlagt 60är personerca
ungdoms-vuxenpsykiatri, barn- ochsaknade från Uppsalatrakten.

barnsjukvård, och sjukhus-psykiatri ellerKlockan samverkansmöte mellan läns-börjar09.30 ett
kyrkan psykologer och kuratorer.samtkommunledningen, lokal-polismästaren, brandchefen,
Gruppen har till uppgift planera, ledaattförradiochefen, landshövdingen och representanter och samordna det psykiskaoch sociala

Svenska kyrkan. Ordföranden PKL-gruppen, Kerstini Någonomhändertagandet vid katastrofer.
vidtagna åtgärder. Informa-Berg-Johannesson, redovisar ha övergripande läns-bör ettgrupp

tionstråffar för anhöriga planeras. ansvar."
Både eftermiddagen och kvällen hålls minnes-
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skolan ombeds kuratorn Michael Semelius kommaatt
Stöd- och brottsofferföreningen i och genomföra debrieflng för samtliga lärare. upple-Han
Vilhelmina: Föreningen ideell medär kaotisk och översköljs personalenssituationenver avmedlemmar. Kommun,40 permanentaca hjälplöshet och ambition hjälpa.gång attsammalandsting, kyrka och polis stöder fören-
ingen bildades Stödgruppens1992.som
mål är stöd föratt ettvara personersom Anhöriga fbrsamlings/yenmzetkallas tillråkat för uppskakandehändelser.ut t.ex.

hållerTjugo stöd- och brottsoffer-minuter i nioplötsliga dödsfall, skada grund av en
föreningens styrelse sammanträde församlings-iolycka etteller kränkningar i samband med
hemmet. Kontakt med anhöriga har då redan och detagitsbrott.
kallas till det kriscentrum bildats församlings-isom
hemmet. ledningsgruppEn bildas med företrädare för

Vilhelmina församlingshem blir kriscentrum polis, kyrka, social myndighet, räddningstjänst, sjukvård
Vid halv åttatiden börjar polisen Vilhelminai och skola. Ulla-Britt Granberg, diakonissa, blirupprätta ären som
preliminär personförteckning de drabbade. Ungefär samordnare mellan lednings- och stödgruppen.över
samtidigt kallar samordnaren för Stöd- och brottsoffer- Stöd- och brottsofferföreningens jourgrupp, 12ca

Åttaföreningen stödpersoner.in med medlemmar arbetade stödgruppen tillsammans medinära tvåpersoner an-
knytning till Vilhelmina fanns med SamtligaEstonia. psykologer.

från gymnasieskolan.i Socialchefen Anders får bokningslista medLarssonreste en grupp en
Skolchefen Isaksson kommer till skolan klockanKnut från polisen Stockholm. Ganskainamn passagerare

träffar skolledarna, skolsköterskan07.45. Han och Skolku- bekräftar svensk ambassadtjänsteman Estlandisnart atten
Skolpersonalen har redan direkt eller indirekt devarit i Vilhelminabor fanns med listan med Esto-rator. restesom

kontakt med samtliga föräldrar till barn åkte med nia.som
till Estland. Gruppen beslutar de skall be Polisen håller presskonferens polishuset klockaniattresan

kyrkoherden komma till skolan. och Fortlöpande information lämnas till de11.00 15.00.
efter klockanStrax kallas skolsköterskor till anhörigaåtta polismästare Olof Ersgård kommerattgenom

församlingshemmet. larmet hosNågra minuter till församlingshemmet.går Massmedierna får tillträdeintesenare
kyrkan, socialchefen, primärvården och den psykiatriska till kriscentret.
öppenvårdsmottagningen. kyrkan håller förbönsgudstjänstI kväl-prästen en

Klockan samlas lärare och elever kyrkan för infor-nio i len. kommer beskedDet överlevande tillär vägattom
mation. Värtahamnen. torsdag får de anhörigaPå vetamorgonen

Med anledning den för personalen från Vilhelminasvåra situationen fanns med bland dessa.ingenattav
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reaktionerSvenska Kyrkans

Ärkebiskop 0rdGunnar Weman talar med srazfyminisreriz troktensom
till krixarbetet vidoch uttalar sigfør bargning. Stockholms bidraren

genomför Storkyr/ean.Ertlineteiminalen och gndnjdnrt ien

medierna horaNu boäjar sigmed svenska kyrkans centralstyrelse aveniötet av
börjar medierna hörainleds Omkring klockan halv Parallellt med detta sig. FörstmedVäxjö morgonmässa. utaven

samtalen komma.har information bland radion och därefter fortsätter Ielva Estoniahaveriet spridit sig är attom
dagenallvarligt hänt. ärkebiskopdeltagarna, förstår Weman åtnågonting princip ägnar attrestenatt avman

aktivt dettala med massmedierna. deltalöper dock vidare, och frågan Estoniahaveriet AttMötet mötet ärom
längre taloch protokollförs ärende,inte intetas ett utan om.upp som men

ärkebiskopen hanEkots 12.30-sändningtvekan händelsen det samtalsämnet korrido- I sägerär attstora
gudsnäns-alla kyrkor skall hållas ochhoppasrerna". öppna attatt

anordnas.ter
Statsministern kontaktar dr/eebir/eopen

Vadjan låta bärga Estoniade första hör till ärkebiskopen telefonEn sig attomav som av
medden september publicerasunder förmiddagen Carl Bildt. intervjuStatsminis- I Expressen 30statsministerär en

framför då uppfattningoerhört engagerad och vill ha ärkebiskopens Gunnar Weman. Han sinär atttern omsyn
och med blom-skall kunna begrava anhörighur händelsen skall handläggas. Vad kan ärkebiskopen enman

Ärkebiskopen med ordentill kyrkogård.från håll Vilken finns Vilka uttalan- citerassitt gegöra tröst att mor en
uttalandendjupt och okänsligt".den kan Under samtalet med havet Wemans ii så svår situation ärgöras stort,en

låta bärgaartikeln helhet vädjan Esto-framstår omfattningen händelsenstatsministern är attsom en en omav som
Östersjönundvika blirtydlig för ärkebiskopen. förnia att att en anonym massgrav.
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Åtgärder Stockholmsi stift dryck för anhörigas behov terminalen. fåtal anhörigaEtti
ofattbaraDet nyheten förlisningi Estonias har samlats, liksom 30-tal själavårdare kommit ditgör att ettom som

beredskapshandläggare Göran Pettersson inväntar initiativ.nästa eget
nyhetssändning, klockan han vidtar05.30, innan några åt-

Stöilfbii anhörigagärder. bakgrundHans militär han omedel-gör attsom
bart aktiverar beredskapsmedvetandet. förstår Gutberg, ledare förHan Lena kyrkans arbete,nå- operativäratt som

måste till församlingarnamedarbetarna från och själa-göras.got attser
Efter Ekots sändning kontaktar Göran Pettersson vårdarna där de bäst behövs. innebärinsatser Detgör att

Gutberg,Lena komminister församling.Oscars de ibland rycker och försöker bistå deni Han stabsledningin
Estlineterminalen Frihamnen tillhörsig finnsi just terminalen, bland bemannatror veta att att annatsom genom

denna församling, vilket riktigt. Efter ytterli-visar sig telefoner och försöka besvara frågor från oroliga männis-vara
halvtimme han biskop Henrikringer Svenungsson kor framför allt försöker lindraMenringer.gare en som man oron

och informerar händelsen och vilka hanåtgärder hit- hos de anhöriga terminalen. bjuderManärom som
tills vidtagit. Biskopen nyvaken har hört kaffe och och mänsklig närhet.någon-är smörgåsarattmen

hänt. kommerting De stiftskansliet Under dagen Hotell Ariadne anspråkiöverens att tasom ses som sam-
klockan halv åtta. lingsplats för anhöriga. kyrkan tillFrån prästerattser man

och diakonipersonal finns plats bussarnaäven som
Biskop Henrik Svennngssonbildar ad bot-grupp kör de anhöriga till hotellet.en

biskopensPå och under hans ledninginitiativ adsätts en
Caroline Krook till gzirlsrjkiizst Storkyrkanhoc-grupp samordnar stiftets initiativ iGruppen insat- tarsamman.

ser och arbetar efter instinkt och basis tidigare erfa- Caroline Krook hörsammar ärkebiskopensDomprostenav
renheter. lunchekot kyrkorna bör hållasuppmaning i öppna.att

beslutasDet biskopen skall sända faxi med planera för gudstjänstHon igångsätteratt ett attgruppen en samma
till församlingarna. detta ber biskopen församlingarnaI kväll Storkyrkan. praktiska frågor lösasi Många måste
hålla hög beredskap och planera för gudstjänsten kan genomföras. Båda kantorernainsatser innan äratten som
sträcker långt fram tiden. Budskapet låt kyrkornasig i borta och tid försöka hitta ochär: ägnas ersättareatt att

och till människor söker till Lyr- samla personal. skall gudstjänstordningensigöppna övrig Inte minstattvara se som
kan blir väl läggas och information den spridas till berörda. Påmottagna. upp om

kvällen kan planerat kyrkan.iöppnasportarna som
Närliggande församlingar tidigt plats via Människor till. del direkt berördaEnströmmar är av
Ertlineteivninalen händelsen och har anhöriga bland de saknade, andra är

Gutberg,Lena snabbt uppfattat omfattningen indirekt berörda påverkade det ofattbara isom av mer men av
händelsen, beger tillsammans med komminister Eilert denna väldigasig olycka.
Gabrielsson från Oscars och komminister Lillemor Gudstjänsten TV-sänds. Vid samtal med analys-
Hogendahl från Engelbrekts församling till domprosten Caroline honKrook1998 säger attgruppen
farjeterrninalen omkring halv Medarbetare för- upplevde hur hon därefter förknippadessju. inom med Estonia-
samlingarna försöker under tiden skaffa fram och katastrofen, blev kyrkans ansikte.att mat
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10

den septemberarbete under torsdagenRegeringens 29

för anhörigasdiskuterar hargning, manifestationer uttrycka deltagandeRegeringens krirgrupp iatt sorg,
.Sjofartrverketfelkonrtruerade for dodforklaring. uppdrar utreda tekniska ochbogportar och reglerna Regeringen dt att

förutsättningar for omhänderta omkomna.legala att

minsprängdes under andra världs-nder torsdagens sammanträde finskt fartygi regeringens ettav som
nationell begrav-krisgrupp3° under förmiddagen och kriget och området förklaratregerings- ärett extra som en

sammanträde under ningsplats.eftermiddagen.

Andra sammanträdet i regeringens krisgrupp felkonsirueradebogportarFrågan om
InfJr/nation fan Kommunikationsdeparteønentet fråga rörande bogportar harCarl Bildts vi-Statsminister

påbörjatSjöfartsverket ska uppdrag utreda de tekniska och darebefordrats till Sjöfartsinspektioneni att som enges
andra fartyg regelbundenlegala förutsättningarna för återfinna och omhänderta för utreda iinventering attatt om

dende omkomna. har ärendet. trafik har bogportar konstruktionEn promemoria iupprättats av samma som
Uppdraget angeläget eftersom det uppenbart finns Syftet klarlägga det finns behovEstonia.är är att attom

trafiken med dessa. Enligt Sjöfartsinspektionentekniska och juridiska aspekter hänsyn till vidmånga att ta stoppa
utfärda totalförbud,bedömning hur omhändertagande omkomna ska finns anledningingen någotett menav av av

för fartyg med lik-kunna ske. Exempel frågor utreda bärgning det finns skäl restriktionerär övervägaatt attom
trafik hårt väder.eller metod kan användas, liksom det nande konstruktioner, vid i Detnågon t.ex.annan om

finns Ef- anledning behovet förstärkningjuridiska möjligheter ålägga bärgning. finns ocksånågon överatt att se av
Inspektionen vill dock hadet Sjöfartsverket till kan eller bevakning bogportar.regeringen yt-ter att rapporterat av

de kan redovisabesluta nödvändig åtgärd. terligare tid kanske dygn, innanregeringen sig, ettom
vraket konkreta ställningstaganden.Enligt ñnska myndigheter ligger Estonia någranära
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Inñrmøtiøn från fuytitiedepøzrtementetStatsministern framhåller samband med detta deti att
viktigt allt begärt material kommer fram och Justitiedepartementet informerar utredningär att att om en av

detta med Finland. finner det ersättningsfrågor. påpekar detmåste Han Statsministern istämmas av samman-
också anmärkningsvärt misstankarna bogportama hanget det finns anledning reglerna angå-överatt att attom se
korn och verkade kända hos den ende dödförklaring och statsrådet Reidunnvia regeringen inte Laurén sägervara

myndigheten.ansvariga angående detta kan klar till föl-promemoriaatt en vara
jande vecka.

når/nation från Försvarsdepartementet
Infor/nationwågørinsatspersonalen sköttFörsvarsministern sigattuppger

utomordentligt vid räddningsoperationen den Presschefen, Christiansson, förklarar slutligenLars detär attsom
Materielen har dock skada finns behov information krisgruppensnågonsin. arbetetagit utåtstörsta änmer av om

det omöjligt det klartHan hur detta ska till.in i inteväntat. även är ärrapporterar att att attmen
det sjunkna fartyget med Sjöugglan liknandeeller och att

dykare skulle kunna mycketi princip inte uträttatunga
Extra regeringssammanträde eftermiddagendetta djup.

uppdrar beslut SjöfartsverketRegeringen åt iattgenom
Informationfrån Statsrådrberedningen kontakt med behöriga myndigheter Estland och Finlandi
Expeditionschefen vid Statsrådsberedningen redogör för skyndsamt undersöka och till redovisa de tek-regeringen
budgetsituationen beträffande eventuella bärgnings- niska och legala förutsättningarna för återfinna ochatt
kostnader och konstaterar, efter genomförd utredning, omhänderta omkomna från färjan Vid samtalEstonia.att
de omedelbara utgifterna kan från anslaget för oförut- med analysgruppen har Odell och Jan-Olof SelénMatstas
sedda utgifter medan kostnader kräver beslut det kontakter meduppgivit inte några någonstörre att togsav an-
riksdagen. detta uppdraginnanstatnan gavs.

Information från Civildepartementet Beträffande bárgningifirågøzn
Davidsson berättarInger brev från civil- klart den avgående kommerDet står regeringen inteatt ett att

departementet skickats till landets biskopar och landshöv- fatta beslut bärgningsfrågan. Målsättningeni äratt att ut-
dingar. brevet berörs frågor själaringningI med föra förberedande arbete, fram relevantett att taom mera. genom
Kyrkan och länsstyrelserna ligger under departementets underlag, för sedan lämna till den tillträdandeöveratt re-

och vill detta till aktiviteter geringen.sättansvar man uppmana
och åtgärder minneshögtider. DavidssonIngertypenav
betonar känsla sådana åtgärder viktiga för desin ärattav

Världen uttrycker deltagandeanhöriga, svenska folket har behovävenatt attmen av
manifestera deltagande. Kondoleanser och erbjudanden hjälp har inkommitsitt om

från statscheferna flera länder däribland nordiskai våra
Inför/nation från Utrikesdepartementet grannländer, Rysslands president Jeltsin, EnglandsBoris

af Ugglas meddelarMargareta rättsavdelning John USA:s president BillUD:s premiärminister Major,att
skall förordna expertkommitté Clintonför identiñerings- liksom från EU-kommissionens ordförandeom en
frågor. Departementet avvaktar dock begäran från Delors. förmedlas pressmeddelandeJacques Detta i etten
Rikspolisstyrelsen. från Statsrådsberedningen denna dag.
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Centrala myndigheter

Statens baverikømmissiøn fbtberederjbr internationell baveriutredning.en
iåentzfieringskøntmzssiønenDen svenska förSanderpersonal bistå denfZnlanaÃs/ea.att

Statens haverikommission Polisen identiñeringskommissionenoch svenska
Samtalen med den finska och den estniska haverikommis- Under dagen diskuterar identiñeringskommissionen

under torsdagen.sionen beslutas då Estland registreringsarbetetpågår Det Sverige.iatt
ska ha ordförandeskapet den internationella haveri-i kommissionens rättsläkare kommer förslagFrån ett
utredningen. Andi till ordförande.Meister Man identiñeringsarbetet bör utföras eftersomSverige,iutses attenas om

dela för arbetsområdena kom- de flesta saknade svenskar. Förslaget framförs tillinom Ut-äratt ansvaretom upp
Finland för analysmissionen. räddnings- rikesdepartementet ställer till idén.sig positivttar ansvar en av som

arbetet, förhör med och sökandet efter fartyget. framgår dock vid samtal med den finskavittnen Det iden-ett
Sverige för data avseende fartyget och dñeringskommissionen där tveksam tillgör ärut- attansvarar en man en
redning beträffande rederiets med sådanorganisation och under dagen meddelari organisationmera senare

Åbo,Sverige. Estland för utredning rederiets Polismyndigheten telefax, all identifieringi viatar attansvar en av av
Estland väderuppgifter.organisation i Omhändertagna omkomna skall ske Helsingfors.isamt
skallVarje Olofstat representeras treav personer.

Önskemål identifieringsarbetetbiståndForssberg förordnar förutom isjälv, sjökaptenensig Hans om
ochRosengren teknikern Börje Stenström svenska telefonsamtal från insatschefen FinlandI till Rolandiettsom

Ståhl framförs önskemål svenska rättsläkare, rätts-representanter. attom
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passagerarlistor fortfa-olyckan. Eftersom tillförlitligaodontologer och kriminaltekniker medverkar arbetet ii
saknas finns fullständigaFinland. Roland Ståhl undersöka hur rande ingaåtar sig många attatt svar ge.

samtalen med anhöriga polisenbiträda med och dagen därpå be- UnderSverige kan noterarpersoner
möjligt de saknade anförvanter-från den uppgifterslutar Utrikesdepartementet mångaatt tre omsompersoner

bidrar till polisens arbeteUppgifterna kommersvenska identifieringskommissionen ska åka till Finland insomna.
kunna komplettera desamla underlag förför bistå arbetet. med ini attattatt

passagerarlistorna.Under samtalet ber Roland Ståhl finska kollega ofullständigasin att
genomförasfundera hur identifiering skall Esto-över om

ideøztzlfieringsarbetetsamla:erföøUppgi inbärgas. Roland Ståhl framför han det lämpligtnia att anser
anhöriga kommer också till användningidentifieringsarbetet då utförs Uppgifterna från iSverige.iatt

förberedelser för arbetetidentilieringskommissionens
detta samlasidentifiera omkonma.med Utöver anteatt

telefonmottagniøzgenhög belastningFortsatt jämförelsematerialmortem-uppgifter det villin, säga
fastställa de omkomnas identitet.fortsätter samtalen till krävs för EnUnder torsdagen inströmma attatt som

länspolisdistrikt och poliserkontaktpersonpolisens telefonmottagning. densamma varjeBemanningen iar utses
samla tandjournalerhela landet förunder onsdagen, omkring utbil- in15-20 över attengagerassom personer, som

inleds omgående.medicinska journaler. Arbetetdas efter hand och frågor från såväl anhöriga ochsvarar som
får personliga besök lokal polisanhörigasvensk allmänhet. Många av som
saknade anförvanter. Samtidigt försökerframförallt vilka människor ställer frågoranhöriga villDe veta omsom

efter bästa förmåga.överlevt poliserna besvara frågorfanns ombord då förliste vilkaEstonia samt som
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Regeringens arbete under fredagen den september30

Insattema vid sjöraddningen redovisas och diskussioner
fm behovet obligatoriska passagerarlittøi:om av

nder fredagens sammanträde kris-i Vad gäller passagerarlistorregeringens uttrycker sjösåkerhets-
grupp föreligger preliminär från för- direktören åsikten sådanapromemoria borde bli obligatoriska. Efteren att
svarsmakten angående resultatet vid Sjörädd-insatserna Scandinavian Star-olyckan tillsattes nordisk arbets-av en
ningsarbetet efter förlisning.Estonias redovisas vilkaHäri arbetade fram förslag till obligatorium.ettgrupp som
helikopterresurser hur beredskapenin, avstod dockSverige från införa sådant till skillnadnärsattessom att ettvar,
larmning skedde, helikoptrama startade och hur från Danmark. Statsministern framhåller denna fråganär att

människormånga räddades respektive hur bör omedelbart.många tassom upp
omkomna hand. konstaterasDet rad frågeteckenFör statsministernrätatogs attsom att utom en anser
ytbärgarna för fysiska och psykiska utredningsman bör tillsättaspå- för Sjöfarts-överutsattes extrema att atten se
fresmingar och krisgrupper med anledning detta inspektionens arbete, ochrutiner rapporteringsvägar.att av re-
dan påbörjat debrieñngverksamhet.sin Kommunikationsministem sådan utredningattuppger en

lcrisgruppsmötetPå avhandlas sedan vad fram- skall under dagen och regeringsbeslutaviseras skallettattsom
kommit vid med sjösäkerhetsdirektören förberedasBengt- till måndagen.möteett
Erik Stenmark fråga Sjöfartsinspek-i Slutligen påpekar överlämnande-statsministernsamma morgon attom en

analys troliga olycksorsaker,tionens Sjöfartsinspektio- till den angående för-regeringen Estonia måstepärmav nya
informationsinsamling, obligatoriska beredas.nens passagerar-

listor, åtgärder efter tidigare olyckor och information
från Sjöfartsinspektion till Regeringskansliet.
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nationell sorgedagoktober blirSöndagen den 2

Esroniaojfireøz.bela Sverige bedrarFörsamlingar iver
Tallinn.med minnesgzaivçjaømNationell sorgegndsjanst hålls Storkyr/ean, samtidigt ii en

Parallellt med detta förberederhela sorgegudstjänster. söks den bombhundar.kyrkor Sverige hållsöver av
direktsändning gudstjänsten.landets alla Television förEstoniaoffren hedras med och Sverigesminuttyst avenen

klockankyrkklockor ljuder själaringningi en gemensam
Ifaotix/e stämningredare högtidlig-Sjökaptener, besättningar och12.00.

personal från Estline,de Utanför kyrkan köar anhöriga,håller de omkomna jour-minnet mi-även tystav genom en
komma Caroline Krookbland med ombord nalister och andra för in.attnut, annat gemensamt passagerare

dem lämna de anhörigasamlar journalisterna och berfärjor trañk. ii
platser. överle-fred. Journalisterna får besked Desinaom

Nationell sorgegudstjänst i Storkyrkan nnttfältsidoingång. Kyrkansvande går in via är reser-en
för de överle-och särskilda platser finnsStorkyrkan Stockholm skall nationell sorgeguds- för anhörigaI i veraten

hållas klockan Idén föddes under vande.tjänst 18.00. stats-som
människor förBildts samtal med kungen, ärkebiskopenCarl springer inminister När öppnas att taportarna

Även detbland journalisternamed flera redan under förmiddagen den september plats. många28 är som
anländandehinna bilder deskall genomföras. planeringsarbetet har Uuikesde- förI springer, att ta avnu

Caroline Krook uppleverCivildepartementet, hovet, riksdagen, Poli- gudstjänstdeltagarna. situatio-partementet,
och medverkat och Stock- fasansfull.Domkyrkoförsamlingen nensen som

anhö-och deholms stift har fungerat samordnare. sigPortarna igenstängs som uppger varasom
Med anledning till-kyrkan för gudstjänstdeltagarna släpps sedan in i omgångar.Innan rigaöppnas attavgenom-
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strömningen människor erbjuds del gudstjänstenså möj- När läser domkyrkokommi-är är över,storav en
ligheten till Tyska kyrkan istället. anhörig blirEn meddelande från Sjukhus. dettanistern Ersta Iatt ettupp er-
nekad tillträde till Storkyrkan efter ha färdats mil till bjuds anhöriga och andra stödsamtal sjukhusets40 i regi.att
Stockholm. överlevande ombeds därefterDe först. Stöd-att ut

från kyrkan hand människor dröjertarpersoner om som
Många för Jffent/igadet Sverige kvar.sigrepresentanter
Bland gudstjänstdeltagama återfinns välkända, of-många

efterfentliga Någrabland .vorgegudrgkinrtenandra kungaparet, Estlands rösterpresi-personer,
dent Lennart CarlMeri, Bildt och tillnrä- destatsminister överlevande, Härstedt, har bokEn Kent i sinav om
dande statsminister Ingvar Carlsson. Paulsson,Ingvar Estoniakatastrofen beskrivit upplevelse gudstjäns-sinex- av
peditionschef Civildepartementet, medverkat viktig manifestationi händelse långt utö-tensom som en av en
planeringsarbetet inför sorgegudstjänsten, har plat- det vanliga. han berättar han upplevde15-20 Men även attver

kyrkan skall fördelasi och haninom det överlevande blandregeringen anhörigasvårt så många iser attsom vara
först platser för Carl Bildt,statsminister djupIngvarreserverar sorg.

Carlsson och Birgitta Dahl samtliga skall tala. Bakom PaulssonIngvar berättar för analysgruppen hansom att
dem sektion för regeringsledamöter. Några upplevde före gudstjänsten oerhört kao-stämningenreserveras en som

de offentliga klagar de får plats tisk. människor försökteinte Där kyrkansig in iöver attav personerna tavar som
Överlevandeförsta raden. avvisades. bars tumultin. Ettmen som upp-

Utdrag Det inte kunde ske, Kent andras, jagsmärtsam hade intesomur som men
Härstedts berättelse Estonia- heller sluppit omärkt därifrån. Detom var
katastrofen tanke hade haft tidigare isamma som

"Det kändesfrämmande vårhöra talen inställning till massmediasönskemål:att
Ingvar Carlssonoch statsminister Carl ville inte bli fotograferade "lyckligaav som

Bildt och alla de andra, samhällets överlevande".För det inte vadatt se var var,
någotsamlade med anledning hur vissa media ville tilltoppar gärna än göraav oss

hade varit med Det stämde det."som om.
inte med det hade inträffat. Men "Jobbigt blev det närnytt50m ceremo-
gudstjänsten viktig manifestation. nin slut och i högtalarna badröstvar en var en
Fastden kändes frånavlägsen själva de låtanärvarande sitta kvar ochatt ett
olyckan, den ändå viktig för fåtal överlevande först. fickatt utvar resa
markera det någothade hänt bänken införatt ,tasom var ossupp ensamma ossur
långt detutöver vanliga. hundratals sörjande och iväg det var-

Några jag tyckte det vill jaggrät, lova. Helt i kyrkan,mest tungt, tystav oss
kändesoverkligt. Men för mig det bänken gnisslade,det hemskt, detvar var
viktigt där för visa solidaritet kändes långdet tid deatt att tog attvara som om
med de efterlevandes familjer. Ingenting stegen.
kunde gåttför dem hade bort,göras Bilen väntade utanför, klaradesom oss

jag ville visa jag inte någon ifrån bådemedierna, inne i och utanförattmen var
lycklig överlevande.Jag sörjde precis kyrkan. Det kändes lättnad attsom som en
alla andra, min förlust kanskeinte lika komma tillbaka till sjukhuset igen."var
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de omkomnastod fördelningen sittplatser. Själva gudstjänsten poliskören och tjänste-minnet mångarunt avav
olika polisdistrikt Stock-värdig och och förmedlade stark känsla, arbetade inom istäm- männenvar men somen

kyrka hålls förbön vid ll-guds-betydligt fram holm hedras. Vilhelminadramatisk vad gick Iningen iänvar mer som
genomförs klockanoch gudstjänstTV-sändningen. Känslomässiga utbrott, människor 20.00.tjänsten extrasom en

Kyrka, Borlänge, samlas sörjandesvimmade och bars bår. I Stora Tuna i l 100någon utsom
lördagskvällen. Metalls musikkårCaroline Krook berättar hennes be- till sorgehögtidDomprosten att en

fanor och Metalls fanastående deltagarna spelar, svenska florbehängdaintryck gudstjänsten många ärär attav av
för omkommen.draperade koret, ljus tänds,fortfarande befann chocktillstånd. varjei 48sig i ettett

direkt berörda, anhöriga sökersamtal med analysgruppen bara sigGunnar Weman Det inteisäger äratt som
dag tycks det svenska folketdet olyckligt ville delta under till kyrkor närhet, dennaså många i sinattvar sorge-som

gudstjänsten förenas sökande efterñck plats. Kanske borde ha valtinte i tröst.ettman en
plats, kanske utomhus, kunde iöppen stortsom rymma

TallinnMinnesgudstjänst även ihur helst. rninneshögtiden blevmånga Attsett som mer av
denna dagåtgärd för de anhöriga anhöriga kritiskamed deänen -

hålls Storkyrkanockså Samtidigt minnesgudstjänsten imenade den ñck för officiell prägel iröster äratt somen -
ocksåStockholm hålls och minnesgudstjänsthan funderat efteråt. inågot en sorge-

Mikaelskyrkan Tallinn. förrättassvenska DenSt. i av
Sorgegudstjänster i delar Sverige är Erik Grundberg.kontraktsprosten emeritusav som
särskilt drabbade svenska kolonin Tallinn, med-Kyrkan fullsatt. Den iär

med särskilt förRamsbergs förlängd lemmar församlingen ochförsamling Lindesberg hålls intresseI i i esteren
till saknade efterdär, tillsammans med anhörigahögmässa med förbön för de omkomna och deras anhö- Sverige är

inrikes-estniskaHedvig kyrka, Norrköping, hålls gudstjänst Den regeringenriga. I i Estonia. representeras aven
deltar ka-ljus Heiki Arike. Utrikesministerietdirektsänds kl. kyrkan brinner Fråni TV I minister11.00. ettsom

den led-Indrek Tarand ochför saknad människa. Uppsala domkyrka hålls binettssekreterare övrigavarje I en
kaptenPresidentämbetetsorgegudstjänst, liksom Norrtälje PaavoI Pingst- ningen.i representeras aven

dessapresidentens adjutanter.kyrkan ijönköping håller och sorgeguds- Loosberg, Utöverminnes-man en en av
fråndeltar ambassadörerna Danmark,och under förbönen räknas samtliga Fin-tjänst ävennamnen upp personer

saknade. Stockholm land, och Tyskland.Seglora kyrka Skansen NorgeI i sjunger
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bistårsvenska identiñeringskommissionen den finskaDen

identifieringsarbetetMtyligbeterna anvanda DNA-teknik undersöksiatt
träffats finska identifierings/eøønmzssionen.och överenskommelse svenskt bistånd till denom

Sverige bis-tar Finland identifieringsarbetetrbetet imed förbereda det omfattandeatt
identifieringsarbete skulle följa omhänderta- svenska och den finska identilieringskommissioneni Denettsom
gande alla omkomna ombord fortskrider träffar överenskommelse hur identifieringEstonia de 99av en om av

polisen och den svenska identiiieringskommissio- Omhändertagna ske.inom omkomna skall Finland föransvarar
led dettaSom förberedande arbete kon- detta arbete. bistår sända rättsläkare,i Sverigeett tar attnen. man genom en

takt med Statens Rättsserologiska och ber rättsodontolog lqiminaltelcniker till Finland.institut samtom en en en
analys förutsättningarna för använda DNA-teknik Beträffande enstaka omkomna eventuellt påträffasattav som

kompletterande metod identilieringsarbetet. framöver beslutas identifiering skall ske det land däri iattsom en
Identilieringskommissionen har genomfört den omkomne hittas. Omkomna hittas och kringiäven en som

tillgängliga rättsläkare och rättsodontolo- fartyget skall identifierasinventering Sverige.iav
Sverige. Resultatet tilli inventeringen rapporterasger av

Rättsmedicinalverket. Identifieringskommissionen bedö-
brist rättsläkare och rättsodontologer kanattmer en

komma uppstå.att
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Arbetet Regeringskansliet måndageni den oktober3

Regeringens krirgrzøpp diskuterar reglerna för dodfbätklaring, minnesplats,
obligatoriska pasrager/istor ochfrågan sjokii/eer/yet.Via regeringttammantrade lämnasextraom

zzppdragberraffandegofartriøzspe/etionerzsrapponeriizgmttzâzer:

Information från Kommunikationsdepartenzentetnder måndagen sammanträder krisgruppen
Kommunikationsdepartementet redovisar haveri-och vid Statensdetta tillfälle för förstaigen gångenär en represen-
kommissions uppfattning denför socialdemokraterna närvarande, nämligen Ingela sammansättningentant om av
internationella haverikommissionen. VidareThalén. Carlsson harIngvar han då inteännu presenterasuppgett att
förslag till regeringsbeslut fråga granskninghade kommunikationsminister och därför inågonutsett om av
Sjöfartsinspektionen. Ingela Thalén ifrågasätter brådskanvalde Ingela Thalén eftersom hon hanvar en person som

tillsätta sådan utredning och det felhade kanförtroende för. att attstort en menar ge
intryck inriktar den svenska Sjösäkerhet-sigom man

Regeringens krisgrupp skontIollen. Kommunikationsministern framhåller då att
det krävs omedelbara åtgärder, eftersom det harCarl Bildt meddelarStatsminister han har talat med visat sigatt

problem har kända det har lett tillärkebiskopen och biskopen Stockholm dödförklaring varit åtgär-i att utan attom
der från inspektionens sida.och begravningsritualer den omkomnes kvarlevornär

Därefter diskuteras direktiv till kommitté medåterfunnits minnesplats för deinte omkomna,samt en upp-om en
drag arbeta med frågan ökad Sjösäkerhet videxempelvis Galärkyrkogården. Odell väcker frå-Mats att om

med färjor.det Statsministernblir aktuellt med de intenågon ceremoni när persontransporter attgan anserom
tillsättandet sådan likaavlidnas brådskande,kroppar kommer till Sverige. är utan attav en
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ske skyndsamt kartläggasamråd bör med Finland och den tillträdande Sjö-rapporteringsrutinerna inomreger-
fartsinspektionen. konstaterar beslutetRegeringen iingen. att

fort-Kommunikationsdepartement har god Sjösäkerhet förutsätter nödvändiga slutsatserPå gjort attman en
förslag möjlig- löpande dras inträffade incidenter och olyckor. Därförrättsutredning med till lagändringar för att av

Sjöberg undersöka hur informationföreskrifter obligatoriska passagerarlistor. skallI Magnus ärgöra somom av-
analyseras vidareförsvaktan genomförandet lagändringar föreslås för sjösäkerheten ochintressantattav

Konsumentverket skall verka för frivilliga överenskom- Sjöfartsinspektionen granska informations-inom samt
uppfatt- utbyte mellan sjösäkerhetsmyndigheter och andramelser området. delar dennaStatsministern organ

sjösäkerhetsområdetoch framhåller vikten nordiskt samarbete har viktiga funktioner såsomning av om- som
sammanslutningrådet. klassningssällskap, försäkringsgivare och

redare.av
från fzmitiedeparteønentetInformation

Magnus Sjöberg redovisar sin z 1995reglerna dödför-gällandeEn promemoria rapport marspresenteras om
redovisar under utredningklaring. Problemet tiderna för dödförklaring SjöbergMagnus sin överär äratt mars

långa. slutsatsen döds- kartläggning Sjöfartsinspektionens rapporterings-Promemorian iutmyrmar att av
folkbokföringen, skulle avseende incidenter och problem med bogportarskrivning dödförklaring,i rutinerutan

färjor förekunna lösa detta problem lika väl införandet förekommit Estoniatypsom av en som samma av som
speciallagstiftning dödförklaring de Estoniakatastrofen.om av personer som

främsthar försvunnit med Vid krisgruppsmötet konsta- Sjöberg konstaterar det finns bristerMagnusEstonia. att
bör finnas beredskap för lagändring vad gäller ledning och den praktiska tillsyns-det styrningteras att en avom

Riksskatteverket verksamheten, inhämtande och vidarebefordran infor-löser problemet döds-inte avgenom
bearbetning och analys relevant materialskrivningar. mation, samtav

beslutade åtgärder.uppföljning av
Extra regeringssammanträde
Uppdrag kawlagga rapporteringsmtineana inomatt
.Sjáfaminypektioøzen
Vid regeringssammanträde denna dag uppdrarett extra

Sjöbergf.d. regeringsrådetregeringen Magnus att
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Arbetet går vidare centrala myndigheter

.SljöftzrzisverketTill inkommer uppdraget föratsattniøzgarna förundersökaatt
omhändertagande omkomna. Estniska Nordström Thulin diskuterasintressen istatensav av

Kommunikationsdepaitementer och Statens baverikonzmission.

beslut uppdraegeringens Sjöfartsverket förutfattadeåt Under arbetets försökermeningar. gångatt att utan
redovisa de tekniska och legala förutsättningarna för han isolera från massmedierna.sigatt
återfinna och omhänderta omkomna från inkom-Estonia

till verket den oktober. Uppdraget skall utföras3mer
Polisen och svenska identiñeringskommissionenskyndsamt och redovisas den oktober.10

Sjöfartsverket har tidigare erfarenhet fartygs- Kriminalkommissarien Olsson, rättsläkarenJan Robertav
bärgning och med anledning chefsjuristen johan Grandin och rättsodontologen Aina Teivens till Fin-attav reser
Franson tidigare handlagt tekniska och juridiska frågor land för biträda den finska ID-komrnissionen.i att
sådana ärenden blir han verket utsedd genomförainom att

Svensk polis till Estland fårutredningen. kontroll passagerarlistørav
Johan Franson har till analysgruppen han Efteruppgivit önskemål från ambassadören Estland, Grund-i Larsatt
han påbörjade uppdraget hade allmänkunskapervissa berg, sänds den oktober svensk polismannär till Tallinn5 en
bärgning han vände till antal bärgnings-sig för kontrollera de passagerarlistor finnsiettom attmen namnen som

företag för bättra lamskaper. Under de följandesina där. Lnsamlandet jämförelsematerial pågår. Larsatt av
dagarna han kontakt med den finska och estniska Grundberg meddelar Utrikesdepartementet ytterli-tar attgene-
raldirektören för motsvarigheten till Sjöfartsverket och ombordstigningskort har hittats. Antalettvågare perso-

Estlands kommunikationsminister. Enligt ombordäven oktober uppskattas117. Den1 6ut- antasegen ner nu vara
hans ambition lämna saklig, objektiv antalet tillär 0701att rapportsago en personer.
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Statens haVerikommissio" detta berättar hanexempel MeisterSorn att tror attett
klar veckor. diskuterasutredningen kan DetOdell och Olof Forssberg inom tvåoktober harDen Mats3 ett vara

för uppdraget medAndi olämplighaveriutredningen. Olof Forssberg Meisterför tala ärävenrnöte att an-ornom
hälftenägare rederietledning estniskasnabbt möjligt utreda iunderstryker vikten äratt statenatt somavsomav

Anditill olyckan. berättar Meister Estonia.orsaken Han i ägeräven att
skall bedrivas.hans tycke hur haveriutredninginte vet en
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Regeringens arbete onsdagen den oktober5

förberederKrisgmppm áverlzimnande arbetet medav
Ettoniabaveriet till den tilltrrddande regeringen.

Information från Justitiedepartementetkrisgrupp deltar dennai regeringensmötet även
dag Ingela Thalén den blivande Angående passagerarlistornajustitieministern från Justitiedeparte-samt uppges
Laila Freivalds. polisen medveten försittärmentet att attom ansvar upp-

korrekta listor saknade och de därvidrätta över att sam-
Regeringens krisgrupp arbetar med Riksskatteverket. Det Konsu-rapporteras att
Information fån Kommanikationsdepaiteønentet mentverket har påbörjat arbetet med frivillignåatt en

OdellMats vid Kommunika-tjänsteman överenskommelse obligatoriska passagerarlistor i vän-attuppger en om
tionsdepartementet har informerat den tillträdande lagstiftning.tan
kommunikationsministem arbetetInes Uusmann Riksskatteverketi har meddelat kommeratt attom man
krisgruppen. meddelar överlämnande-Han samråda med Justitiedepartementet medäven innan gåratt en utman

med allt tillgängligt material under förberedande. rörande dödskrivning.pärm anvisningarär
Laila Freivalds framför då önskemål hon själv, Inesattom

Överlamnande till den tilltradandeoch Ingela ThalénUusmarm möjligt får regeringenså snart som en
sådan Avslutningsvis konstaterar Odellpärm. Mats krisgruppenatt

med nuvarandesin avslutar arbetesammansättning sitt
Information från Försvarsdepartementet och lämnar denärendet till tillträdande regeringen.över

informerasKrisgruppen kritik har riktatsatt mot attom
journalister med helikoptrarna under räddnings-ivar
insatsen.
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den oktoberarbete torsdagenRegeringens 6

Koønmunikationsdeparteønentetñr erbjudandeett om
frånomhändertagande omkomna Estonia.av

frågorErljudandet mangatelefax tilloktober inkommer Kom-6 reseretten
efter meddelandet detfunderardepartementetPåmunikationsdepartementet från Stolt SeawayComex A/ man

inleda sådant arbetelämpliga inuti Estonia, innaninedan kallat Stolt detta läsa företagetComex. I står ettattatt att
och tekniskaSjöfartsverkets rörande de lagligamedframställan till den finska haverikommissiongjort rapporten

klar. disku-för omhändertagandemöjligheterna Detoch ärerbjudande inleda arbete med lokalisera ettattattom
utanföromhändertagande omkomnaockså huromhänderta första hand utanför fartyget.omkomna, Eni ettteras av
sådanatill och hur områdefartyget skulle ikontakt med Johanhar Sjö-tagits Franson stortäven som

avsökas. den finskafall skulle behöva marinenNärdetfartsverket. Vidare förklarar företaget ge-egetatt
dagarna efter olyckan,nomförde dykningar med ROV4° iFinland.har flyttat fartyg tillinitiativ Hangö i Detett

fartyget, påträffadessamband med arbetet lokaliserautanförunderstryks faxet chansen hitta omkomnai attatt att
omkomna.ingavraket minskar för dag, grund ivarje strömmar vatt-av

Kommunikationsdeparte-diskuterasdettaUtövernet.
Stolt uppdraget.det lämpliga Comexi justvänder till Kommunikationsde-StoltAtt Comex sig mentet att ge

finska haveri-bero såväl denpartementet attuppges
kommissionen Johan de saknarFranson uppgivit attsom
mandat beslut frågan. beräknarför fatta Företagetiatt ett

kr dag och tids-kostnaderna till 000-250 000200 per
för omhänderta alla omkomna inom 500åtgången att x

till mellan och fem dagar.kring vraket500 meter tre
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ochRegeringens informationsarbetepress-
från den september till den oktober28 6

Regeringskansliet inlyamtar information katastrofen massmediernaom genom
ochandra kanaler. Prexrmeddelanden sdndr åtgärder Kontakterna med anhörigaregeringensut om

ökar arbetrbelaxtrzingen Kommunikationrdepartementet.på

ändelserna kring förlisning förEstonias med del det tillgängliga informationsunderlaget kommersig viaav
omfattande och informationsarbete. Massmedi- massmedierna. håller också bristenMan Mentäta möten.ett press-

har behov information de åtgärder information problem. högt,Tempot iär ärett storterna ett stortav om syn-
vidtar och anhöriga vänderregeringen till nerhetsig Kommunikationsdepartementet. Ministern ochsom reger-

för klarhetingen omständigheterna kringi olyckan, statssekreteraren deltar både Statsråds-i mötenatt
liksom för framföra synpunkter förväntadesina beredningen och departementet.åt-att om
gärder. för medDetta extraordinär arbetsbelastningsig Eftersom presschefen Christiansson Statsråds-Larsen

framför allt Kommunikationsdepartementet. föl- beredningenHär har det övergripande för infonna-ansvaret
beskrivning den avgåendejer och frånregeringens Regeringskansliet sammanställertion pressekretera-en av press-

informationsarbete. Strömbom KommunikationsdepartementetIngerren
de upplysningar hon har och vidarebefordrar dem dit. På
Kommunikationsdepartementet får hon och andra löpan-

Berörda departement samlar information de information från Sjöfartsverket och andra berörda
Inom Regeringskansliet samlas information alla till-in myndigheter. bereder frågorvia Tjänstemännen, sjö-som om
gängliga kanaler. kontakt med berördaMan myndig- fart och de säkerhetsfrågor har aktualiserats, hartar som nu
heter landet och med motsvarandeinom myndigheter och kontorsrum under de politiskt anställdasina två våningar i
regeringskanslier Estland och Finland.i bevakarMan Kommunikationsdepartementet, vilket det försvårtgör
också mediernas sändningar TV, radio ochvia TT. dem arbetar där helhetenEn detistor att ettsom grepp om som
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med kungen och ärkebiskopen, beslutatinformellt utbyta erfarenheter "korridor- kontaktersker och att engenom
ska hållas Storkyrkan Stockholmminnesgudstjänst isnack. i sön-

rekommenderar där-dagen den oktober. Statsministern2
Pressmeddelanden med söndagen.för fortsatt sorgflaggning till och

efter olyckan skickar ChristianssonLarsPå utmorgonen
drabbade olyckanPressmeddelanderubriken "Uttalandeförsta pressmeddelande under avomett av

pressekreterare Charlottadär justitiedepartementetsCarl Bildt. kommenterarStatsministern Frånstatsminister
framkommitpressmeddelande detoch räddningsoperation och berättar Beck sänds när attettnattens morgonens

drab-Stockholm och Uppsala direkttalat med estniska och finska polisenhan i tingsrätten isinaatt morgonen
Hellsvik uttryckeroch de ytterligare bats olyckan. Gunkollegor angående räddningsarbetet Justitieministerav

och arbets-deltagande med de drabbades anhörigakommer vidtas. pressmeddelandetI sägsatt stortsteg som
Carl Bildt beslutat kamrater.också statsministeratt om sorg-

Åbo från Regeringskansliet be-till dag. Med-flaggning han ska åka Några initiativ intetassamt att samma mer
denna dag. Mediernaträffande kontakter med mediernadelandet avslutas med upplysningar att ett extra reger-om

händelseutvecklingen ochingssammanträde ska hållas förmiddagen och bevakar intensivt statsministeratt ytter-
vilketvid flera tillfällen under dagen,ska kort. Carl Bildtligare information komma Statsministern intervjuasinom

detta förmedlas till sänds och radio.alltså roll TVoperativ isätttar en som
massmedierna.

anhörigaKontakter med
Statrminiiterbesö/e vid Estlineterminalen diskuteras beskedetsvenska samhälletdet detFrån nås attatt av om

diskuterar presschefen och dePå övriga imorgonen grup- Kommunika-ökar arbetsbelastningenförlist,Estonia
Statsrådsberedningen Carl Bildt bör åka tillpen om drastiskt.tionsdepartementet

sådant besök skulleEstlineterrninalen. statsminis-Ett ge telefonsamtal kommer från de tidigaMängder mor-avintryck och bild det skulleMensituationen.tern en av september och framåt. Pressekrete-dengontimmarna 28
bild han har kontrollsamtidigt förmedla si-överatten av och fleraStrömbomInger tjänstemännenav svararrarengrund bristen informationtuationen. På omav vänderanhörigaoavbrutet telefonerna. De ringeri som

händelseförlopp kommer deolyckans omfattning och och Kommunikationsdeparte-till Regeringskanslietsig
åker dit.fram till det lämpligt han Deinte äratt att tar med hoppi någotsinmentet att veta omoro, omde vill haockså hänsyn till rederiet inte någonatt sagt att framställs handlar alltöde. FrågornaEstonias omsomskulle sakenpolitisk inblandning det skett, deti görasom hur olyckan kundevad tänkermöjligt: regeringen göra,

de.värre menar inträffa, passagerarlistor finns, varför inte insättermanvar
och andra frå-tekniska kontroller fartygetÅbo avmer resurser,Pressmeddelande tillstatsministerns resaom

och hän-de frågor hon kanStrömbomIngerÅbo gor. svararCarl Bildt far till vid lunchtidIrman statsminister
till de telefonmottagningarde ringande vidarevisar sompressmeddelande.skickar Zetterquist DetPer inne-ut ett

upprättats.Åboresan den pressträffhåller upplysningar ochom som dimensioneratKommunikationsdepartementet inteärkommer hållas efter Någonstatsministermötet.att press- effekterna katastrofför Estonia-mötaatt av en somträff Stockholm hålls Regeringskansliets regi.i inte i
normala arbetet enheten läggs sidanhaveriet. Det

Pressmeddelande minnesgudrydmt berörd får hjälpa till.och personal direktinte ärom som
Ytterligare pressmeddelande skickas Chris-Larsett av

denna dag. det berättas eftertiansson I statsministern,att
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Massmediemas bevakning under den första veckan

Massmedierna skildrar ogonvittnesbilder och rekonstraerar olycksforloppet, interzyzcaøstamninister
Carl Bildt och Ingvar Carlsson, belyseranhörigas och kritiserar rederiet ochsjosakerhetsbestammelsersorg

grafiskaBargvziøzgsimnleras f/amstcillningar frågani och orsak och forsfam.om ansvar

assmediabevakningen och de första TT-flasharna nyhetsredaktjonernarapporteringen När nått iär
mycket under det första dygnet.intensiv Medvetenhet itilltarSverige aktiviteten. Internlarmet Sveriges Radioom
olyckans väldiga omfattning fram under ochsuccessivt Sveriges Television sekunder efter Ekotsgår 40 02.00-växer

och sändning och nyhetsredaktionerna kallas in.natten morgonen.
Omkring alla centrala nyhetsredaktioner02.50 är

Initialskedet Radio,Sveriges Sveriges Television och beman-Text-TV
Centrala nyhetsreda/etiøner bemannas snabbt nade och igång.
TT med flera brådskande meddelanden undergår Klockan sänder för förstaRapport nyhetengångenut nat- sex

Östersjön"sjunken"Färja rubriken med- Estoniahaveriet.ärten. ett om
delande från klockan hyr flygplan02.06. Man och första RapportsändningenDen sammanfaller tid medisät-ett

Åbo.Mariehamn ochin i Vid morgonsändningtvå i TV4:s klockan harTV4,ter tre reportrar, en sex. som
TT-redaktionen finns de högsta cheferna plats för CNN samarbetspartner sänder bilder till kolle-sinaatt som
leda arbetet från klockan dessför-3 och därmed har bilder från olyckani USA tillnått utmorgonen men gan

hinnerinnan sända kompletterande meddelanden. hela världen. Sky ochNews CNN, nyhetennåttsman som av
Kl. sänds meddelandet: Flera fartyg02.15 och helikop- både och fått bildmaterial från sänder förvia Reuter TV 4

plats", kl. "679 ombord" och kl. första kl.02.36: Sky flygergången News från05.00. intrar ett teampassagerare
Sju räddade.02.50: London. Morgonsändningarna handlarTV4 heltipersoner om
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Ingvar Carlsson TVintervjuas iolyckan. I TV fartygsolyckan2 rapporteringenupptar om
delen Under dagen har tillträdande Carlsson medver-TV4 Den Ingvarstatsministernstörre programmet.av

extrasändningar kar nyhetsmorgon, denvarje timme. TVi 4:s 28 septem-morgonen
han sedan inbokad för talaber, där tidigare FN.attvar om

Rapportering onsdagen den september28 villgrund det inträffade fartygshaveriet iställetPå av man
Själva olyckan redan faktum medierna träder ha den iilltzrädande kommentar tillin. statsministernsär närett nattens
Förloppet kan således refereras direkt, istället skildras händelse. förbereder uttalande och far tillinte TVHan 4-ett

minnesbilder händelseförloppet medkänsla medögonvittnens och studion. Kl. uttrycker han TV07.47 i sinav me-
dierna försöker under dagen rekonstruera haveriet. anhöriga och talar vad han politikernasDa- attom anser ansvar

Nyheter och Svenska Dagbladet hinner med infor- bör också han ska tillsättaHan säger attgens vara. en
redan första dagen. Extrasändningar expertkommitté för granska sjösäkerheten.mation TV sändsi att

halvtimme kanal, radiovarje parkeringen utanför Carlssoni någon På TV intervjuas igen,intensivt 4rapporterar
och kvällspressen skriver det inträffade flera upplagor han då sak tidigare Inslaget sänds kl.i sägerom samma som

bilder från räddningsinsatsen har inslaget och vill också haDe TVsuccessivt. 08.45. På 2växer settsom enman
finns tillgängliga publiceras. vidkommentar. kommerMan Est-överens mötasattsom om

Intervju med lngvar Carlsson Sverigei TV säkerhetsrutinerna i och Estland,4:s
nyhetsmorgon, kl. du07.47 tror
Reportern: Kan du vad Carlsson:efter Ingvar Jag inte det,säga gör trorman men

sådan här katastrof, det fakta, viktigainte inte detär ännu ärvet atten
första gången det händer allvarlig arbetar för höja totala säkerheten.denatten
olycka. haverikom-Reportern: Det blir väl en

Ingvar Carlsson:Det här mission, det låter duär deen av men som om menar
någotallvarligaste katastrofer och fruk- skall ha ytterligare.mest att man

vårtansvärda händelserna i historia. För Ingvar Carlsson: skall tillsätta en
både Sverige och Estland det tragisk kommitté med sakkunniga för redaär att taen
händelse.För förstadet vill jag visa min vad har brustit förslagsamt gesom
medkänsla måste åtgärder.med de anhöriga ytterligare säkerhetshöjande Visom
känna i denna situation. För det andra inte det skedde förskjutning ivetoro om en
måstejag Stresspolitiker tänka framti- lasten. i samband med lastningensom
den. Det fårhelt oacceptabelt haft inte leda tillär att att tummarman

allvarliga olyckor under relativt kort säkerheten.tre en
tid. Jag tänker då Scandinavian OmStar Reportern: jämför medman

Heweliusz så såoch Jan och Estonia.För Norge, det inte i Sverigeär ärattnu
det första måste dåligtklarlägga den direkta förberedda krishantering. Har
orsakentill katastrof och för det funderat bättre förnattens ett system att
andra tänkerjag initiativet till hjälpa de anhörigata en

säkerheten. Människor skall Ingvar Carlsson:l Norge braöversyn ärav man
inte behöva känna för färdas detta, efter bussolyckan händeöverattoro men som
Östersjön. också Sverigehar i blivit bättre.

ÄrReportern: det skillnad mellan
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och begära förstärkning frånlineterminalen, och genomförs med terminal- anstormningen måsteintervju storaen
kl.byggnaden bakgrund. Inslaget innehåller Högvakten. Helikoptern 07.12Y65,ut- startar motsomsom samma

och kameraman fråntalande det olycksplatsen medförTVisänts reporteren ensom som
ytterligare foto-socialdemokraternas sedan och under dagen kommerriksdagskansli skrivs TV4På ett senare

helikoptrar.grafer och journalister följa med Enligtpressmeddelande där Carlssons uttalanden iIngvar i TVzs att
detta räddningsarbetet.morgonsändningar refereras. bedömning intemarinens stör

de första TV-bilderna frånlunchtidFramåt visas
journalister riiddningsbelikopzrainai torsdagen publice-olycksplatsen och under kvällen och

hur överlevande och omkomnaTidigt anländer journalister till helikopter- bilder vin-visarmorgonen ras som
divisionen vid Pressofñceren beredd den schas till helikoptrarna.Berga. inteär upp

flera deUnder dagen ocksåintervjuas yt-ungaav
arbetet.bärgarna de kort deti intensivanär tar en paus

hjältar framträder.Bilden demav somIntervju med Ingvar Carlsson utanför
Estlineterminalen i Värtahamnen,

informationbehovEnormt avkl. 08.45
domineras helt olyckan.Nyhetsmedierna KravetSocialdemokraternas ledareReportern: av

och bristen bekräftade uppgifterinformationCarlsson, ärIngvar vilken din förstaär enormt
relevant och korrektkommentar Eftersom myndigheterna saknarstor.

Carlsson:Ingvar Detta deär möjlighet direkt infor-information och heller harinteen av att
Sverigekatastrofer drabbatvärsta som de drabbade ökas massmediemas Kravetutrymme.mera

tragedi,och Estland.Det är storen snabbkorrekthet får ibland vika inför behovetge av
framför allt för anhöriga måstede som och iblandresulterar motstridigarapportering. Detta i att

djup Många dem kommerkänna oro. av uppgifter sändsfelaktiga ut.idag drabbas mycket dystertatt ettav dagens handlar huvudsakli-förstaDen rapporteringbud.
sådan, räddningsarbetet, det ofatt-olyckangen om somnågot sådantReportern: Hur kan
släkt och till de saknade ochbara hänt och hur vännersomhända
det inträffade. söker finnaräddade får besked Man nå-Carlsson: omIngvar inte orsakenvet

till det inträffade. de första uppgifternaförklaring Närkatastrof, måste klarläggastill detnattens gon
kommeröverlevande börjar komma vid lunchtid,från in,i särskild haverikommission. har haften

orsaken till haveriet Olycksförlop-allvarliga färjekatastrofer, Scandina- diskussionen igång.tre om
vian Star, Jan Heweliuszoch Estonia, fastställt under den första dagen och medi-i principnu ärpet
under begränsadtid, det är oaccepta- olika orsakerna till olyckan.en börjar lansera teoriererna om
belt.

Reportern: Vad kommer du göraatt förstaMediernay bild dagenstatsministernav
Ingvar Carlsson:Automatiskt görs en Carl Bildt för fleraTVStatsminister intervjuas gånger

haveriundersökning, det inteärmen framför riksdagshuset,under dagen. Bilder honom näravocksåtillräckligt. Det behövs en grupp av Åbo talar medhan kliver flyget och hani när report-avoch sakkunniga iexperter som grupp ser
terminalen sänds Efter med dein i mötetväg ut.rarnade bestämmelser finns. Detöver som

improviseradhållsländernasövriga statsministrar enförbehövs internationellt samarbeteett
pressmeddelande.presskonferens aviserashöja säkerheten. ettatt som genom

överlevande ochBildt under han träffarsprång,är resa,
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han skildras mediernai hän-operativ. Han mitt besked. skastår i Det visa sig just Petersom attmare senare
delserna. Han räddningsinsatsen under Barasinski demsäger fått felaktigt besked. Hansäratt natten etten av som

bra och planerarvarit säkerhetshöjande hustru omkommenåtgär- och försvunnen.äratt man nu
der. Han också medkänslavisar med de drabbade och de-

Rapportering torsdagen den septemberfamiljer. 29ras
RapportsändningenI kvällen inslaget frånvisas Andra dagen efter olyckan finns hoppinget överle-attom

Ãbopresskonferensen däri Carl Bildt tidi-statsminister vande ska påträffas. Katastrofen faktum och detär ett som
dagen uttalat mycket ska domineraransträngningar nyhetsrapporteringen handlar ochatt storagare om sorgen

för bärga de omkomna. det ohyggliga skedde fartygetgöras och räddnings-iatt som
Överlevandeflottar under Förlop-intervjuas TVinatten.

Det kunde ba varit skildras. börjar också kritik framförasNu rederietpet mot
saknadesDe och anhöriga till ochuppgår säkerhetsbestämmelsema tillvänner många Medierna börjarsjöss.tusen.

olyckanMen tilldrar mycket blandsig peka ochintresse det finns för spekulatio-ansvarigaett stort ut utrymme
hela det svenska folket. delar befolkningenFör Sjösäkerhetsdirektör Bengt-Erik Stenmark medver-stora av ner.
har undergångEstonias stark psykologisk närhet, "det kar TV, radio och och uttalar kritiki rederiernaen motpress
skulle kunna Väldigtjag". har själva eller förmånga deras bristande incidenter.rapporteringvara rest av
tänkt med liknande fäijor. Massmedierna försöker innehållerExpressen denna dag 60-sidig bilaga därresa en
omedelbart tillfredsställa behovet visshet det bland rekonstruktion olycksförloppet görsannatav om som en av

PÅhänt. Den intensiva framförrapporteringen, allt mycketi dramatiskt Rubriken lyder LIVETsätt.etemie- ett
FÄRJAN DÖDENdierna, fokuseras till del enskilda redan SpekulationerI HAVET". be-stor personer om

den första dagen. passagerarlistorUtan eller fakta vilka eventuella inkompetenssättningens och oerfarenhetom
omkommit eller räddats handlar framförs också.reportagensom om en-

skilda människors öden och de drabbats Deom sorgen av.
Rapportering fredagen den septemberanhöriga får täcka 30efterfrågan information med känslor.

Radio och TV har sändningar från färjeterminalen där tillkommerNu bilder från räddningsinsatsen.inga nya
anhöriga finns i besked vadoviss hänt direkta förloppetDet kring olyckan dragväntan känt.iärom storasom
deras kära. Medierna blickar framåt tiden. flera ställenPå såväli inu

exempel kanSom lunchekot huvudsakligen TV förekommer detaljerade grafiskai fram-sägas att pressen som
innehåller från Estlineterminalenrapportering och ställningar hurinter- bärgning fartyget till.gårav en av

med anhöriga.vjuer Först intervjuas Carlsson uttalar bärgningIngvar Aktuellt.sig iväntaren man som om
dotter. Bildensin förmedlas det råder brist Medierna söker efter till olyckan.ansvarigaär attsom nu

information och anhöriga hålls Säkerhetsfrågori oviss Mannen och befarade brister uppmärksammas.väntan.att
har krisgmppenvarit i de där.inte för olyckan läggsnågot Ansvaret rederietinte primärtsäger att vetmen utannu

refererar denReportern råderstämning Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen. Uppgifternär män-som om
niskor får oåterkalleliga besked vad hänt. bristande förSamma tidigarerutiner incidenterrapporteringom som av

skildrar de ljusglimtar tycks finnas framkommer. fall utpekas tillI och med Sjöfartsver-även någotreporter som
det mörker råder.mitt i Han därförintervjuar ket direkt förPeter olyckan.ansvarigtsom som

Barasinski, det lyckliga beskedet hansnåtts fmattsom av
Lördagen den oktober1överlevt. Barasinski då lämna terminalen.är väg att

har fåttHan besked hans fruinte befinner Medierna fortsätter fokusera olyckanssig orsaker och sö-om var men
till han ska hem och där ker Ekoljudsbildersäger från vraket publiceras.ansvariga. Sor-vänta när-reportern att
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Orsaksdiskussionmedierna,iär ett annat tema attgen genom man rappor-
veckan efter haveriet handlarStock- slutet den förstafrån den estniska minneshögtid hålls Motiterar avsom

vad kan ha orsakenmediernasholm egentligen tänkt varitminne rapporteringöverettatt somommen var varasom
Östersjön preliminär från ha-bogvisiret lossnade.flykt tidigare. till En50 åröver rapportattestemas

bärgasska bogvisiretverikommissionen presenteras, nu
Myndigheter kritiseras den oktober2 vadklarhet fråganoch undersökas för iatt om somge

Sjöfartsverket påbjuder bogvisirfrån egentligen hände.den starkt känslomässigaFörutom rapporteringen att
flera håll förekommerfartygminneshögtjder och minnesgudstjänster hålls liknande Påigen.över svetsassom

Estland och läggs också rede-andra kring skarp kritikhela nyheterSverige Estonia- ansvaretmotrapporteras om
Nordström Thulin.olyckan. Kritik riktas det finska räddningsarbetet, rietmot

haverikommissionens ledning och Sjöfartsverket ochmot
till rederinäringen. Filmningen vraketderas relationer av

med robotkamera redovisas också.

Intervju med Ingvar Carlsson i TV
Aktuellt, den september30

ocksåReportern: Idag inleds det tunga
arbetet med identifiera de kropparatt

Ännuhar hittats. saknashundratalssom
offren. En bärgning Estonia är enav av

fler och för deförutsättning för hittaatt
bärgas. Detanhörigas skull ska Estonia

vår statsminister.idag blivandesäger
IC:Ja. allajag ansträng-attanser

måste för fartyget,ningar göras att upp
det hänsyn till de människor redanav som

hårt.har drabbats väldigt Det här förär
svårvårt upplevelsehela land oerhörten

allt för minskaoch kan göra att
påfrestningarna bör göra.

Reportern: Oavsett vad det kostar att
bärga fartyget

IC:Jag beredd förordaär ävenatt att
det väldigt mycket skakostarom

försöka det.
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Den regeringen tillträder fredagen den oktober7nya

Ny kommunikationsminirterñr huvudansvaret för Estonia.
Beredningsørbetet inriktas omhändertagandepå omkømna bärgning img/get.av genom av

och med den tillträde upplöses denregeringens Kommunikationsdepartementets huvudansvar inne-nya
tidigare krisgnipp, arbetatregeringens med Estonia- fattar inforrnationsarbetet riktat till medierna ochävensom
frågan under den veckan ochgångna överlämnar till kommunikationenIng- med anhöriga och överlevande. Det

Carlssons regering. beslutas samordning skall ske med Statsrådsbered-var att
ningen.

fårKommunikationsministern huvudansvaret för
Estoniafrågan Ministern orienterar sig Estonia och planerarom

arbetet departementetdenNär tillträder diskuteras formernaregeringen förnya
det fortsatta arbetet med CarlssonEstonia. Ingvar vill Tillsammans medinte Siv Gustavsson, blir politisk sak-som
fördela flera departement, eftersom det då kunnig hos kontaktarministern, Ines Uusmann Jan-Olofansvaret
finns risk för frågor hamnar "mellan stolarna". Därför Selén departementet för informera detsigatt att om ar-
beslutar underregeringen beteregeringssamman- utfört Estoniafrågan.tjänstemännen Selén självett extra som
Uäde, måndagen den oktober, den kommunika-10 förhindrad delta mediär ministern såmöteatt att ettnya
tionsministern, får huvudansvaretInes Uusmann, för departementssekreteraren Alf Stenkvist får uppdragi att
Estoniafrågan. StatsrådsberedningenPå får statsrådet muntligt redogöra för deJan promemorior upprättatssom

och denNygren politisk sakkunnige Kjell departementet.tjänstemannen berättarInes Uusmann samtal medi ett
Lindström bistå Ines Uusmann, särskilt med analysgruppen hon fick känsla arbetet de-attansvar att atten av
anhörigkontakter. kaotiskt hon tillträdde.närpartementet var
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Överlzinznn7zdepáø7n fån tidigareoch erbjudande hjälp väl-handlar också vilka problem uppstårom manom som om
nnts5e/eretern1e72 departementet de omkomnas krop-sända dykare för hämtajer attatt ner

omhändertagandeöverlämnas sammanställts måsteOdell Ines UusmannFrån Mats pärm att ettmenarpar.en som
fartyget, eftersom det endaoch innebära bärgningAnders Iacobaeus, rättschef departementet, är sät-en avav som

omkomna finns fartyget.från omhänderta alla deinnehåller protokoll och minnesanteckningar itet att som
tankar deför dettastatsrådsgruppens upprättade och Inompromemorior vägsmöten, an-ramen resonemang om
döda.hem och begravahörigas sinaaktuell korrespondens angående Per Egon Jo-Estonia. rätt att

omkomna finns havs-hurhansson, den avgående arbetat Man inte mångaregeringen intensivti vet somsom
har flutit bortbotten fartyget eller hurmed Estoniafrågan veckan efter haveriet, erbjuder mångaInes runt som

medförstärkning arbetet kontaktUusmann i ingen strömmarna.tas.men

infnnzniionbeslutsunderlag 05/9Tjänstemän arbetar medPlaneringwnáfe söndagen
Jan-Olofmed enhetschefen SelénRedan söndagen den oktober träffas iInes Uusmann Tjänstemännen,9 spet-

föruppgift fram underlag till beslutpolitiska Kommunika- har tilloch de övriga tjänstemännen att ta re-sen,
väl fattat och uppdrag lämnatsbesluttionsdepartementet för planeringsmöte. NärDe geringen. ärettett nyan-

resultatet frå-tillställda politiska närvarande vid inväntar innannågottjänstemännen är mö- annat organ, mansom
Sjöfartsverket fåttbearbetas. falletstatssekreteraren pressekreteraren SåMagnus Persson, är närär nytttet nugan

förutsättning-utreda de tekniska och legalapolitisk sakkun- uppdragLindau och Gustavsson,Eva Siv iär attsom
frånåterfinna och omhänderta omkomnaförVid diskuterar de departementetsnig. mötet attansvarsom- arna

tid enhetschefen och andrasärskilt. Under denna sigråden. Estoniafrågan diskuteras Estonia.inte tar
frånoch telefonsamtalde politiska de brev inkommitKommunikationsdepartementet harPå svararan som

deandra. saklig informationEstoniafrågan anhöriga ochdärefter De såtjänstemännen varjemöten ger somom
kan till demdag. ringer.som

förStatssekreterare har berättatMagnus Persson
analysgruppen han uppfattade uppdraget till Sjöfarts-att

för ochPressekreterarenverket lösning frågan hur de press-ansvararett motstegsom en av om
informationsarbetetdeomkomna skulle omhand. bakgrundDetta mottas av

ha medverkan radMedierna vill ibåda uttalanden. Ines Uusmannsstatsministrarnas en sam-
förPressekreteraren Lindaumanhang. Eva ansvarar

departementet och tillinformaüonsarbetet mi-attser
omhändertagandeBeredningsarbete inriktat ett och medverkantillgänglig för intervjuer inistern ärav annan

omkomna eller bärgning tillgänglighet allamedierna. Huvudprincipen iär sam-
också hel del tid förMediearbetetKommunikationsdepartementet alla vid den här manhang.På utgår upptar en

Anders Iacobaeus.tiden från ska försöka bärga fartyget. rättschefenUtgångs-att man
bygger Carlssonspunkten deti Ingvarresonemanget

MedinmategiSyftetoch Carl Bildts uttalanden efter olyckan. ärstrax att
de första månaderna saknas mediastrategi.skall försöka komma fram till vad bäst Underär göraatt sexman som

medierna Kommunikationsdepartemen-och vad skadar det bärgning hela Trycket frånminst. Men är en avsom
och ställeromhändertagande och hårt såfartyget arbetet inriktas Ines Uusmann ministernintepå, ärtetett uppav

efterfrågan hennesofta hon förmår. Speciellt blirde omkomna det sjunkna fartyget. storur
samband med beslutDiskussionen Kommunikationsdepartementet medverkan i regeringens omsenare
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bärgningsföretaget Stolt ComexDet norskaÖstersjönbli kvar botten ochlåta Estonia attatt av
kontaktar polisenmånader Lindautäcka fartyget. Efter Evaöver gör ettsex

Stockholm telefonsamtal frånbedrivas dag får polisenslags för hur mediearbetet skall Samma iKom-strategi ett
dykföretaget fåttStolt Med anledningmunikationsdepartementet. Comex. inteattav

erbjudande, den oktober, till Kom-sitt 6något avsvar
stårTjänstemännen för kontinuitet vänder till poli-munikationsdepartementet, sigman nu

Kontakten mellan och politikernatjänstemännen sen.
råddningsfartyghar förevisatKommunikationsdepartementet den bästa. Stolt Comex, sitt iRätts-inteär som

detsamma Nynäshamn denuppfattar det arbetet Finland, erbjuderchefen Anders Iacobaeus sig igöraattatt tap-som
regeringsskiftet. oktober.fart och kontinuitet och med Det 12i ärpar

enkel för den politiska ledningeningen situation attnya
uttalanden Stolt ComexInes Uzmmmnskomma och börja arbeta med människor dearbetetin i om

kan frågadet seri-känner. Uusmann inteinte Ines att ettanser vara om
infor- företag och hon tycker det oetiskt dem liggaKommunikationsdepartementet får löpande äröst attav

för kunna proñtera olyckan.framför Sjöfartsverket, från vid ochallt från Hangömation väntaäven attmen po-
redan efterförekommer sade, detlisen och från anhöngföreningar. några tim-Det Hon minns någonatt attsenare

omkomnaefter katastrofen för sökahela tiden kontakter med de berörda länderna,övriga sent att runtvarmar
bortkropparna redan då skulle ha förtsframför Estland. Estland kommer krav vraket eftersomallt Från inga av

uppfattning massmedierna.bärgning. Denna återges iströmmar.

Stolt Comex irwzrmnålgär
och önskarPolisen kontaktar Justitiedepartementet telefax frånden oktober inkommeren kvällenPå 12 ett nytt

omhändertagandediskussion bärgning och till Kommunikationsdepartementet vilketStolt Comex iom
påstående företagethar det allt sedan haveriet förts diskussioner inte seriöstpolisen Ines UusmannsInom ärattom

informerar verksamhet ochrörande frågan bärgning fartyget och omhänderta- bemöts. Stolt Comex sinav omom
världens undervattensentrepre-fartyget. oktober kontaktar berättar degande kroppar kring Den 9 störstaärattav

anställda hela världen ochStåhl Justitiedepartementet och framför polisens medRoland årsom-3 000nör över en
kronor. harfrågan föras redan vid miljarder norskasynpunkt diskussion Företageti måste sättning 2,4att omen

katastroferhänder med tidigare anlitats samband meddenna tidpunkt, med hänsyn till vad i t.ex.stora somsom
och tele-veckor. Alexander Kielland, Alphakroppar ligger till Piper Partnair. IL.i tvåänvatten tresom mer

till frågan påtalas också fåttRättschefen Stefan Strömberg lovar faxet inte något sin propåattatt att man svarse
kommer dagordningen. till departementet.upp
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Sjöfartsverkets överlämnasrapport
till Kommunikationsdepartementet

Det konstateras legala elleringa tekniska kinder finns fö" eaftersökaatt att
eller omhänderta efZeromkomna Esioniabaveiiet. Nya/ingar etisk karaktär väcks.av

andra egentliga arbetsdag,å sin den oktober, fårll I det övervägande antaletrapporten antas att om-
Ines Uusmann Sjöfartsverkets rubriceradDen komna kan återfinnas fartyget,inuti ocksåärrapport. trormen man
Rapport angående de tekniska och legala förutsättning- omkomna kan påträffas utanför. beskrivsDetatt att ett

återfinna och omhänderta omkomna från färjan omhändertagande omkomna kan ske enderaattarna ettav genom
ochEstonia. Ministern hennes medarbetare lyft fartyget eller dykningar det, där detnärmaste är inutiav genom

närvarande då Johan kortFranson föredragning ligger havsbotten. alla omkomna kan återfinnasgör Atten av an-
innehåll. Därefter håller Ines Uusmann mycket osannolikt.rapportens press- ses som

konferens. överlämnasRapporten också skriftligen till
Utrikes-Justitia, Genomrákizing fartygetSocial- och Civildepartementet. av

erfarenhetsmässigtI från farty-utgårrapporten attman
Inga legala hinder eller skyldigheter inredning förstörd. Möbler, innertak och mellan-ärgets

framgårAv det legala hinder eller skyl-inga ha överallt. troligtDetväggarrapporten att antas rasat att vatten-anses
digheter föreligger för eftersöka eller omhän-någon kommit med mycket kraft platserin vissa iatt stormassor
derta de omkomna efter fartygsolyckan. I be- fartyget. omhändertagande deEtt omkomna innebärrapporten av
aktas regler förhållandetinte mellan olika och fram förstörelsen. beskrivsröjer sig Dettastaterom att man genom
heller deninte omständigheten andra medborgare riskfyllt företag, det sker under elleränatt ett oavsettsom om
de från Sverige, Estland och Finland finns bland de framgår deDet omkomna kaninteöver vattenytan.om- var
komna. förväntas befinna fartygetsig inuti
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vilka ska omhändertass.k. raktär. integenomföra dykningar krävs VemEstoniaFör inuti avgöratt om mansom
med ornkomnahela fartyget VadmättnadSdykningJ. dykeriarbete omedelbar närhet bärgarVarje i gör somman

till anhörigaidentifieras förhållermycket riskfyllt kan Hur sigeller fartyget enligt intei är, rapporten, manav,
deomkornna hanteraoch säkerhets- vill ha hem Kanförberedas med inspektions- sinaoch intemåste mansom

det tilldödas kroppar värdigt sätt Hur gårarbeten. rentett
Är mediernas bevak-praktiskt det möjligt skärmadelar fartyget kommerkonstaterasDet vissa attattatt avav

samband med bärgningsarbetetändå möjligt Hur mångasöka det iningsvåra igenom, attatt om-men ansesvara
fartyget Skadas kropparna vidArbetet komna finns kvaråterfinna och omhänderta del de omkorrma. inuti enen av

bärgningfartyget beräknas mellan ochmed genomsöka tvåtaatt
utföras efter lagtfyra månader och kan inte isen sig.att

rådfbdrTanken etisktpå ett
fanygetBdrgzing ochVid samtal mellan Carlsson Ines Uusmann,Ingvarav ett

föredragningeftermiddagen efter Johanlyft hela fartyget, vil- Fransonsdel behandlarEn ett avrapportenav av
väcks tanken tillsättandetuppgift. Sjöfartsverketsutomordentligt krävandeket beräknas ettrapport, avenvara

samband med bärg-ska belysa etiska problemfartyget ligger till råd iVattendjupet platsen där 70 enanges ca som
diskuteras också medmedför Jan Nygren.hinder det FråganDjupet i sig ning.ingetutgör attmeter. men

arbetet med framske påbörjarlängre tid och Lyftet Ines Uusmannarbetet i tvåsvårare. måsteär att tatar namn
sådant råd. Utgångspunktenlämpliga för iinleds med fartyget rätas ettetapper att personerupp.som
från farty-detta läge enligt uppgifterkunna klart Ines Uusmann,Arbetet beräknas 1995.i juni-augusti är, attvara

tid.bärgas och vill förloradet genomsökas och de ska inte Kommuni-Efter fartyget lyfts måste getatt manom-
ochsamtalar medfartyget skrotas eller kationsministem Siv Gustavsson Evaomhändertas. Därefter kankomna

etiskt råd.Lindau, lämpliga Evaingå isänkas. att ettpersonerom
med Jan-Olof Selén bidraromhändertagande Lindau diskuterar frågankonstaterarJohan Franson att ett somav

han lämpliga. Allabetydande medsärskilt efter fartyget lyfts, fårornkomna, äratt ansernamn personer som
kloka ochetiska rådet skapekar också de etiska be-praktiska konsekvenser. Han utgörasatt av en gruppense om

bakgrund.kända med olikadömningar göras.måste personersom

Otålighetfrågor inför regeringsbeslutNya väcks ett
otåligheten införoch bland anhörigaföredragning diskuterar mediernaEfter Johan IFransons ministern växer ett

harregeringsbeslut. Lindau,Kommunikationsdeparte- Eva männis-och hennes medarbetare möttväntat som
kvällstidningsjoumalist,tidigare arbeteärendet. kor krishur ska vidare beredningen i sitti imentet somman av

erfarenhet arbete Kommunika-beslut har hjälp dennatillräckligt underlag för fatta i sittiFinns att ett av
människor hennetionsdepartementet. När ringerbärgningsfrågan arga

riktadtänker hon den ilska hon fårbreddats till omfatta inteharFrågan successivt äräven motta emotattatt an-
de anhöri-uppfattar detoch legala frågeställning- henne Hondra dimensioner de tekniskaän attperson. somsom

be-utlöst tveksamhet införoch den vrededel föredragning regeringensFransonsDe tagit är ettgas avavarna. som
etisk slut bärgningsfrågan.ställa frågor ka-skrivna börjar isigrapporten att avnu
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Registrering, identifiering och passagerarlistor

Den svenska identifieringskommissiøizen kommunikatiorzmiizirtervzmöter
och belyser identifieringsarbetet vid omhändertagande alla omkomna pa°Enfonia.av

Överenskommelse dádfør/elaring Ettoniaojffren traffas.om av

ed anledning frågorna väcks efter identjfieringskommissionen, polisöverintendenten Ro-av som
Sjöfartsverkets redovisning, kontaktar departementsrådet land Ståhl, rättsläkaren Robert Grundin, kriminal-
Jan-Olof Selén rättsläkaren Robert Grundin den svenska kommissarieni OlssonJan och rättsodontologen Håkan
identifieringskommissionen. Selén vill bland ha Mörnstad, för föredragning eventuelltannat ettsvar en om

frågan det möjligt identifiera kropp idendiieringsarbete.är attom en som
legat halvti Grundin oförbereddår. inteärvatten ett
frågan, eftersom han Ett monumentalt administrativtdagar tidigare har problemnågra kon-varit i
takt med Johan Franson framfört önskemål Robert Grundin beskriver de vetenskapliga metoderattsom om som
ställa frågor kropparnas förväntade tillstånd. Robert finns för genomföra identifiering. beskrivningenAvom att en
Grundin meddelar Selén han beredd frå- framgår det problemet administrativär äratt att att storasvara art.av

och föredragning identifieringsproble- Identiñeringen de omkomnagöra utfördes Finland93 iattgor en om av som
matiken följande dag Kommunikationsdepartementet. till veckor, där hartvå betydligttog tre trots att man en

avancerad vad finnsorganisation i Sverige.änmera som
frågorExperter besvarar identifiering omkomnaom identifieraav Att omkomna Sverige kan100 i om man

oktoberDen sammanträffar12 kommunikationsminister omdisponerar och bottenskrapar attresurserna, men
Ines pressekreterareUusmann, LindauEva identifiera omkomna enligt Robert1000 Grundinsär,samt statsse-
kreterare Jan-Olof Selén med delar den svenska uppfattning, monumentalt problem.ettav
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Svenskar identifieras tømdundemákningkan kvarlevorrellt vilket tillstånd de omkomnasiavgöra är.genom
erfarenheter frånidentifieringsmetoder förs utifrån tidigareVid diskussion de olika Resonemangetärsomom

kom-lämpliga tandundersökning kommer bland sjöolyckor, relation till hur länge detframgår iannatatt att an-
Mömstad dröja kan bärgas.vändas första hand. Håkan Estoniai princip innani att attmermenar

kan identifieras Faktorer tiden salt- ochalla omkomna svenskar omhändertas i vattnet, vattnetssom syre-som
halt, och faunan platsmed hjälp tandläkarjournaler. underlag till-Dessa i avgörär vattnettemperaturenav

tillstånd. de flesta degängliga och innehåller fullödig information. kropparnasFör Det utrett attanses avom-
kan identifieras, kropparna kan för-komna kan identifieras detta andra omkomna inteinte måstesätt mensom

skick lämpligt deras anhö-metoder användas. sådant detiväntas äratt attvara
Roland det definitiva fastställandet dem.Ståhl framhåller rigaatt ser

omkommens kräveridentitetvarje attav en gemensam
Bildvzrningñån sjäolyc/eørbedömning rättsmedicinare, rättsodontologer ochgörs av

bilder samband medkriminaltelcmker. denna bedömning gjord det Vid föredragningenNär visas tagits iär är som
ochhan slutligen godkänner resultatet arbetet. bärgningar. föreställer omkomna människor mil-Desom av

från andra sjöolyckor. exempel kan bil-Somjöer nämnas
Ifroppars påverkan tiden z den svenska ubåten Ulven,der de omkomna i min-vattenav som

bärgadesvill ha frågan hur människo- sprängdes under andra världskriget och någraInes Uusmann ensvar om
kropp längre tid. månaderpåverkas ligga iatt vatten senare.av en
Identilieringsexpertema det inte gåratt attmenar gene-
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fbProblem personal skall kunna avliden,registrerasnärner en person som
Roland Ståhl redogör vid för de personal- kroppen påträffats.sin intemötet trots attsyn
problem kan förväntas vid omhändertagandet överenskommelse mellan Riksskatteverketuppstå En ochsom

kroppar efter bärgning fartyget. Speciellt krimi- Rikspolisstyrelsen leder till följande kansituationerattav en av an-
naltekniker, dagligen arbetar med omkomna uppfylla beviskraven:inte ris-som ses
kerar psykiska problem samband med arbetet finns med eller besättnings-i Personenatt att - passagerar-

det torrlagda fartyget. får utföra detalj- lista och har anhörig anmälts eller bekräftatsDe saknad.tömma ett av
arbete med omhänderta de omkomna och deras tillhö- de fall där den saknade finnsI inte angiven någonatt °
righeter, ligger hytterna eller omkring de döda. sådani lista alternativ lösning användas.måste Ex-runtsom en
Allt dokumenteras det kan användasmåste empel utredning uppgifter från anhörigaär närnoggrant att genom

behövs för identifiering. eller förhör med överlevande kanså bekräfta attom en senare perso-
med kan ocksåvarit Bevis utgörasnen resan. av ex-

Registrering dödsfallenav empelvis mobiltelefonsamtal skett från fartyget,som
fråga uppkommit medDen anledning preliminärbokningar eller bilEstonia- stårsom av av enav som upp-

haveriet, rörande dödförklaring omkomna ställd vid färjeterminalen.inte på-av som
träffats, speciellt angelägen för de anhöriga. Riksskatte-är
verket konstaterar det synnerliga undantagsfall oktober informerar Rikspolisstyrelseni vissa Den samtliga14att
finns möjlighet avliden länspolismästare det ankommer berördaregistrera polismyn-iatt atten person som
folkbokföringen, kroppen påträffats, digheter verkställa erforderliginte utredning och redovisatrots att attgenom

förvaltningsrättsligt beslut. Med anledning detta denna till ID-kommissionen. redovisning sker denDennaett av
samrådet rättssekretariatet Rikspolisstyrelsen och be- oktober. Med ID-kommissionens bedömning20 att per-
fattningshavare Riksskatteverket och resultatet blir befann ombord grund fattar skattemyn-sigatt sonen som
Rikspolisstyrelsen olika tänkbara dighetema därefter beslut dödsfallet.några situatio- registreraupprättar attom
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24

frågorSvenska kyrkan för samtal etiskaom

Ertonin/eøztamøyfen dagordningen vid bis/eopymbte Uppsala.i
DLv/ezøssioner havet grav.om som

oktober hålls biskopsmöte Uppsala, ningsplats. Tanken denna gudstjänst skall12 i ärett atten genom-
vid vilket samtliga biskopar deltar. dagord- föras tillsammans med ärkebiskoparna från de lutherskaSveriges På

under rubriken Katastrofer, finns kyrkorna Finland och Estland, statsledning-M/Sningen Estonias i i närvaro av
förlisning. Biskoparna samtalar erfarenhetersinaom arna.av
kyrkans med anhöriga, vid exempelvisinsats i mötet

Ärkebiskopensuttalanden massmediernazminnesgudstjänster krisgmpper.och arbete diskute-i Det
vilken hjälp landets behöver för forma dagar efter biskopsmötet formulerar ärkebiskopNågraäven präster attras
och avskedsgudstjänster för de anhöriga till tankar bärgningsfrågan hanGunnar Wemanminnes- sina i nären sva-

on1kommen, kropp återfunnits. läsarnas frågor Tidningen harinte i Expressen. sattvars rar sam-
expertpanel skall besvara allmänhetens frågorman en som

Havet diskuteras vid biskopsmöte i Uppsala oktober får han blandEstoniakatastrofen.som grav Den 16 an-om
Därefter kommer handlasamtalet de etiska frå- dessa frågor:att natom

samband med omhändertagande de döda. det individuell begravning medi Un- "Går göraattgorna av en grav-
der detta samtal betonar biskopama det gamla det finns kropp" "Detnågon Han gårsynsättet sten utan att svarar:

också havet avskedsgudstjänst.kan Biskoparna understryker kropp, dåinte göratt utanvara en grav. en
samtidigt vikten anordna minnesplatser, nationellt påståendet havet skall havet ha"På "Det är-att tarav svarar
och lokalt. diskuteras möjligheten välsig- kebiskopen: det ligger det. Också ha-Därutöver "Jag något itror attav en
nelse- och bönegudstjänst människor längstill havs, vid förlis- kyrkogård, och detEstonias jagärvet tror atten
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förståttkuster skall bärga fär- det det hållet tillvåra åren. Om gas Gunnar Weman 0, åtärgenom man svarar:
kommer aldrig alla de saknade och dess- funderar. försöker samla ärkebiskoparnajan V1 Sverige, Fin-iattman upp

får den förrän kan land och Estland. vill, oberoende försökerDåinte Vinästautom man upp sommar. av manom
fundera vad blir riktigast för dessa fartyget, hålla Ininnesgudstjänst till havs."människor. bärgaman som en

kan förstå vill kroppha samtidigt blir oktober fortsätter ställa läsarnasJag Den Expressen18att attman en men-
det för alla dem får kroppar." frågor till får frågan: "VillDå Gunnar Wemaninte någraett trauma experterna.som

fråga lyder: dog förr tiden de flesta anhöriga de avlidna ska vila havetsEn "När bot-sjömän i inte attannan
lade blomkransar där de hade drunknar. och tyckerKan ten Han Det inte jagut vet attman man svarar: man

det här fallet också båten kan bär- kanske fatta det beslutetinte så i inte än.integöra är attom mogen
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omkomnaArbetet med identifiera Omhändertagnaatt

andaktomkomna svenska medborgare kommer bem och29
balls Riddarholmskyrkan polisen Stockholm.pái ii initiativ av

till-eftersom den omkomnaoktober får Utrikesdepartementet kistorna ställs kyrktIappan12en en un-
trossamfund svenska kyrkan.derrättelse från ñnska Centralkriminalpolisen hörden änatt ett annatom

liksom tidigare vidomkomna identifierats. svenska identi- Stockholms stift har dennasvenskar Den gång11
funk-Storkyrkan samordnandefieringskommissionen får löpande besked vilka de minneshögüderna i enom

Stockholm, Civildepartementet,besked Polismyndighetendöda skriftligt kommer underättas iSå tion.är. snart ett
Stockholms Domkyrkoförsam-Polismyndigheten. Riksmarskalksämbetet,de anhöriga den lokala Den 19genom

Ärkestiftet Rikspolisstyrelsen samarbetar underanlän- ling, ochoktober får berörda deras anhörigas kistorveta att
planeringsarbetet.der till Värtaharnnen dagen därpå klockan 07.15.

Riddarholmskyrkanmänniskor söker tillMånga sig
Gudstjänst Riddarholmskyrkani vid kyrk-Besvikelsen blirför delta i ceremonien. storatt

alla.Stockholm hålls andakt kyrkanpolisen intePå initiativ i i närportenen rymmerav
Riddarholmskyrkan Gudstjänstenden oktober.20 år en

identifieradeSamtliga Omhändertagna omkomnaidentifieradeför de kistor medmottagningsceremoni 29
mednovember anländer ytterligare kistoromkomna kommer till från Finland denna tioSverige Den 2 om-som

Stockholm. Samtliga omkomna harPoliserna eskorten kistorna vill avsluta komna tilldag. sköter 94 somavsom
identifierade.omhändertagits Finlanduppdrag detta, de upplever, värdiga 39Kis- isitt ärsätt. om-nusom

de omkomnasmed komna svenskar. meddelaskörs fram till Riddarholmskyrkan lastbil I "IT-notisviti ärtorna enen
hemort.svenska, finska flaggorna sidan. ålder ochde estniska och En av namn,
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första partiledaröverläggningenDen

Den .VUEMS/Wlidentifieringx/eommisrionen bervararfhågøi och infomzerar nittsmedicimktom
och /eriminalteknirkt arbete vid mn/Jzindertzzgøznde mn/eømmz.ett av

frågoroktober hålls Deltagarna ställer tillförsta partiledar-18 experternaen en
överläggning Estoniafrågan. Till denna följandei är Politikerna erbjuds ställa kompletterande frågor efterex- att

inbjudna: Roland Ståhl, Robert Grandin, Ols-Jan föredragningar. Bland uttrycks önske-perter experternas annat
Håkan Mömstad och Johan del-Franson. Experterna mål beskrivning kroppamas tillstånd och förhål-son, om en av

föredragande för besvara frågor. landena vraket.inutitar samt attsom
Under resultatet Sjöfartsverketsmötet Robert Grundin redogör för hur människokropparrapporteras av

utredning de tekniska och legala möjlighetena legat påverkas de kommer kontakt medi inärattom om- vattensom
händerta ornkomna. frånRepresentanterna den svenska luftens Enligt Grundin sker snabb och kraftigsyre. en
identifieringskonnnissionen informerar rättsmedicin- föruttnelse kropparna kommer kontakt med lufteni inärom
ska och kriminaltekniska frågor kring identiñerings- samband med lyft Redogörelsen baserasEstonia.ett ett av
arbete. det handlar kroppar och byggernärmareatt tusenom

Ines redovisar idéer inhämtaUusmann tidigare erfarenheter. Bilder inifrån Ulven med omkomnaattom syn-
punkter från etiskt råd. beskriverHon intrycksinaäven detta sammanhang.visas iett även

anhörigas åsikter frågan omhändertagandei Efter föredragningarna avslutas allmänmedett mötetav om av en
ornkomna. Utöver detta berörs frågoräven diskussion kring deltagarnas frågan bärgningsom syn om av
utforrnandet nationell minnesvärd och behovet och omhändertagande ornkomna.Estoniaav en av av

ha dialog med Finland, Estland och andra länder iatt en
denna och andra frågor.
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Deltagarnas intryck efter partiledaröverläggningen läkare till yrket, berättar hon uppfattadeär att experternas
Analysgruppen har samtalat med antal deltagarna redovisning mycket fonnell. Problemställningar fö-ett av som
vid denna överläggning och redovisar här intryck redrogs. beskev fartygets läge och den lagstiftningnågra Någon

förmedlats. gäller området. beskrev förutsätt-Experternasom som
Egardt, förutvarandePeter Carl Bildts för bärgningstatsminister och alternativet omhänderta krop-ningar att

statssekreterare, berättar för analysgruppen med hjälp dykare, arbete skulle krävaviss irri-att etten par av som som
bland mötesdeltagarnatation uppstår mycket personella uppfattningregeringen Hennesnär storara- resurser. var

dar de problem bärgning skulle det snabba identifieringsarbeteEstonia ske, då farty-måsteattupp som en av som
medföra ha slutsatser eller uppfattningar kommernågra krävde inteutan att get vattenytan,ovan resurser som-
klara. Han diskussioner förs behovetminns fanns dock klart problemet hadei Sverige. Detatt yt- attom av var en
terligare utredningar och stöd till anhöriga. lösning.

Centerpartiets ordförande Helena Nilsson,vice som
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beredningsbeslutViktiga

fattar den oktoberoch november fortsatte beredningsarbetet och 20Under oktober regeringen
.Sjzifartsverken sarskild utredareinnebar uppdrag for tillsattandetantal beslut, bland annatett av ensom

för överlevande och tillsattandet etiskt rad.anhöriga och ettav

chefen för Kommunikationsdepartementetförsta från Sjöfartsverket bemyndigarutgörrapportenen
avseende olyckan och dess följder. Uppdragetuppdrag. gäller det för- tillkallagrunden för ytterligare Nu attett en

skyndsamt.ska till. Sjöfartsverket skall genomförasdjupad analys hur bärgningav en
genomföra konsekvensanalys avseendefår uppdragi att en

identifieringskommissionen uppdrarDen svenskaomhändertagande de omkomna från Estonia. attav
genomföra konsekvensanalysen

åtUppdrag Sjöfartsverket göraatt insamlandet underlag för konsekvens-delSomen aven av
konsekvensanalys Sjöfartsverket Johananalysen uppdrar Fransongenom

identifieringskomnussionenoktober formuleras följande: dag den svenskaregeringsbeslutet denI 20 åt attsammaav
vilket arbete skulle blikontakt konsekvensanalysuppdrar SjöfartsverketRegeringen iåt övernära göraatt, somen

Ordföranden Roland StåhlFinland, aktuellt bärgas.med berörda myndigheteri Estland ochSverige, Estoniaom
uppdraget mellan olika bland andragenomföra konsekvensanalys avseende omhänderta- fördelar Janpersoner,en

Grundin.de från färjan underlag Olsson och Robertgande omkomna Estonia somav
Sjöfartsverket skall lö-inför samlat ställningstagande.ett

rådTillsättande etisktettfortskri-pande hålla informerad arbetetsregeringen avom
bemyndigasregeringsbeslut den oktoberdande. Sjöfartsverket skall erforderliga kontakter med I 20ta avsamma

samrnankalla etiskt råd.internationella haveriutIedningen förlis- kommunikationsministernden Estonjas ettattav
för Komrnunikationsde-denna dag bemyndigar chefenmed det särskilda råd "Regeringenregeringenning samt som
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tillkalla råd med uppdrag bistå Gustafsson, barnläkareLars H arbetat mycketpartementet att ett att re- som
etiska frågor ochgeringen i överväganden avseende med humanitära frågor.

förlisningEstonias och dess följder. Rådet skall vidare Paulin- Peter Heineman, läkare bedöms åtnjuta ettsom
formera och kunna medverka till diskussioner etiska förtroende hosi det svenska folket sinastortom genom
frågor bistå vid kontakter med överlevande, anhöriga radiodoktor.många årsamt som
och andra berörda från fárjeolyckan." Caroline Krook, domprost Stockholm och tidigt för-i

Flera de tilltänkta ledamöterna vid det laget redan knippad med Estoniafrågan grund det honärav attav var
vidtalade. Anhöriga har till analysgruppen framfört de höll flera minneshögtideri samband mediatt som
begärde rådet nekades detta. olyckan,representanti Storkyrkan och Riddarholmskyrkan.i iatt en men

regeringsbeslutetAv framgår Etiska rådets for-inte Anders Lindström, vid den här tiden ordförande i
mella ställning. finns fleraHär intryck, rådet Sjöfolksförbundet.ärett att var

kommitté, det vill betrakta myndighet, Sahlin, mentalsköterskaEva och avdelningsdirektörsäga atten som en
det kommitté.inte Enligt vid Socialstyrelsen.Ines Sahlin uppfattarEva hennesett annat att var en att

uppfattningUusmanns det Etiska rådet formellt roll rådeti "den vanliga männis-årsett attvar representera
utredning. kan". uppdragHennes Etiska rådet frikopplat fråni ären

Socialstyrelsen, vilket innebär hon behöverinteatt
Ledamöter Etiska rådeti föra minnesanteckningar för myndighetens räkning.

Sten Andersson, f.d. utrikesminister. Sahlin tillfrågasEva Socialstyrelsens generaldirek-° av
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Örtendahl särskild utredareTillsättandeClaes hon vill uppdraget iåta sig avtör om
förordnar novemberUlvskog dendå Civilminister 8Etiska rådet och Maritasäger

generalsekreteraren Svenska Rödaförfattare skrivit förre Korset Peterjournalist och iYrsa Stenius,° som
särskild utredare information och all-Nobelböcker makt och journalistik, etik och moral. att gesomom

och de överlevande.vägledning till de anhörigaSöder, tidigare riksdagsman och utrikesministerKarin män°
med NobelUlvskog klargör vidhär tiden ordförande Rädda Petervid den Barnen. Maritai möteär attettsom

svenska medborgare ochärkebiskop uppdraget gällerBertil Werkström, emeritus. är° personer som
skallSyftet Nobelbosatta PeterSverige. intei är att

förutsättningarna för nationellUndersökning kurator för denfungera advokat, rådgivare ellerav en en-som
minnesvärd skilde.

inleder arbetet måndagen denWall- Nobeluppdrar kulturminister Peter 14Regeringen Margot novem-genom
det viktigt dela medber.konstråd undersöka förutsättningarna sigStatens Han inser ärström attattatt avsenare

de drabbade frånoch synpunkter till Est-nationell minnesvärd för hedra Estoniakatastro- upplysningarför atten
handär anhörigas åsikter eftersträvarKonstrådet under land. frågor isärfens offer. regeringsbeslutet I gårI står att ar-
förSkadeståndsfrågan blir viktig frågasärskilt neutral.betet ska samråda med de kommuner, där många att envara

med. upplever anhöriga kom-honom arbetamänniskor drabbats katastrofen. Uppdraget, ska Han attattav som
med honom.konflikt med varandra ochinnefatta redovisning konstnärliga, tekniska, organisa- iav mer

delarNobel deltar med anhörigaförutsättningar för minnesvården, skall itoriska och Peter iövriga möten stora
människor uppträder ochden decemberredovisas till Sverige. Vissa aggressivt15 1994.regeringen ärsenast av

frånsamband med för intryckenupprörda Hani mötena.
Stöd efterlevande Estlandtill i Kommunikationsde-tilldessa vidare ansvarigmöten

likaNobel framstår detlämna ekonomisktoktober beslutar För PeterDen 27 regeringen partementet.att som om
Estonia.bärgningkronor. Stödet anhöriga förstöd till estniska efterlevande med 500 många000 är emot en avsom

behövandeskall till utbildningsinsatser bland de mest
barnen och ungdomarna Estland.i
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Kommunikationsdepartementets kontakter med anhöriga

Ines Uusmann anhöriga Borlänge.i En demonstration medJfackeltdgför omhändertagandemöter
de om/eomna. befattningSärskild departementet forinrättas kontakterna med an/Joriga.av

samband med EU-debatti Borlänge, den okto- för plundring bl.a.27 de omkomnas tillhörigheter. Repre-en av
ber, anordnas träff mellan anhöriga och företrädare för från Kommunikationsdepartementet tyckersentanternaen
regeringen. Från Kommunikatjonsdepartementet med- det finns känsla besvikelse hos demviss före-att en av som
verkar Ines Uusmann, Lindau,Eva Siv Gustavsson och språkar bärgning.
Jan-Olof Selén. Närvarande också Johan ochFranson Ganska Ines lämnaär Uusmannär mö-snart tvungen att
kommunalrådet Borlänge, Karlsson.i Georg anhö- förTvå hinna till EU-debatten. Enligt uppgift fråntet att an-

Berglundriga, Lennart och Stefan Forslund, håller höriga drygt kvarti kän-ministern Demö- mötet.stannar en
harFöre enkätgjort hon lyssnatmötet deras för bärgning.mötesarrangörerna intetet. att argumenten ner en

bland de anhöriga saleni villvisar 70 efter skriverDagen Dala-Demokraten Lennartatt procent attsom att
ska bärgas.Estonia Berglund lämnat ansökan tillin Ines Uusmann stat-en om

Under informerar Johan F ligt stöd tillsitt stiftelse och förening förmötet pågå- överlevande ochranson om en
ende arbete. Frågan plundring och övertäckning anhöriga hela landet. får stöd från Karls-Han Georgöverom av
vraket diskuteras. Johan Franson fartyget ligger Enligt BerglundLennart hoppas fram tillräck-säger att son. man

djupt dykningar blir mycketså genomföra. ligt medsvåra från kommuner, företag, privatper-ävenatt att pengar,
Lindau ochEva Siv Gustavsson tycker och föreningar,stämningen för förbereda bärgning,att attsoner en om

hätsk och obehaglig. Enligt Eva Lindauär Ines arbetar tillräckligtinte regeringen snabbt. hoppasHanvar
helt oförbereddUusmann den "lynchstämning" också kunna utreda olyckans orsaker.som

rådde. Bland de anhöriga samlats uttrycks starksom oro
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faekeltågDemonstration med andra hör föruttalanden detta. Men sigäven attavom
de vill fred".november ordnar anhöriga från Lindesberg sörja iDen 17 säga atten

Kommunikationsministerns pressekreterare Lin-med fackeltåg Stockholm. Evademonstration Dei attanser
hon tillträdde fåtttiden och vill med dau har alltsedanbeslutet bärgningsfrågan drar sin tjänsti ta emotut

samtal får kommer från såväl medi-från Sergels samtal. hondenna demonstration Desin Tåget mångaVisa gårsorg.
allmänheten.från anhöriga ochRosenbad där för de sörjandeTorg representanter tasmot erna som

med medarbetare,Jan Nygren, Ines Uusmannemot av
med ministernAnhöriga vill talaanlitatsJohan och flera de Sjö-Franson experter avav som

rådgivarevid arbetar Ines Uusmann.fartsverket Bertil Werkstiöm, samtliga sittande Siv Gustavsson åtsamt som
Även telefonsamtal frånhonpodiet lokalen. mångai emottar personer

tala med lyssnar demkänsloladdat leds anhörig från vill Honoch Lin- ministern.Mötet är somsomav en
förtvivlade och harställs till ledsna, ingadesberg valts till mötesordförande. Frågor ringer, många är arga, mensom

också brev. breven skri-besked lämna.politikerna och de närvarande Kritik riktas Hon Iattexperterna. svarar
de vill ha hem Siv Gustavssonarbete. handlar identifie- anhöriga sinaregeringens Frågorna nära.attmot om ver

starkt för kvinna skriver hennesoch vilka rättsmedicinska känner särskiltde omkonmaring atten somresurserav
ålder.har själv dotterdetaljerade och dotter omkommit.finns tillgängliga. ställs ibland Hon iDet en sammasom

telefonsamtalförväntade Jan-Olof Selén får fortsättningsvisfrågor det gäller de omkomnasnärgångna ävennär
vill hafrån människor, bland fråntillstånd och hur lyft fartyget ska till det några inteannatett somav om ge-

oroliga för omkonmanomförs. bärgning. Denågon är resteatt som
vilketfamiljer kan splittras. SelénBertil Werkström chockad de anhörigas reak- med sinaär över tror att oavsett

blifrågan bärgning, kan allaoch det avslutat. Under beslut fattas intelämnar i såtioner innan mö-mötet är som om
kommunikationsministerns pressekreterare nöjda.Evagårtet

anhöriga.Lindau och lugnar devissaut av
med anhörigadirektiv för kontakternaIngarefereras anhörigaskvällens nyhetssändningarI i TV

direktiv för hur samtal från anhörigaoch det formulerasoch förtvivlan under demonstrationen Det ingasorg
eftersamtalen fårska bemötas.känslosamma efteråt. Denmötet tar emot agerasom
demlämna besked tillgottñnnande. kanMan inteeget

be-hänvisar till inhämtarregeringenringer attutansom
påverkarBrev och telefonsamtal arbetet bland de uppdrag Sjö-slutsunderlag, annat genom som

departementet med.fartsverket arbetar
anhöriga ökar under höstentelefonerna och det Kontakterna medoavbrutetDet ringer i inströmmar genom

Samtalenskall allt fler hör till departementet.brev. brev innehåller vädjanden sigVissa Estonia äratt att avom
samtal fråganskall uppslitande.bärgas, somliga innehåller förslag hur detta I varjemånga gånger nästanäven tasom

far-omhändertagande omkomna eller bärgningtill. Andra brev personliga brev skrivna från hjärtat,är avavom
från anhöriga och direkt berörda, frånmånga även tygetmen

till de-svenskar allmänhet. Telefonsamtalen och breveni
till anhöriga och överlevandeBrev sänds utdet normala arbetet underså mångaärpartementet att

brev tillnovember sänderhösten läggs sidan. och telefonsamtal handlar Ines UusmannBrev Den 24 ett an-om
överlevande. innehåller informationdet bli med bärgningen. höriga ochmänniskor vill hur ska De Detatt veta om

efter Estoniaolyckan och tillsät-bör myndigheternas arbeteallra flesta och skriver uttrycker Estoniaringer attsom
frågor rådet skaEtiska rådet. etiskabärgas och refererar till Carl Bildts och Carlssons tandet DeIngvar somav
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ohållbar och därför anställs Wallströmrespekten för de anhörigas olika slut Birgittaenligt brevet,överväga är, som
begränsas till månader.för de omkomnas kroppar och förstärkning. Uppdraget Detuppfattningar, respekten två

bedöm-arbeta med omhän- departementetrespekten för de människor ska gjortmotiveras attav mansom
kommerfrån anhöriga och medierdertagandet. Etiska rådet ska ningen intressetDet står inte nämnt attatt att

fattat beslut bärgningsfrågan.ställningstagande frågan huruvidalämna regeringen ii näravstanna,ett reger-om
blir politisk sakkunnig deteller Befattningens benämningbör besluta bärgning Estoniaingen menom en av

för anhörigkontakter,arbete ska utföras, medSjöfartsverkets första sammanfattas brevetirapport som ansvar
denna be-vanligt uppdrag för medföljande verkets framgår det be-Av inteinte ärsätt: att ettrapport en person

de omkomna ombord med fattning.döms möjligt attsom upp
börjar Wall-enda Måndagen den november Birgittahjälp dykare. bärgning skulle därmed det 28Enav vara

arbete departementet. fårHon mångasittsättet." övertaström
obesvarade brev från anhöriga, allmänhetenbrev från den särskilde utredaren akter medTill brevet biläggs ett

hennes arbetsrum full medvilket han redo- och företag.Nobel, daterat den november, Ena iPeter i22 ärväggen
innehållande obesvarade brev från anhöriga.utredare. framhåller brevet akterför uppdrag Hansitt igör som

hela dagarna. flestautreda vilket stöd de Telefonen De ringerhans uppgift främst ringer ärär attatt som
hon besvaraför bärgning. hinnerskadelidande får och hur deras rättsliga och andra På vissaintres- nätterna aven

kontakterna dåligainformera Redan hon tillträderförsöka breven.tillvara. iHan åtar sig när äräventas attsen
de anhörigasKommunikationsdepartementet ochvädjar han till berörda myndigheter mellanviktiga frågor. brevetI

Wallström får också uppgiftbehov. iförsöka de drabbades Birgittamöta attrepresentanter.att
Etiska rådet.sekreterare ivara

för anhörigkontakterPolitisk sakkunnig med innebär avlastningWallströms anställningBirgittaansvar en
brevenför personal departementet.höga arbetsbelasmingen departementet under HonövrigDen sorterar

hon har be-olika frågor och besvarar dem takt medhösten för det blir för personal arbe- imed isig svårt attatt som
fattatdet vill efter detEstoniafrågan hinna med be- sked länma, regeringenmed beredning säga attatt att atttar av

anhöriga. blir till beslut.brev och samtal från Situationen sinasvara
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omdiskuteradeDen minnesgudstjänsten till havs

Svenska kyrkans planer genomförapa° minnexgudsvjanst fån anhöriga.mötsatt protesteren av
Den november genomförs26 på ertnzlvktinitiativ.en

nder hösten planerar svenska kyrkan till- Estland och Finland. Det meningenär att representan-
med den estniska, finländska och lettiska kyrkan för de ländernas skall delta vidregeringar guds-sammans ter tre

genomföra minnesgudstjänst vid Estonias för- tjänsten.att en
lisningsplats. Samtal förs mellan kyrkoledarna de fyrai

Frågetecken kring gudstjänstenländerna. Tanken anhöriga och överlevande skall in-är att
bjudas delta sorgehögtid.i har långtMan Under planeringsarbetet frågetecken kring vilkenuppståratt en gemensam

planer låta fartyggångna med sörjande, fråntvå karaktär gudstjänsten skall ha. Företrädarna för denatt ett est-
Estland och från Sverige, vid olycksplatsen. niska och finländskaDär kyrkan högtiden be-mötasett ser som en
skall genomföras och de sörjande erbjudasceremoni medan från svensk sidagravning, denen man ser som en
möjlighet lägga blommor för hedra de minnesgudstjänst.att attner om-
komna. Beredningsarbetet rörande frågan bärgningom av

motsvarande högtidEn planeras Norr-i Estonia under dennapågår intensivt tidäga iatt mestrum som
tälje, för dem olika skäl vill följa medinte HändelseutvecklingenSverige. följs pla-Närsom av av pressen.
fartyget. minnesgudstjänsten blir kända, omkring den 10nerna

Sverige kyrkans ledningI kontakt med november, väcker det starka känslorregeringen bland de anhöriga.tar
för informera planerna och liknande kontakter klart inställningeni Det till minnesgudstjänstenståratt tas attom
Estland och Finland. svenskaDen tillregeringen delad, och Svenskapositiv kyrkan förstår kom-år inteär att man
ärkebiskopens och Kjell Lindström, politiskinitiativ sak- kunna räkna med uppslutning frånnågon störreattmer
kunnig Statsrådsberedningen,i deltar vid antal dem.imötenett
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låta bärgauppfattas beslutetflera: del har bokat inteOrsakerna till detta privatainär ett steg mot attsomen
vädret och årstiden detminnesstunder, andra Estonia.görattanser

lördagsuttlelning denfår brev medhögtidens anhörigaolämpligt till havs. Oklarhet Mångasig ettatt utge om
ärkebiskopnovember, undertecknat Gunnarytterligare anledning.karaktär 12är aven

förståelse för kritiken,brevet uttrycker hanWeman. I men
Svenska kyrkan inställer gudstjänsten tillanhörigaframhåller varit positivamångaäven tan-att

dialogentill havs. villken gudstjänst Hanplanerade gudstjänsten ställs Anledningen återupptaDen in. enuppges
tillfälle, för eventuelltmed anhöriga vidfartyg,framför allt lyckatsinte i göraett attstortatt tag ett senarevara man

försök underantalet anhöriga. förnyatdet planerade Som våren 1995ettatt yt-enrymmanog .
terligare anledning reaktionerna från anhöriga.nämns

ändå vidnovember genomförs gudstjänstDen 26 entill och kallat dethar kritiskaMånga varit arrangemanget
Estoniaavsked till havs kanför inlägg bärgningsdebatteniett ett-

planerad för denursprungligenden dag varitPå ge-som
genomförs dettaminnesgudstjänsten trots enmensamma

förlisningsplats. Guds-till havs, vidgudstjänst Estonias
ärkebiskopen Estland, Kiivit,förrättas Jaanitjänsten av

ärkebiskoparna från Finland ochtillsammans med Lett-
Även deltar, inbjudenland. sinGunnar Weman est-av
kollega.niske

från Estland, för"Georg Ots",Färjan utgår sör-som
genomförs.därjande till olycksplatsen Jaanceremonien

de döda och medan Chopinslyser fridKiivit över sorge-
estniska,denmarsch ljuder havet läggsöver gemensamma

med gula ochfinländska, lettiska och svenska kransen vita
svenske ärkebiskopen läsernejlikor ned havet. Deni

fattas.herde, skall .". Ceremo-intetHerren min migär .
ned blommormed de anhöriga läggeravslutas inin att

vattnet.
ombordde omkring sörjandeflestaDe 700 är an-av

finländare,omkomna från Estlandhöriga till ävenmen
fåtaldeltarletter och deltar. SverigeFrån ett an-ryssar

ambassadör Estland, Grund-höriga LarsSveriges isamt
berg.

Nyheterefter skildras gudstjänsten i DagensDagen
ñnländ-det begravning"ställer frågan "Var Denensom

Vikström slår fast fallet,ske ärkebiskopen John såatt var
begravning fanns med".Alla element iingårsom en

omkomna och dedäremot deGunnar Weman säger att
välsignade.sörjande ärnu

med gudstjänsten och medOklarheterna kring syftet
tillärkebiskopens roll sammanhanget, leder Gunnari att
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Weman och Svenska kyrkan för kritik från de kritik den tidigare minnesgudstjänsten till havs,utsätts motan-
höriga. framförsDet gudstjänsten föregriper det medan andra till tanken.positivaäratt reger-
ingsbeslut bärgningsfrågani utlovats, den bäd- fårDen de anhöriga brev8 maj från Gunnarännuattsom ett
dar" för skall bärgas.Estonia uppfattasinte Det Weman. det meddelas planernaI avskrivits defini-att ett attsom nu
ställningstagande bärgning ärkebiskopen, eftersom Synpunkterna växlattivt, starkt mellan olikaemot att trots en-

de ursprungliga planerna ändrats, ändå själv deltog. skilda och Med hänvisning till beslutregeringensatt grupper.
ocksåDet fel lysa frid olycksplats, övertäckning ärkebiskopenEstonia, detöver säger ärattanses vara en attom av

där människor kämpat förtvivlan för liv.i naturligtsitt lysa frid gravplatsen dåEstonia,överatt
övertäckningsarbetet avslutat.är

Planerna skrinläggs definitivt
februariI regeringsbeslutet1995, låta Estonianär attom

Östersjön Initiativet övertas under 1995kvar botten fattats, inbjuder Gunnar sommaren av envara av
anhörigföreningWeman anhöriga till Syftet höra försigmöte. ärett att om

deras åsikter beträffande genomföra Underminnes- blir det till slut ändå svensk1995att nu en sommaren en
gudstjänst. anledningenHan till svenskar minneshögtid vid Estonia. detDenna gång Den Inter-äratt attmenar

Är-deltog vid rninnesgudstjänsten tidigare under hösten nationella Stödföreningen DIS° initiativet.tarvar som
debatten bärgning pågick då.intensivast kebiskopen inbjudsjust delta förhindrad. Ytterli-äratt om attsom men

ärkebiskopen,Nu, det viktigt fråga de och gudstjänst genomförsär under den tidigaattmenar an- gare en resa
höriga till detgång dags för förslutninginnan hösten dessa1995. Utöver harär större ävenen av arrangemang-
Estonia. fler båtresor till förlisningsplats undergjorts Estonias

blirMötet Flera anhöriga framförstorrnigt. ånyo sin aren.
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del underlagen för SjöfartsverketsEn av

konsekvensanalys presenteras

Raitsmedicim/e och leriminalteknzkk lämnas. Kommunikatiømdepaneønentetrapport
godkänner genomförandet dykningar Estonia.iav

ppdraget analysera konsekvenserna kan påträffas ilanddrivna underKroppar årtion-att av en som
bärgning fördelas mellan rättsläkaren Robert den framåt eHer påträffas botten.Estonia kanDettaav som

ÄvenGrtmdin och kriminalkommissarien Olsson. Robert dettaJan fåtal kroppar. för arbetesigröra ettom
Grundin ombeds rättsmedicinsk analys och finns Identifieringsarbetet förväntas dock bliJangöra en resurser.
Olsson kriminaltelcnisk. Rapporterna med tids- och arbetskrävande dessa fall.inågotpresenterasen mera

dagars mellanrum. kroppar finns utanför fartyget. dettanågra Bärgning Iav som
kan det bli antal kropparscenario samti-ett stort som

Den svenska identiñeringskommissionen redovisar digt behöver identifieras. ID-kornmissionen kan klara
konsekvensanalyser kroppar dygn. Tvåhundra kroppar krä-50 inom ettca
Rammedicimk bemanning med tiotal rättsläkare under 1-2rapport ettver

november skriver Robert GrandinDen preliminär veckor. Rättsmedicinalverket har för11 Omen resurser
de rättsmedicinska förutsättningarna detta oklart. Vidare det problem finna loka-vissa är ärrapport ett attom av

för omhändertagande och identifiering ler för sådant arbete.ett etten av om-
komna efter Estoniakatastrofen. ifrån bärgas inifrån med hjälp dykare.Rapporten utgår Kroppar Estonia av
fem alternativ. Om antalet kroppar etthundra underöverstigar en

Angående kroppar kan tänkas flyta till kort tidsrymd troligen särskilda lokaler anskaf-måsteytansom upp
och driva iland. kan handla begränsat antal fas. Personalresurserna landet räcker till förDet inom inteettom
kroppar. Omhändertagande och identifiering dessa detta arbete. Troligen det inflö-i viss mångår att styraav
beräknas kunna ske med befintliga det kroppar.resurser. av

89



FRÅN DEN OKTOBER TILL DEN DECEMBERTIDEN 19947 1994 IS

vid omhändertagandelyfts och förs till hamn. kroppar naltekniska hanteringenFartyget in Ca 850 av om-
det sjunkna vraketomhändertagas fartyget bogserats land. Vid detta komna från havsbottnen eller inutiinär an-

blir det nödvändigt anskaffa och utbilda han föreligga. Vid bärgning hela fartygetscenario inte ut-att ser en av
från för klara bedömningen frånpersonal olika yrkesområden identi- går att:att

utsträckning finns ochfieringsarbetet, kanske från andra länder. Troli- de omkomna i iäven ° stor trappor
behöver lokaler anspråk. Landets korridoreritasgen nya resurser

för omhänderta de färdigimdersökta kropparna inredningen kraftigt har påverkats och förflyttats°att
räcker personal- kropparna har påverkats och skadatssannolikt omdisponering och °utan

högar, dels korridorer,förstärkning. kropparna kommer hittas i i° att
dels andrai större utrymmen

Små rättrlä/eøzwemrser Sverigei kropparna kommer inkilade under inredning° att vara
och inpressade kanskeRobert Grundin uppskattar ofullständigt jämförel- ii trånga utrymmen,att ett

sematerial för identifiering kan förväntas för ventilationstrummor5-10 procent
det bli kropparna legati månader och sedande omkomna svenskarna. kanHan 8-9 i några° vattentror att storaav

luftensvårigheter fram sådant material vad beträffar de veckor iatt
vid försiktigomkomna balterna. kropparna kan fragmenteras° yttersten

bedömningen kropparna omedelbart efter behandling.Han gör att
bärgning befinner tämligen stark uppblötningsig ien en

Erfarna kriminaltekniker krävsoch måttligt framskriden förruttnelse. kropparnaNär
skallden personalkommer luften påbörjas troligen snabb förrutt- förordarjan OlssonIi rapporten attupp en som

erfarenhetnelse kropparna förvaras kyla. kanske arbeta ombord det bärgade vraket bör hai Processenäven om
ochkan fördröjas kropparna förvaras kylt från liknande arbeten, kriminalteknikernågot i t.ex.vatten. somom

lyft fartyget medför brandmän. Personalen skall utrustad med skydds-omfattande fragmente-Ett varaav en
kropparna fartyget dräkter och bära med luftförråd. pla-försvårar Kropparnaring Detta sig måstenär rätasav upp.

kallade "body bags tillsammans med sådana fö-omöjliggör identifiering, enligt Grundin.inte Ett i såmen ceras
vid identifieringen.tiotal rättsläkare bedömer han lämpliga för remål kan ha betydelsei Sverige som som

fem veckor och för utföra detarbetet med identifiering under dessa förhållanden. Arbetet beräknasPå ta attca
grund arbetsvolyrnen dock kriminaltekniker och bårbärare. krimi-han erfarna krävs De180 120ävenattav menar
rättsläkare kan komma bestående psykiska naltekniker finns räcka till förskador Sverigei inteantasatt av som

sådant arbete. Förstärkning rättsläkarsidan kan detta arbete.ett er-
hållas från Finland, Danmark och AnalysNorge. DNA-av

genomföra dykningarUppdrag attbästa fall veckor. kan sådant jämfö-i I Sverigetar treprov
relsematerial samlas fallen. detta Sjöfartsverkets uppdrag genomföra konsekvensana-Omin i 50 attprocentca enav

möjligt Estland Robert Grundin verket skall fram samlat beslutsunder-osäkert. lys innebäriär ettatt taanser vara
uppdraget lcrä-lag för regeringenjohan Franson attanser

frågorRapport kriminaltekniska möjligheternadykningar förom inne Estoniai att attver om-
november lämnar kriminalkommissarien Ols- händerta de omkomna skall kunna värderas. Eftersom detDen 14

kriminaltekniska åtgärder uppdrag till Sjöfartsverket Kom-måste ingår i regeringensöver attrapportson en som
beaktas skall löpande informationvid kroppar från havsbotten, det munikationsdepartementetupptagning av

dykningar kom-sjunkna vraket eller bärgat fartyg. arbetets fortskridande, och eftersomett om
uppenbara svårigheter bemästra den medföra omfattande kostnader, han kontaktkrimi-Några taratt attmer
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med Jan-Olof Selén departementet för god- november. Enligt detta syftet med uppdraget24 in-äratt ett att
kännande till genomföra dykningar. förskaffa den information nödvändig underlagäratt som som

Möjligheten kombinera dessa dykundersökningar inför beslut angående omhändertaganderegeringensatt av
med direkt omhändertagande omkomna diskuteras omkomna från vraket. Dykningarna skall genomförasett av
aldrig. framhåller hur viktigt det sådant respekten förInes Uusmann de omkomna upprätthållsär sättatt att
mycket säkerhetskrav ställs dykarna samtidigt dykarnas säkerhet tillgodoses. Allaintestränga att ut- som

för risker och människoliv spel. vraket skall tillslutas krop-öppningar i så ingasätts sätts görs attsom
Johan fått tillåtelse genomföra kan försvinna.När Franson inuti Estoniaatt par

dykningar kontaktar han haverikommission ochStatens Förhållandena skall undersökas ochinuti Estonia sär-
erbjuder kommissionen möjlighet vid detta tillfälle skild uppmärksamhet riktas dels kroppar finns,att ut- mot var
föra undersökningar. tackar till dels förstörelsen ombord avseende skott, balkar,Kommissionen väg-egna
detta, för den internationella haverikommissionens räk- innertak Förhållandena utanför skallEstoniagar, m.m.
ning. dokumenteras, skrovets och överbyggnadens kondi-t.ex.

ÄvennovemberDen sänds anbudsförfrågan till förhållandena botten och fartyget10 15 tion. sjun-uten om
företag. dessa inkommer med kit lera eller skallAv ned undersökas.ll i gyttjasvar.

Johan kontaktar också mättnadsdykarenFranson svenska haverikommissionen önskar dykarnaGus- Den att
Hanuliak. Hanuliak har tidigare till verket och undersöker bl.a. skador och dess låsanordning,sigvänttav rampen

erbjudit och har fastställer rodrets undersökersina tjänster Franson, och bryggan.inte någon positionsom er-
farenhet dykarbeten, känner behov ha med Dykarna skall försöka hämta föremålsig vissaävenett att t.ex.av av upp

erfaren och anlitar därför Hanuliak.Gustav gångjämsbult till bogvisiret och navigatorutrust-en person en
ningen.

fårRockwater dykuppdraget Rockwaters förhållningssätt skall präglas synnerligav
Sjöfartsverket efter anbudsförfarandet dykuppdraget diskretion för undvika orsakas de omkomnassmärtaatt attger

Rockwater Uppdraget inkluderar dykningar både anhöriga. Kostnaden kontraktetåt A/ enligt till cirkauppgår 7,5
utanför och Kontraktet undertecknas den miljoner kronor.inuti Estonia.
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rådetEtiska inleder arbetesitt

fâ7°fb1edrzzg72i7zg identgfieringsørbetet./eøme/everzxaøz/IlysmzochRådet del arbetet medtm omm;
synpunkterfznøijfiføwfrån Kommunikationsdepar16mmtet.Anhöriga:

tekniska undersökningar och den konsekvens-första Etiska rådet hålls den såi 14mötetet no- som
Sjöfartsverket arbetar med parallellt. Eftersom frå-vember och inleds med hälsar ledamö- analysInes Uusmannatt

ska hända med bara påverkarvälkomna och beskriver uppdraget för dem. vad EstoniaNågon inteterna gan om som
hela detmedlemmarna uttrycker uppdraget kortfattat och de anhöriga nationen, ministern ärär attatt utan anserav

fördjupa tänkandet etiska frågor och ha be-tydligt beskrivet medan viktigt inågon inte att att enannan anser
instruktionerna gällande uppdraget tillräckligt tydliga. redskap.är

medlemmarna uttrycker de vill kännaYtterligare rådets medlemmar uppfattar Flera signågon attannan av av
förhållande till uppdraget. kanuttrycker villrådighet Etiska obundna Om inteiministern rå-vartatt stor manom

finnas lämna avvikandedets leda. hon behöver möjlighetenarbete ska Ines Uusmann måstesäger attatt enenas
Ledamöterna känner deuppfattning.hjälp med strukturera tankar. Dettasina accepteras. attatt

detfria komma fram till vad de upplever är rättaär att men
får också det brade ärärveta att om man ense.

Rådets uppgift vägleda regeringenatt det kommer bli bärgnings-Det visar sig attsnart att
rådet, medan de andra de-uppfattar uppgiften, frågan sysselsätter EtiskaRådets samtliga medlemmar att somsom

ska larna uppdraget, de formuleratsbeskriver den för dem, innebär de i regerings-Ines Uusmann att av som
har kort tid eftersomarbeta fram till ställningstagande för vägleda beslutet, förbises. Mansig ett att om re-re-
till beslut helst god tid föreinför skall bärgas eller vill komma frambeslutet De igeringen Estonia geringen ettom

jul.har underlag inför beslutet,regeringen ävenvet att annat
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rådets förstaEtiska möte föreställerBilder från Ulven skickas De interi-runt.
uppsvällda kropparnafrån båten och de delvisEfter de inledande orden från kommunikationsministern örer av

Skälet till dessa bilderlämnar hon rådet och sammanträdet fortsätter. Samtliga döda ombord. visasatt anges vara
redovisas bilderna jämförbaradeltar de förhållandenledamöter närvarande och dessutom Siv Gustavs- i ärär att som

Efter föredragningenutredare med de rådamötessekreterare, särskilde i Estonia.regeringens antassomson som
de sakkunnigaNobel och ambassadör Tallinn, lämnarSveriges i LarsPeter rummet.

föredrag-de närvarande dennaGrundberg. flera sigFör etsarav
efterhand till analys-Under rådet lyfter Grundberg fast. Söder harinledande samtal Karin ii Lars ning sagt

bärgning skullehon drog slutsatsenfram det faktum haveriet enkom svensk inteinte är attatt attgruppen enen ange-
efter-snabba avslut Estoniafråganlägenhet. heller de frågeställ- innebära detHan ipåminner inteatt som manom

närvarande för analysgruppenhaveriets konsekvenser strävade. dehör med Enningar är uppgeravsom samman
de höllestniska hans intryck från föredragningenenbart svenska. Grtmdberg förmedlar den iLars attatt somvar

bordeövertygade detta företagsidan saken och berättar för rådet de svårigheter de den ettatt att var somav var om
estniska myndigheterna brottas medoch regeringen är avstyras.

medlemmar har uttryckt förförtroende för Flera Etiska rådetsannorlunda de svenska. har lågtEsternaän av
relevant efter-of- de föredragningenstatliga och misstänker uppgifter från analysgruppen ansågmångaatt attorgan
tekniskatyckte det viktigt vilka deñciellt håll falska. de möj-är att vetavarsom

lyft fartyget.ligheterna vid ettvar av

konsekvensanalysenFöredragning arbetet medom
från rådetUttalanden EtiskaInbjudna till denna första sammankomst Etiska rådeti är

hade flera ledamö-Etiska rådets arbete inleddesockså Johan och de hanFranson Innannågra experter avav som
Pauluttalat medierna. Heine-samarbetar med arbetet med konsekvensanalysen. Till- Petersig Estonia ii terna om

Nyheter denuttalar till exempel följanderedogör de för hur arbetet med konsekvens- Dagens 11isammans man
till beslutnovember: bråttom komma framanalysen framskrider. Olsson berättar de betänk- DetJan är att ettom
blir det-bärgning. Vilket beslut dethan hos kollegor landet inför för ellerligheter i görmöter emotute

Människor ochförfärligt detbärgningsuppdraget, Robert Grundin förklarar för Etiska gårDet ärär som nu.samma.
de har baklåsrättsläkarna räcker till för det med irådet de svenska sin gått iinte väntanväntar ettatt sorg,ens

själv ska bärgasbeslut. frågan han Estoniadagliga arbetet. " På attanserom
företräds han:Identiñeringskommissionen, här Ro- svararsom av

bärgning meningsfull,tyckerland Ståhl och Håkan Mörnstad möjlighe- Nej, jag intesin äratt enger syn
med bärg-verkar tekniskt och mänskligt omöjligtidentifiera de omkomna. detattten en

snabbtdet viktigaste det blir avgjort.ning. Men är att
enskildakommerrådetInom överens attman nu om

Grundlig 00/7bildviminggenomgång deklarera eventuella ståndpunkterledamöter skainte sina
ställningstagande medi-eller lämna uppgifter rådetsföredragning grundlig. hur iHanFransons går igenomär om

sådant.kommit fram tillfartyget ligger havsbotten och hur han det innan ett gemensamtuttror att manser erna
olikaledamöternatydligt Somliga iden sjunkna passagerarfärjan. markerar intervjuasinuti Han samman-av

tiden rådets arbetehang massmedierna underdet han enbart vad hans pågår.isig ärtror veta, somsom som egna
offentliga samtalet kringderas delta detfunderingar och eftersom uppgifter be- iDettagissningar, inga sättär är att

Estoniafrågan.kräftade.
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Caroline Krook och Svenska kyrkans ledning Dykningar efter omkomna bedöms kunna inledasinte
samband med detta kanI ärkebiskop Gunnar förrän och arbetet med bärgningen beräknasvåren 1995nämnas att

denWeman november24 med då under helai intervju i Expressen, kanpågå Dessutom identi-inteen sommaren.
rubriken "Låt båten ligga", redovisar åsikt bärgnings- fieringsarbetetsin påskyndas eftersom det begränsasi anta-av
frågan. detHan rimligt får ligga letEstonia lämpliga rättsmedicinare Sverige. de anhöriga blirsäger i Föräratt att
kvar hyckleriDet erkänna det.inte har tid outhärdlig vilketVi kan förstärka deras lidande.präster väntansattvore

erfarenhet detta med liv och död". Etiska rådetI ovissheten bidrararti- tilli sigstor attav samma menar en
kel Caroline Krookciteras "Jag det här polarisering mellan olika anhöriggrupper.även Manärtror att antaren att
vanlig uppfattning kyrkan; själen hos Gud ochinom snabbt beslut underlättar sorgearbetets förlopp för deäratt ett

kroppar kanske läker deupptagning anhöriga. deinte sår Inte vid den här tidenminst motsätteratt en av man som
vill. bärgning för outhärdligsig påfrest-utsätts närmasten en

ytterligarening bärgningtvingas väntaattgenom om en
rådetsEtiska andra möte skulle halvår efter olyckan.igångsättas än ettmer

Vid Etiska rådets andra sammankomst den november28
Attlämnar bland alla kropparandra och inteYrsa Stenius Lars H Gustavsson upp
Ävende etiskain promemorior spörsmål de viktigai beslutar bärga hela fartyget kan inteattsom anser om man man

för rådet diskutera. Vid detta, och de följande säker alla de omkomnas kroppar kan omhän-mötena,att attvara
deltar WallströmBirgitta mötessekreterare. dertas. Somliga kan bli saknade för alltid. Väljerantassom man

Under diskuteras bland den risk finns omhänderta de omkomnas kroppar,mötet bärga far-annat att utan attsom
för gravplundring färjan bärgas. Alla rådet redo-inte i kan fler kroppar bli kvar fartyget, vilket kani inne-tyget,om

också kontakter och telefonsamtalvisar sina med anhöriga bära familjer splittras, med besvikelse följd.att stor som
och överlevande. Efter sammanträdet träffar rådet finns allaNu irepre- en gemensam grav, resonerar man.

för anhörigförening hån Borlänge, vill Tillfälligheter, exempelvis farty-någonstans isentanter en som som var
fartyget ska bärgas. träffarDe också anhörig befann vid haveriet, vilka kan omhän-sigatt get styren som man som

bärgning.sig dertas. Ovissheten vilkamotsätter kroppar påträffas och kanom som
tillsammans med den tid ovisshet dettatas upp, av som

spörsmålEtiska innebär, de anhöriga för Etiska rådetutsätter smärta.stor
Etiska rådets arbete under tidspress. förväntaspågår Man också huruvida ovissheten möjligen kom-resonerar om
komma med ställningstagande före jul bestå, kanske till och öka förså med demett att attreger- mer vars om-

kan fattaingen beslut före helgerna.sitt Ovissheten komna anhöriga återfinns. kan skapa klarhetinte Detom som
vad ska hända bärgningsfrågan innebär be-i för de flesta fartyget får ligga kvar.ärsom storen om
lastning för de anhöriga.

Kontakter mellan anhöriga och
rådetTiden medlemmar Etiskaur

viktig faktorEn Etiska rådet bedömningenin i Wallström till Etiska rådetBirgittaväger sittsom rapporterar om ar-
hur utdragen tiden själva vid bärgningi bete Kommunikationsdepartementetär och de in-processen en om

förväntas bli. Ledamöterna det troligt alla de tryck hon får från brevinte och samtal med anhöriga. fleraFörattanser
omkomnas kroppar kan bärgas, lyfter hela rådets medlemmar det framför allt dessaäven ärom man av genom

Ävenfartyget. arbetet med omhänderta omkomna och föredragningar de får kännedom anhörigas in-att som om
bärga fartyget förväntas bli både mödosamt och tidskrä- ställning bärgningsfrågan. Alla ledamöterna får docki
vande. brev och telefonsamtal från anhöriga.
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Wallström själv får intryck såväl från uppgiftentele- komma till blandBirgitta sina Estonia,att annat attner om
fonsamtal och från massmedierna,brev det djup fartyget vilade riskabelt och komplice-precissom som som var

andra.alla liksom starkt intryck till. intryck anhörigasHon, Siv Gustavsson, Hans mångatar rat att attner var
skildring Svenska Dagbladet uppfattning borde föri i såett reportage att att taav en en ner uppom var man

familj flera medlemmar Estoniahaveriet. till.kroppar hade möjlighetmist mångasom genom som man
Familjen oroade för eventuellt omhänderta- Under diskussionen vid detta kommer Etiskasig rå-möteatt ett
gande omkomna skulle kunna innebära de det fram till det fel och delatt att att taav om- vore ner upp en
komna splittrades, lyckades alla. kroppar medan andra kaninte inteta tasmanom upp upp.

Bertil Werkström berättar rådet efterhan Söder träffar företrädare för anhörigai Karinmötetom var sam-
fackeltågetefter den november. kritiserade manträdet den november. Etiska rådet17 Då Nästa28 imöte

anhörigrepresentanter den information fått från hålls den december.7man
bland tillgängligheten för dykareInes Uusmannannat om
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Anhörigas kamp för beslut bärgningett om

nhöriga hör under hela beredningstiden ningsfrågan. Synpunkter framförs från de närvarandesigav an-
samtal och brev till Kommunikationsdepartemen- höriga frågan drar tiden, beskednågotatt ut utan attgenom

och undrar varför beslut frågan drar tiden. lämnas. Johan informerar Sjöfartsverketsi Ftet ett ut ranson om
Också massmedierna trycker för besked hur uppdrag och det kan bli aktuellt med dykningarsägeratt attom
det ska bli, vad ska vad ska ske och ned till fartyget. de anhöriga frågar vad skerregeringen Engöra, som av som
hur beredningen ärendet fortsätta.ska med hans fru hon då påträffas. upprördHan är över attav om

Kommunikationsdepartementets sida besvarar tänker ned för dyka och eventuellt flytta krop-Från attman
frågor till förklara vad omhänderta dessa. dettainga initiativ Jan Nygrentar att utan attman men som par svarar

beslutet dröjer. dykarna kommer kontakt med omkommeni någongör att att om
fartyget, Sjöfartsverket kontaktautanför kommerså att

beträffande vad dåregeringen måste göras.som
Möte med kommunikationsministern
Den november träffar antal anhöriga önskar25 ett som

bärgningsfråganEnkät ibärgning och Jan-Olof SelénInes Uusmann, Jan Nygren
från Johan från SjöfartsverketFranson anhöriga framför krav enkät bärgnings-regeringen, De isamt ett attom en
Robert Grundin och Roland Ståhl från den svenska frågan ska genomföras för kartlägga vad anhörigaatt anser
identifieringskommissionen. frågan. uppfattning kan till-i Regeringens inteär man

Vid diskuteras tidsplanen för beslut bärg- framför synpunktersådant krav.i Manmötesgåmötet ett ett att en
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enkät skulle bli svårtolkad och vad sådan skulleinteser en
leda till. gränsdragning skulle bliEn svår avgöraatt vem

ska anhörig och enkäten. Inessom anses vara svara
enkät alltför trubbigtUusmann instru-äratt ettmenar en

och det skulle frångå dess resultat.svårtment att attvara

97



FRÅNTIDEN DEN OKTOBER TILL DEN DECEMBER7 1994 1994I5

33

för anhöriga och överlevande bildasFöreningar

föreningar följaInternationella och nationella Ertonialeatamzøjfen.uppg-tär avsom
Regeringen beslutar rtatliga medelfdr verksamheten.om

olika håll börjarSverige det redan tidigt efter kata- bro, Guldsmedshyttan, Norrköping, Vilhelmina. Stock-å i I
strofen olika med anhöriga och holm flera bland kring arbets-uppstå grupperingar uppstår grupperingaröver- annat
levande. del resultat platser Institutet/Förbundet,En Kooperativa Stock-uppstår ettav grupperna som av som
verksamheten olika kris- och Andra holmspolisen och Statoil.i terapicentra. grup-

med arbetsplatseruppstår nämnareper som gemensam
Nationella stödföreningareller lokalt platser särskilt drabbade olyckan.ärsom av

bildas för medlemmarnaEn framför Två föreningar bildas: internationella stöd-Denstörreattav grupperna
allt skall driva frågor. Andra kommer till baserad Stockholm och leds från börjanvissa DIS iärgemensamt gruppen
med det uttalade syftet medlemmarna skall stödja Bendréus. Stiftelsen Estoniaoffren ochGunnar Anhö-att var- av
andra praktiskt, medmänskligt och psykologiskt leds Berglund och baseradSEAriga Lennart i Bor-ärett av
plan. länge. Medlemmar dessa föreningar kommer från olikai

de mindre upplöses efter hand delar från andra drabbadeVissa Sverige och länder. Båda för-av grupperna som av
medlemmarnas behov stöd och gemenskap denna har haft framträdande ledargestalteri eningarna väcktav som
form minskar formaliserasdem och blir blandade känslor bland såväl medlemmarnågra svensk all-men av som
regelrätta föreningar med styrelse och stadgar. mänhet.

exempel där olika ochNågra DIS har den referensgrupp bi-uppstår: SEA ingått iorter grupper som
Jönköping, Gotland, Sundsvall, Hudiksvall,Tjörn, analysgmppen arbetet. lämnade dockBor- stått i DIS igruppen
länge, Uppsala, Lindesberg, Ramsberg, Fellings- efter ha framställt ultimativtFrövi, kravmaj 1998, ettatt attom
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stödja advokaternaanhörigarbetet inskränker tillskulle framställa begäran till siganalysgruppen regeringen attatten
till advokatersalla medel överförtsprocessarbetet ochlåta utföra dykningar vid underEstonia i attatt som-om nya

tillsyfte. Slutligen hänvisasklientkonton dettareferensgruppen beskrivsmarhalvåret Arbetet ii1998. när- att
hållits under ellerstadgeenligt 1997analysgruppens arbets-behandlar årsmöte intei avsnittet senare.sommare

föreningen lämnadehar, efter detAnalysgruppenunder rubriken Samarbete med referensgrupp attavprocess,
för densökt företrädarearbetet referensgruppen, inter-och överlevande.anhöriga i

förstahandsinformationförnationella stödgruppen att
internationella Stödgrupper: verksamhet fåttDen föreningens nuvarande nå-intemenom

uttalade syftet med föreningen harklart DIS varitDet gotatt svar.
föreningens stadgarverka frågan skadereglering. Ii om

EstoniaoffrenStiftelsen och anhörigaalla efterle-skall "försäkra sigstår även attatt man om
riktade redan tidigtEstoniaoffren och anhörigaStiftelsenfår stöd, hjälp och informationvande och anhöriga samt

omkom-för omhändertagande dearbetaefterlevandes hälsa.uppföljning de anhörigas och Un- in sig att ett avav
bärgning fartyget, förkroppar, alternativtfinnader har föreningen riktat möj-in sigår attatt avennassenare

värdigtdet föreningenskadeståndstalan bl.a. därmeddriva internationell uppnåligheter ettvore av-att menaren
konsekventkatastrofen. har detta arbeteklassningssällskap. slut på-tillverkare och aktuellt Man iEstoniasmot av

under han-begåttpekat myndigheterna misstaghar framförts till analys-Kritik föreningen storaattmot
verkat för sökakatastrofen ochestniska medborgarefrån både svenska och teringen utrönaäven attavsomgruppen,

meddrivande arbetetansvarsfrågan. harKritiken handlar SEA varit ieller har medlemmar DIS.ivarit ävenär om
samverka dessaandra föreningarförskingring fören- Sverige imisstankar oegentligheter och i attattavom

bildasföreningensEstland, har ställt intressefrågor. initiativ 1996medel. anhöriga, PåMånga iingens även en
räkning skall samverkanskomrnitté.medel till förfogande för för derasDISatt

Även analysgruppenförening har det tillfören- dennaskadeståndsprocesser.driva nämnda Man säger motatt
handlatanhöriga. harframförts kritik från Dennaledning och de inte någonsvår iingens är attatt settatt tag om

har be-omhändertagande Estoniaoffrenarbetet förmedel föreningenredovisning de mottagit. ett avav som
detanhöriga upplevtesmiska drivits ihärdigt inteskriver ordföranden mångaseptember i såDen 19962 attatt

avvikande uppfattning.funnits förordförande och framförMare till DIS två någonMemento rum
föreningen och dessutförligarefrån styrelsen rörande för- presentationkrav: dels fullständig Enrapport aven

till dennaverksamhet följer bilagamedel dels valekonomi och disposition ieningens rapport.enav nyav
styrelse. besvarasBrevet inte.

ekonomiskt stöd tillBeslutformelldecember inkommer1997Den 3 omprotesten
anhörigföreningarnaDIS-medlem,Statsrådsberedningen, från tidigaretill en

beslutfattardecember regeringenföreningen inbjuds delta Den 19941i möten rör attettattmot att omsom
stöd till anhörigföreningar.bevilja ekonomiskt Iskäl förEstoniakatastrofen. Som protesten attuppges

skall"högst kronorregeringsbeslutetmed verksamhet och därför 3 000 000föreningen har upphört sin sägs att
med anledningför stöd till anhörigföreningarsammanhang företräda användashar mandat offentligainte iatt av

förlisning. Stödet skallpassagerarfartygethänvisas M/S Estoniasangående Estoniakatastrofen. Inågon, protesten
kostnader och förtill administrativabidragmedlemmarna, enlighet med förut-till 10% i utgöraän attettatt mer av

bildadansökan kommer fråndet skall gällerstadgar, begärtföreningens utgåi års-sättningarna attett extra en
och vald förmed styrelse, stadgarförening, revisorför välja styrelse, begäran ignorerats.möte attatt attny men

informationräkenskapema. brev medmeddelat granskavidare ordföranden föreningen EttDet inämns omatt
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möjligheten Nyaansöka ansökningar avslåsstöd sänds kommunika-att utom av
dentionsministem december.15 aprilDen inkommer med1 1996 DIS ansökan yt-en om

ansökningstidenNär den beslutar terligare15 januari, ekonomisktär över, 500 stöd.1 000 i SEA inkommer
denregeringen stöd till administra-19 januari 1995 den april med23 ansökan1996 Ansök-785 000.att ett en om

kostnader skall utbetalastiva till antal föreningar och gäller verksamhetsåretningarna be-1996. I regeringensett
stiftelser. Föreningen AnhörigaEstonia Norrköpingi slut den juli avslås båda dessa18 1996 ansökningar. Skä-av
med omnejd begär anstånd med ansökan till den len30 ja- det stöd utbetalats varit extra-är attsom anges som en

och Lindesbergs kommunnuari 1995 meddelar det ordinär åtgärd till följd den akuta ochsituationenatt av
finns för bildaintresse anhörigförening ansöka katastrofens omfattning.att samten

bidrag. ansökningarDessa inkommer och stöd juliDen inkommer16 1996 Stödföreningenom senare
beviljas för Föreningen för Anhöriga till saknade och medNeptunus ansökan avslås med hänvisning tillom- en som
komna från vilkaEstonia anställda Lindesbergs regeringsbeslutet den juli.18var av

denKommun februari för krisgruppen23 1995 i Den januari vänder tilll 1998 SEA Styrelsen försigsamt
Norrköping den 4 maj 1995. psykologiskt försvar för anhålla kronor för800 000att om

Stödet verksamhetsåret och det fördelades1995 utredning orsaken till förlisning.Estonias Dennaavser en om
enligt följande: anhållan överlämnas till beslutregeringen deni 5ettsom

februari meddelar1998 SEA åtgärd vidtas medingenatt
Den internationella stödgiuppen kronor940 anledning framställningen.000 av
Föreningen Estonia Anhöriga i Den inkommer12 maj 1998 SEA med anhållan tillen
Norrköping med omnejd kronor140 000 bidrag för verksamhetenregeringen Anhål-1997.ettom

för AnhörigaFöreningen till saknade och lan kronor. besked108 192 Något har läm-ännuavser
omkomna från Estonia vilka anställda denna skrivs oktober 1998.närnatsvar rapport

Lindesbergs Kommun kronor140 000av
Föreningar 1998Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga kronor740 000

Stödföreningen för Estoniaoffren i de olikaAv och föreningarna uppstodgrupperna som un-
Uppsala län kronor der340 000 huvudsak1994 återstår föreningari åtta 1998:
Stöd- och brottsofferföreningen i Anhörigföreningen inom Kooperationen, Den internatio-
Vilhelmina kronor140 nella stödgruppen för000 anhöriga och överlevande Estonia-i
ST-Polisväsendes anhörigförening kronor340 katastrofen,000 för anhörigaFöreningen till saknade och om-

komna från vilka anställdaEstonia, Lindesbergsivar
kooperationensFrån anhöriggrupp kommer ansökan kommun, Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga,en

denin Ansökan beviljas23 januari 1995. ochinte skäl Stödföreningen för Estoniaoffren Uppsala län,i Stöd-som
dels ansökan kommit efter ansökningstidensin föreningen Stöd-Neptunus, och brottsofferföreningen iattuppges
dels de miljonernautgång, redan fördelats.3 Vilhelmina, ST-Polisväsendes anhörigförening. Enatt när-

beslutenI stöd anmodas föreningarna årligen, föreningarna återfinnspresentation under avsnit-attom mare av
från före den1996, april lämna redovisning1 för hur de Bilagorna.teten
statliga medlen umyttjats.
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konsekvensanalysSjöfartsverketsunderlag förYtterligare

genomförsgenomförs UtredningDykningar Ertonizz.inuti
identzjfieringspersønøl.00/7psykisk påverkan på 56k-om

ochHanuliak Olssonkriminaltekniska och Jan Hansden råttsmedicinska och GustavFransontöver samt
har, fören-Lundberg från polisen. Anhöriga sinaSjöfartsverket och Johan uppdra-utredning F genomransonsom

fartyget fått avslag.utföra, begärtidentifieringskommissionenden Svenska ingar,git åt närvaraattatt men
har det juridiskaför dykföretagetbidra till helhets-skall dykningar och utanför EnEstoniai representant an-

skall från plattformenför dykningarna. Dykledareomkomna möjligfrågan bärgning är svaretsynen om en av
tiden ochdykarna och övervaka derasuppdrag arbetas fram dirigeraeller Johan FransonsPå även parameters,en

säkra säker-skall utföras. försådan eventuell det arbete Dettaanalys hur personal inblandad i görs attope- somenav
kommervilka risker dykarnaheten.tänkas påverkas psykiskt. Det ingenkan Dennaration, ärgörs vetrapport som

norske Weisazth och Estonia.den psykiatern inutiLars mötapresenteras attav
undervattensfarkost, s.k.Med hjälp datorstyrdnedan. enav en

förhållandena utanförkan Rockwater undersökaROV,
Dykningar i Estonia under december ska-fartyget beläget sjöbotmenhurEstonia, är samt

sända dykaredorna delar skrovet. Genom inutiRockwaters dykeriplattforrn indecember lägger SemiDen 2 attav
förhållandena därkan redaförlisningsplats. Ombord platt-till vid EstoniaEstonias göra1 samtman

omhänderta omkomna.bild möjligheternaformen ñnns besättning mellan och sig80 100 över attpersoner, enen
utföras.det arbete skalldag diskuterasandra dykare, räddningsexperter Varjebland samt representan- som

berörda länder. också Johanför Därorganisationer i ärter
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Dykningarnrz följs TV-s/cárnøvill kroppar, de fler. Troligen har125 mångaen men ser om-
Mellan den och december2 arbetar mättnadsdykare4 komna förts nedi styrbords sida.
olika arbetslag dygnet. dykare24 timmar Två befinner bedöms alla däck, bildäck,Det tillgängligaärattom utom

hela tiden samtidigtsig utanför dykarklockan, medan för dykare. Rockwater försöker skicka bil-in ROVen en
tredje säkerhetsskäl, för kunna bistå kollegor vidsina däck niisslyckas. Dykarna undersöker vissa instru-attav men
behov, kvar dykarklockan. tillstånd kon-i Deras bryggan och med dem enligtsig några in-stannar ment tar av
trolleras dygnet mättnadsdykareEn kan struktioner. och bultarnaBogporten undersöks. Delarnoggrant runt.
arbeta under det erforderliga trycket dagar, förutsatt fråni 28 vid dykningarnaEstonia läggs däcktassom upp

vädret bra och ombord felfri. Arbetetutrustningenär delar detregistreras. Vissa störreatt utan att togsav som upp
följs de ombordvarande TV-skärm.via kastas tillbaka havet.iav en

Johan följer arbetetsFranson, frångång TV-som
Dykarna räknar omkomna dykfartyget, skrivermonitorerna delarstora av
Dykarna sig Estonia, babords sidagår och konsekvensanalysen ombord.ovanpåtar runt

hyttfönster.tittar in i Estonia ligger med graders Slutsatsen från120 dykningarnavin- Estonia i principär äratt
kel dykarna kanså eller mindre farty- bärgningsbar. Endast mättiiadsdykning kan bramer promenera ettge re-

sida. Trots dykarna försedda med starka sultat vid omhändertagande omkomnaärgets attena ett av genom
lampor sikten för det dålig detså omöjligt dykningar. Babords sidaär åtkomlig för dykare,är inteärmesta att men

hyttdörren andra sidan. bildernaDe styrbords.iatt se som ser
TV-monitorerna bättre vad finns där änser som nere
dykarna. Dykfilmeøvza överlämnas till .Sjöfartsverket

Dykarna längsgår in i Estonia. De mörka,går All information inhämtastrånga vid dykningarna lämnas tillsom
korridorer och de hyttdörrar Sjöfartsverket. Sammanlagtgår videoband dokumen-öppnar nittonöppna.attsom

räknas.Kroppar kommaFör ställenin slår arbetet. dykarnasvissa För säkerhet videoñlmar dessutomatt terar
dykarna sönder fönster eller skär hål skrovet. däcki På dylcföretaget arbetet för räkning. Videofilmer,Dessaupp egen

och söker dykarna de4 5 områden möjligaigenom ROV-kamera, användsär någontassom som genom en om av
alltför mycket arbetenå krävs med plocka dykarna skulle bli sjuk och sekvenservisaratt utan att att samma som

bort farliga föremål. uppdragsgivarens band. dykarna risk förstörsNär år utom
Alla sektioner vid taxfree butiken har kollapsat banden, för de skall hamna händer.inte i oråttamot attner

styrbordsidan där det stål, ochär röra trä annat.en av
påverkanRapporter rörande psykiskSamtidigt flyter mjuka saker omkring. delar taketVissa av

bärgningspersonalhar också kollapsat och elledningar hänger ned. Detta gör
det för dykarnasvårt säkert och det hindrarsig norske psykiaternDen Weisaeth vidröra Lars Försvarets över-att
dem från genomsöka alla områden. kommando Oslo, får uppdrageti analysera deatt att

Mängden omkomna arbetet känns psykiskt be- belastningar och risker för den psykiska hälsangör att ettsom
lastande för flera dykarna. blirNågon påverkad omhändertagande omkomna kan komma innebäraattav av se attav
saker honom barn.påminner En för olika personalkategorier.som om annan reagerar

kropp han följer efter honomnär ien sugetsom passerar
Utgångspunkterfbrtycker det kännsuppstår. Han kusligt. kunnaFör rapportensom att

bedöma kropparnas tillstånd filmas omkommen. En Weisaeth litteraturstudieLars för kunna besvaragören atten
dykare kroppen och lyfter deni den andre frågeställningarnaså uppdraget. hari Han bra forsk-ingentar tag att
dykaren kan filma kroppen framifrån. Dykarna räknar till tillgå vad gäller de anhörigasning psykiska reaktion vidatt
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frånomkomnaomhändertagandeochbärgningöverle-rörande hurbra forskningfinnsolyckor. Däremot aven
kan troligenriskfaktorer intedessakatastrofarbete Någramed Estonia.har arbetatoch personalvande neu-avsom

tillräckligtvidläggasMycket vikttraliseras. måstehan,hypotetisk eftersomblirHans närmår. stor omrapport rap-
ab-detidentiñeringsarbetaresök- och ärtänkthur bärgning mångasaknar kunskapskrivs, är attanserporten enom

Weisaethutförs.uppdraget Larsnödvändigtsolututgångspunktfårhantill. förutsättningarDe är trorattatt som
personalendelutföraskanarbetettyckeraktuell. inteHanhela fartygetbärgning är utan attatt en avattatt aven

psykiskdrabbas traumatisering.tidenochkunskapsunderlag förhan har för lite rapporten av
får knapp.han är

initiativandraEn rapport egetandrasochbyggerWeisaethsLars rapport er-egna
Weisaeth,tillfogaravlämnas LarsTillutgångspunkterolyckor.från tidigare Hansfarenheter är se-rapporten som

bely-dennaytterligare Iinitiativ,följande. rapport.eget ennare
mellan å si-avvägningbehovethanmånader tillutföras fyra göraBärgningsarbetet kommer enaatt enavatt ser°

förinnebärakanhjälp bärgningpsykologiskadan denkan dåoch kropparnaefter olyckanår enantas varaett
andraomhändertagande och si-åönskaranhörigasjödjur.angripna ettsomav

ochför sök-belastningarpsykiskarisken fördanfartyget.omkomna kvarmed de iska vändasFartyget°
för anhö-skadeverkningaridendñeringspersonalenRela-hittas.kommerantal omkomna inteokäntEtt samtatt

respektive besvi-omhändertagande,önskarskadas allvarligt riga inteomkomna kommertivt många att som
omkomna.får hemför dem sinakelsen intesomnytt.

analysschemaredovisarWeisaethLarsoch detta kommerskaFartyget ett myn-tömmas somatt tavatten°
beslut bärgnings-fattahjälp för ikan hadigheternakropparde omkomnastid. Förruttnelseprocessen attavsom

försannolikhetenskulle bli hurAvgörande ärfrågan.kropparnaaccelereraför kommerdå när storutsätts att
och huromkomnaidentifierar deochhittarkontakt medkommer stori att mansyre.
Beslutsfatta-för bärgning.de anhörigaandelhittaskroppar kommer ärde omkomnasHögst 800 enatt somav° av

bådadessahurdå bestämma mångaharfartyget. procenti attrna
bärg-fatta beslutkunnatill förskallfaktorer uppgåinnebärakommerdet bärgade fartygetArbetet att omatt°

ellerningfysisk risk.begränsaden
detanalysgruppen uppgivithar förWeisaethLarsmycket organisationkrävaArbetet kommer attstor° att en
lös-godtagbarafinnsenbart tvåenligt hanstransportpersonal,kriminaltekniker, sättmed dykare, att se

helt.lämna det Hanellerfartygetbärganingar:personalrättsmedicinsk att an-attm.m.
benämnsmellan detklar skillnadfinnsdet somatt enser

fåttsjöfararehavetdvs. såsomiSlutmtseø våt gravgrav, enensom
kändtider, ochallaiföreliggerdet många,Weisaeths slutsatsLars är acceptera grav.stora enatt

hälsan vidden psykiskariskfaktorer förhittills okändaoch
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Etiska rådet får detaljerad beskrivningen

hur bärgning Estonia kommer tillattav en av

Rddetfdr redogörelsefor dyleningarna Estoniainuti och dir/eaterar cefeleternaen
eventuellt omhändertagande omkomna bargning fartyget.ettav av genom av

Johan Fransons föredragning frånutgå bedömningregeringens detta landetsäratt
När Franson återkommer till Etiska rådet den december7 främsta sakkunskap och konstaterar det finnsinte nå-att

bottenundersökningar ochär dykningar genomförda. anledning ifrågasätta detta.attgon
berättarHan för ledamöterna hur det inuti Estonia.utser

Hans redogörelse kring hur bärgning Det framgår bargningsøperatiønmåste blir omfattandeochatten engenom-
föras mycket detaljerad dennaär tidskrävandegång.

Johan berättarFranson Estonia vändasmåste och lyf-att
I bar alternativa lábningar diskuteratspressen för däck för däck. Fartyget sedanmåstetas, etapp etapp,

mediernaI förs vid denna tid fram olika förslag till hur och bogseraspråmar till platssättas deni svenskaen en
bärgning kan utföras och efter föredragningen frågar skärgårdennå- där det ligger skyddat, där kan det så genom-

ledamöterna Johan F relevansen dessai sökas och Arbetet med själva lyftet beräknasgon av tömmas.ranson om ta
förslag. Han då det kommersiella intressen veckor,är kanske månader, och påbörjasatt måstesvarar våren.

ligger bakom förslagen och Sjöfartsverkets Från den stund då fartygets skorsten brytersom vattenlinjen,att exper-
analyserat och förkastat alternativa lösningar. tills dess hela färjan liggerter veckor, kan-pråmar åtgåratt
Senare talar ledamöterna huruvida Sjöfartsverkets ske månader. Då sådan operation inledasmåste underom en

underlag tillräckligt för de skall kunnaär komma till innebär detvåren, fartyget kommer tillatt bog-en att ettupp
uppfattning kan delges regeringen. Man väljer serbart läge, undermitt högsommaren. Ombordvarandesom att

104



FRÅNTiDEN DEN OKTOBER TILL DEN DECEMBER7 1994 15 1994

kroppar legat halvår kommer då kränkas. anhörigas lidande,i grund medier-i gritet Deän ett vattensom mer av
kontakt med luftens och för mycket snabb, kan förväntasagerande, bli betydande.utsättssyre en nas

explosionsartad, förruttnelse.närmast
Ifroppaøna visliga"

rådetsEtiska diskussion efter föredragningen föredragningenUnder har ledamöterna också fått bil-se
Efter föredragningen det luften der uppsvällda människor omkommit sjöolyckor.går iär rummet.som om ur av som

lång stund och ledamöterna EtiskaDet rådet bilder och de muntliga beskrivningarnai Dessaär tyst en av
och med uppfattning.sitter konsekven- identiñeringsprocessen,sin De starka intryck demgörvar en ser som
den tekniska och organisatoriska föredrag- tidigare eller hört liknande. be-inte Kropparnanågotrent settserna av

de hört. Efter stund diskuterar de frågor skrivsning just de visliga. tillsammans mednågra Detta,äratten som
uppkommit med anledning Johan före- den detaljerade föredragningen hur lyftetFransons fartygetsom av av av

dragning. till, med alla lösa föremål, möbler ochmåste
människokroppar kastade omkring, och leda-ger var en av

uppfattasDy/eledningens sakerbetsansvar inte lyssnar starka bilder. framförinre De sigmöterna som ser
Vid föredragningen får rådets ledamöter information hur de omkomnas kroppar för brutal hanteringutsättsom en

dykarna ställs inför problem med vid totalbärgning och drar slutsatsen de skullesvåra gräns-att atten vara
dragningar, de ska omhänderta omkonma omöjliga känna igen.attom genom
dykningar vraket. långt fartyget kan de ledamot skapar föredragningen uppfattningeni Hur in i Förtränga en
Hur risker enskilda dykare beredda för de döda läggas "med slev efter dennamåste iärstora att ta att att graven
omhänderta de kvarlevordödas utifrån hantering.Man hennes bild blir de döda helt upplöstaI inreattresonerar
det de enskilda dykarna personligen och därefter kringkastade tillsammans medmåsteär göra vattnetsom av
dessa omöjliga val. liv kan komma förlorat arbe-Att möbler och bråte.iatt

med bärga de döda Etiska rådet ledamot tänker de anhöriga dånågot En inteärtet att attsom anser annan
helt oacceptabelt och otänkbart medverka till. kan känna döda. han tänker proble-igen sina Det så sigårvara att

sådana grånsdragningar, ochAtt andra säkerhets- matiken med identifiering. tänker de anhörigaHan att
Ävenfrågor, själva verket dykledarna och dyk- kan bilder de omkomna.i Weisaethinte Larsutgörs av ens se

företaget, framkommer under föredragningen. Etiska belyser detta och skriver detinte kani sin interapport, att an-
rådets ledamöter uppfattningenfår vilar lämpligt för de anhöriga omkomna,sina i situa-att ansvaret attses se
den enskilda dykaren och diskuterar därför det dennamåste tionerom som

myndigheterna drar för dykarnas rättsläkare det självklarhet anhörigaFörgränserna sä- är attvara som en en
kerhet. döda lyfts havet. identifierainte Att inteärser som upp ur

förväxla med "känna Identiñeringsarbetetigen.att att
Effekterna ønediabevakningdiskuterasintensiv sköts helt professionella människor till hjälp harsinav av som

diskuterar också hur medierna kommer bevaka tandkort, läkarjournalerMan och för fastställa deatt annat atten om-
fartyget.bärgning Ledamöterna föreställer hela komnas identitet.sig attav

världspressen, under de veckor, och kanske månader, som
TraumatzseringWis/eema fö outbildad personalbärgningsarbetet kommer hovrar helikoptrarpågå, iatt

ovanför den plats där hundratals kroppar lyfts fria Ytterligare underlag Etiska rådet har inför ställ-i sittupp som
luften. ifrån mediernas bevakning underDe ningstagande Weisaethsutgår Lars Rapporten visaräratt rapport.
bärgningen kommer omöjlig kontrollera. framför allt de outbildade yrkesgrupperna skadaatt att att tarvara av
Pressetiska regler kommer och de dödas arbete detta slag. Genom Johan föredragninginte- Fransonsövergesatt av
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bärga fartyget eller omhänderta kropparframgår outbildad personal, och kvinnor, intemän attatt genomunga
Eftersom rådet har uppfattningen anhörigakommer komma kontakt med omkomna dykningar.i många attsattaatt

bärgningsfrågan upplever de snabbtkraftig förruttnelse. alltså troligt de riskerar splittrade ii Det stårär att att att ett
klarhet för de flesta. Rådetpsykiska sikt. beslut bärga skaparoch skador längre intetraumatiseras att

Weisxth kommer fram till sorgarbetet underlättas förstöd för denna tanke männis-Som Lars i attett tar rap-
de slipper långa tiderdet kollektiva självmordet korGuyana. Där någoti vänta görsattut-porten somupp om

kanske innebär förändring förfördes röjningsarbetet efter de omkomna till ändå till slut inte någon0001 stor
anhöriga återñnns.de dem. kan derasdel militärer och dessa Man intemän veta omav unga unga var som psy-

december, rådet kommer fram tillkiskt skada uppdraget. sittI mitten närmesttog avav
ställningstagande, det känt hur omkomnainte mångaär

Begränsa lidandet och eventuellt fly-försvunnit havetsi strömmar somsom
omkomna kommerlandallmänedsk utgångspunkt för Etiska rådets ledamöter ManEn i så småningom. antar attter

Östersjön.påträffas från längs kusternadet lidandet begränsas väljer Estoniaär runtattatt sammantagna om man
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konsekvensanalysSjöfartsverket lämnar sin

beskrivningoch konsekvensernaResultatet dykztndersákningaøna presenterasav en
redovisat.ombiindeøtagaøzde omkomna bargning Estoniaett avav genom enav

framkommitutanför eller fartyget hardecember överlämnar Sjöfartsverket ingetsin utanpå12 somen
konsekvensanalys till enligt tyderRapporten Sjö- någotregeringen. är annat.
fartsverket långt möjligt fullständig beskrivning ochsåen

sammanfattarSjöfartsverket rapportenvid omhändertagandeanalys konsekvenserna ett av om-av
sammanfattning redovisas följande.Sjöfartsverket har under arbetet med Sjöfartsverketskomna från IEstonia. egen

omhändertagande- ochRikspolisstyrelsen och Forskning harmed visatRätts-samrått attrapporten
mycket psykiskt belastandeinformation med Olof identifieringsarbete kanmedicinalverket och utbytt vara

psykiska problemhaverikommissionen. för personalen. Risken för långvarigaForssberg den internationella är
oförberedd införhos personal oerfaren ochSammanträffanden har skett med finska och estniska ärstörst sommyn-

risker kan minskas, elimineras,med andra myndig- uppgiften. intedigheter och kontakter har Dessatagitsäven men
åtgärder, vidtagna före, under eller efter insatsen.heter, och företag Sverige.organisationer i genom

identifiering döda efteruppdrag det Omhändertagande ochSjöfartsverket har uppfattat sitt sättet av
innehålla särskilt risk-Estoniakatastrofen förefallerdet egentliga målet med omhänderta omkomna är storaattatt

grund framförför psykiskmöjligt. slutsatserkunna identifiera De traumatisering,så många momentatt avsom
teknisk Sjöfarts- allt följande faktorer:verket drar i ärrapporten natur.som av

bland vilka återfinns familjer,saknade antalet döda,verkets uppfattning de flesta de Detär ° storaatt av perso-
och barn, ökar den psykiska belastningenåterfinnas fartyget. Vid undersökningar kvinnor i på-kan inutinerna
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taglig grad. Liksom det faktum uppdraget kan Slutsatsen det sagda enligtinte Sjöfartsverket, detäratt attav
hundraprocentig lösning, dvs. innebära finns och hittills oprövade riskfaktorer förmånga,att samt-ge en stora

liga omkomna återfinns. den psykiska hälsan hos omhändertagande- och identi-
efterlevandeOm blir besvikna, kan det de fieringspersonalenmånga vid omhändertagande de döda° ettge av

inblandade känsla uppdraget lyckats. ombord del dessa riskfaktorer förefallerinte Estonia. Enatten av av
har erfarenhet dennaIngen varför kunna neutIaliseras. Mycketsituation, vikt läggas vidinte måstetyp storav av

uttalandet med nödvändighet med tillräckligt antal professionell omhänderta-vissgörs ett stortreserva- om av
tion. ochgande- identiñeringspersonal det abso-ärattanser en
Etiska betänkligheter kan försvaga och lut nödvändighet uppdraget utförs.motivationen Om det finnsinte° att
därmed motståndskraften hos personalen. be- klara bevis för dettaDessa betänksam. Arbetetmåste man vara
tänkligheter kan detta fall påverkas vetskap omhändertagandei med de omkomna från kanEstoniaav om an- av
talet anhöriga för respektive omhänderta- troligen utföras del deninte engageradeettemot utan att en av per-
gande omkomna. troligt döda kommerDet sonalen för psykisk traumatisering.är utsättsatt attav
skadas/lemlästas fartyget vänds. Dödanär störs,som

Haverikommissionens behovet bärgningskadas eller tillåts starkt förrutma och fall hari vissa syn avatt
familjer, önskar de döda ostörda skall förbli klarlägga det föreliggerFör andra skäl för bärg-att attsom om en
liggande fartyget, kan skapai tvivel uppgiften hos omhändertagandeEstonia de omkomnaning än ettav av
den berörda personalen. kontaktar Olof Forssberg.Ines Uusmann Han attsvarar

omfattandeDen tidsåtgången för arbetet med det nödvändigt med bärgning förinte denEstoniaär° att attom- av
händerta antal döda, liksom svårigheternaså internationella haverikommissionen skall kunna utredaett stort

dem fartyget, medför förruttnelse- haveriorsaken.att ut attur
och lukten kan komma skapa ohanterligaattprocessen

problem.
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rådetsEtiska ställningstagande

Det etiska rådet rådet barga Estonia ellerregeringen inteattger
ombandeøta döda och rekommenderar förslutning fartyget fond livet.samten av en

lla ledamöter Etiska rådet upplever uppdraget finns entydig bild derasi önskan, vilket försvårarnågon av
för flera dem det den uppgift de beslutsprocessen ytterligare.svårt, svårasteärsom av

ställts inför. Arbetet försvåras de har rela-någonsin attav
ochHavet behovet gravplatr tillkort tid till förfogande och samtidigt upplevertivt sitt attgravsom av enatt

diskuteraslång tid förflutit sedan olyckan.
fram till beslutet innebär ledamöternaVägen fråga diskuteras ingående havet kan betrak-Enväger äratt som om

aspekter för och bärgning, allt eftersom de fårin gravplats. Kyrkans för framemot tas representanteren som upp-
fakta hur bärgningsuppdraget ska genomföras. fattningen havet lika självklar gravplats jor-ärattmer om en som
vånda råder stundtals.Stor den de avlidna finns ändå hos Gud.-

Med utgångspunkt från detta diskuterasresonemang
Ledamöternas väg till ställningstagandet vikten det lokala kyrkogårdar finns minnesstenarattav
An/ybrigas uppfattning och andra symboler till och lägga blommor, tändaatt
Etiska rådets ledamöter träffar anhöriga under den tid de- ljus och Rådet dock kontakter medminnas. ingaett tar

uppdrag Rådet ordnar själva och Svenska kyrkan för framförapågår. inga sinmöten attras syn.
sammanställer systematiskt de kontakter harinte man

Sjöfartsverkets konsekvensanalysmed anhöriga. ledamöterna har djupgående kon-Vissa av
takter med anhöriga medan andra endast har ytliga sådana blir utslagsgivande för de flesta ledamöternaDet ärsom av
eller får andra- eller tredjehandsinformation Sjöfartsverkets konsekvensanalys. Vid samtal med analys-via Birgitta
Wallström. bestående intrycketDet dock det framgår fattarsamtliga ledamöter beslutinte sinaär att attgruppen
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föräldrar olyckan. Syftet skaindividuellt frågan bärgning samband med Johan och ungdomar mist ii i varasomom
omfattande stöd under lång tid efterföredragning den december. erbjuda demFransons 7 att

särskilt Weisaeths olyckan.Ledamöterna påverkas Lars rap-av
personal Etiska rådet lämnar ställningstagande tillde fysiska och psykiska risker sittvisarport reger-som

från och klargör det sak fatta beslutför vid bärgningsuppdrag. Rapporten ingen regeringensutgår ärutsätts attattett
förslagen rådets ställningstagande detbärgningsarbetet enligt Sjöfartsverkets och verkställa imåste görasatt

bygger lyfts, bogseras finner bäst.planer, Estonia sätträtasatt upp, som mansom
skärgård för däreftertill lämplig plats Stockholmsi att

Övertäckningsåväl omkomna bråte ombord. Alternativatömmas som
förslutning ska ske föremål förplaner, exempelvis omhändertagande de omkomna Hur Estonia inteärav ge- en av

Etiska rådet. den skullebehandlas heller får det Etiska djupare diskussionerdykningar, inom Hurinte. Intenom
förmed tankar kunna har flera ledamöterna ochrådet del Weiszeths sigrö-ta rapport utse av var enav senare

de lämnar till ochrande mellan dessa risker och anhörigas be- visualiserat ii sitt inre regeringenavvägningar men
fackfolk bedöma hur tekniskthov önskningar. andra hand tilloch att rentman

Syftet med förslutningen det viktigaska lösa uppgiften. är
Fridfåb de anhöriga möjligtför rådets ställningstagande. fårDet inte att tavara

fartygsvraket.central fråga koncentrera arbetet under denEn sista sig in iatt
tänker under jord havetstiden rådets arbete blir finna medverka till ledamotEn sigsätt attatt ett en gravav

förslutningen ska innebärabåde de döda och de anhöriga får frid. entydig bild botten,En att attatt en annan anser
fartyget täcks för. Ytterli-fått efter samtal med anhöriga fönster och andraha öppningarsig är attsom man anser

för täcka medledamot främmandeplundringsrisken plågar intemånga. överär attgare en
absolut denna lösningbehov till börjar betong. Andra ledamöterSom detta intesätt mötesett att man ser

betongövertäckningenhavets möjlig och kandiskutera möjligheten försluta fartygsvraket inte accepteraatt som
de får höra talas planerna.botten. när senare om

En fond för livetStällningstagandet
ställningstagande Förslaget innebär väl tilltagen börEtiska rådets ledamöter det attatt en summa pengaranser

ekonomiskt stöd för de barn drabbatskommer fram till innehåller flera delar och avsättas avsom var som somman
Etiska rådet lämnarförutsätter varandra. det övergripande förlust släkting. När sinDe näraattmenar av enen

försäkringsuppgörelsen,syftet med förslaget minska lidandet för det klart hur medinteså många ärär rapportatt
för de del.efterlevande och erbjuda de norska Skuld, kommer bli anhörigasmöjligt de attattsom av om-

komna värdig havet.gravien
rådetsEtiska handlingarkommer fram till bör bärga ellerDe inteatt man om-

Efter Etiska rådets arbete finns formella protokoll el-händerta okänt antal kroppar istället försluta far- ingautanett
dagordningar kvar. Akten innehåller endast deras ställ-för förhindra gravplundring och dykning. lerprivattyget att

regeringsbeslutet från oktober. Vidkan Gravfrid skall ningstagande ochhavet 20Man enigär attom vara en grav.
fond för barn arkiveringen förstördes handlingar.råda. föreslås bilda övrigaDessutom regeringen en
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bärgningsfråganPartiledaröverläggningar inför beslut i

Riksdagspønierna informeras beredningsarbetet Estoniøfügan ochfår redovisningiom en
Sjöfartsverkets ställningstagande.konsekvensanalys Etiska rådets synpunkter ochsamtav

inbjuder riksdagspartierna till framgick tydligt det skulle kunna påverka kropparna,egeringen attnya
informella överläggningar med anledning förestå- därför inredningen då skulle sig,röra poängterarett att menav
ende beslut Estoniafrågan. hålls med dagars samtidigt deltagarna ñck bild det gick iden-i Dessa några att attatt en av
mellanrum början december. delta- tifiera dem, detta skedde. Identiñeringsprocesseni Här ävenpresenterasav om

minnesbilder problem.överläggningarna. sådan inte någotgarnas av som var
redogjorde för det fanns dyk-JohanAtt Franson att

beredda dykningarna honföretag minnsgöraattsom var
Den december Sjöfartsverketsredovisas7 omständlig ochockså. skulle dock väldigtDet svårvara en
konsekvensanalys där dykarna för fara.utsattesprocess

redogörelsenSyftet med detta möte detta Helena Nilsson förpartiernas Utöver minnsär att representanter
skall del resultatet konsekvensanalysen rörande psykiska belastningar för sök- ochSjö-ta rapportenav av som
fartsverket skall lägga fram för identiñeringspersonal. Erfarenheterna från Alexanderden decem-regeringen 12

Johan starkt intryck henne. fram-ber. deltar för redovisa innehållet de Kiellandolyckan gjordeFranson i Detatt
katastrofolika underlagen för analysen. Föredragningen starkt gick hade arbetat med denna intemångagör att som

intryck deltagarna. kunde fortsätta professionella verksamhet efteråt.många sinav
Helena Nilsson Hellsvik berättar hennes bestående intryck ef-diskussionerna bland Gunminns att annat att

rörde oetiskt försöka bärgakring frågan vad skulle hända då föredragningen detsig ärter att attom som man var
utför arbetet.vände fartyget vid bärgning. det kroppar och orimligt med tanke demHon säger attupp en som
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Anhöriga: uppfattningDykare och identjñeringspersonal för psykiska ris-utsätts
ker vid bärgning, främst grund den uppfattning demängd bild de anhörigasDen är äratten av om- som ges av
komna de ska hand HellsvikGun till analys- bärgningsfrågan. refereras tilloeniga i På någonsäger mötetta om.

hon uppfattade de anhöriga för anhörig ska ha uttryckt inteatt att att garanteratgruppen som var som om man
bärgning också uttryckte rädsla för plundring. blev kan alla det bättre låta de omkomnaDet så är attupp vara
därför naturligt försöka hitta skydda platsen kvar.sättatt ett att

beslutade bärgning skulle ske.intenär attman
Föredragning för statsminister Ingvar Carlsson föreEriksson upplever JohanEva beskrivningFransons nya
partiledaröverläggningardramatisk. behandlar hur kompliceradFransonsom en

bårgning skulle hur mycket det skulle kosta med alla Med anledning Carlssonstatsminister Ingvarattvara, av var
personella skulle krävas. uppfattade det förhindrad delta de föregående överläggningarna, fårHon iattresurser som

båten låg svårtillgängligt, mycket djupt han föredragning avjohan den de-Franson 12att vatten separatsom en
och allt krossat. bärgning helt orimlig partiledarna samlas.En cember,inuti timme innan ånyoatt var var en

diskutera eftersom kropparna skadade, det fanns Vid samtal med analysgruppen berättar han hansåatt attvar
bara kött och blod. Dykarna skulle för sådana under föredragningen dykningar fartygetinsåg inutiutsättas äratt
psykiska påfrestningar de skulle kunna arbeta komplicerat arbete, bl.a. med hänsyn till de före-inte såatt ett vassa
väldigt länge vraket. skulle behövas för de mål ñnns därinne. ñck också klart förInsatseri Han sigatt att ettsom
skulle klara uppgiften. skulle med hjälp dykningarOperationen lång tid. omhändertagande omkomnata av av
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också innebär risk för familjer splittras, eftersom tankarna framfördes havet alltidgång, varitnäratt atten om en
troligen alla omkomna kan omhändertas.inte grav.

Eriksson också till analysgruppen hon ef-Eva säger att
rådetsDen december redovisas Etiska12 synpunkter upplevde hon hade fått felaktig information.teråt Far-att

partiledareNär och för partierna låg djupt, dykare skulle ha kunnatinte ned ochsåmötsrepresentanter tyget
det för del information.igen dag omhänderta omkomna.Denna det deHonär svå-säger äratt ta att ettav ny av

inkommer Etiska rådets synpunkter och ställningstagande beslut hon med fatta och kanske det honvaritraste attom
och delges dessa. idag. Hade verkligen det underlagångrar be-mestgruppen

hövde Gick för fort fram
Diskussioner i riksdagspartierna Alf berättarSvensson WeisaethsLarsatt rapport om
Efter partiledaröverläggningarna diskuterar hur identiñeringspersonalen skulle för oerhördapartierna in- utsättas
bördes hur de skall ställa till frågan bärgning. psykiska påfrestningar gjorde starkt innyck honom.sig Härom

synpunkter och orsaker till de omkomna skullenågra partiernas Många helt oigenkännligapresenteras av vara
ställningstaganden. och oidentiñerbara, bland grund deannat att utsattsav

Helena Nilsson till analysgruppen hon för fallande föremål ombord fartyget. Arbetet skullesäger att tror
det avgörande för riksdagsgmpp de oerhört komplicerat. Särskilda hangarer skulle byg-på-att centerns var vara

frestningar skulle arbetskategorier för, för identiñeringsarbetet,vissa väldig liklukt skulleutsättaman gas upp en
kriminaltekniker rättsläkare,och deras fa- spridas och arbetet skulle lång tid. täcketDetävent.ex. tamen ena av

miljemedlemmar. omöjligheter lades det andra. Allt förnuft honom attsa
ErikssonEva hon upplevde de problem fartyget ligga kvar och till fredad begrav-måstesäger görasatt att en

fanns samband med identifiering, den långai tiden ningsplats.som
Ävenarbetet skulle kräva och kunde lämnas Etiska rådetsinga garantier har betydelse för Alfatt rapport stor

avgörande för folkpartigruppens ställningstagande. Svensson. detta berättar han han från börjanUtöver attvar
Etiska rådets hade mindre betydelse. Hon utgångspunkten skulle följa de anhörigasansågrapport att attuppger vara
dock för analysgruppen känslahennes idag de önskemål. anhöriga blev dock undan för undanDe oenigaäratt att
anhöriga och överlevande försvann under bärgningsfrågan.iprocessens
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fråganBeslut bärgningi om

fartyg och omkomna signärmarav

.Sjbfartwerkets ställningstagande,båda avlamnade, Etiska rådet har lämnat sittarrapporter
för beslutfattande Ertoniafraganpartiledaräzøerlaggningar har x/eett. Tiden i sig.närmar

fram, inför gravfiid Ertoniasfbrlzlsningsplatr.Nu arbetasytterligare underlag eventuellt beslut vidett ett om

Utrikesdepartementet Arbetet med fram underlag inför eventuelltnovember skickar24 att ta etten
beslut gravfrid påbörjas dagar före beslutetförfrågan till de svenska ambassaderna Tallinn respek-i några ien om

Helsingfors framföra till och bärgningsfrågan. Kontakt med de andra direkt berördaestniska finskative tasatt myn-
digheter. dessa länders inställning till bärg- länderna, det bara informeras. AllaFrågan i närmaste ärrör en som

Finland denna fråga framför allt medvetna beslutet gravfrid endast kan blining Estonia. att ettatt omav svarar om
berör Estland och Varför de ställning. moraliskt förpliktande beslut. risk för dykningarSverige Någoninte Est-tar
land lämnar tidpunkt vraket vid tidpunkten för beslutet finns grundvid denna hänvisar vidinget inteutansvar

väderleksförhållandena. bevakning områdettill avvaktar de svenska uüedningarna. Enatt man av av
havetsambassaden Tallinn skickar den svenska kring vraket kan endast ske frihetGenom utnyttjasi re- om

den december koncept till maximalt.geringen 5 1994 regerings-ett
beslut till Estlands Andi dettatransportminister Meister. I
redovisas alternativ till regeringsbeslut i Sverige. Dettre

bärgningsfrågani förberedsBeslutförsta de omkomna skall skyddas intrångär att mot genom
Kommunikationsdepartementetförslutning fartyget. andra alternativetDet är attav om-

komna skall omhändertas med hjälp dykare och däref- Enhetschefenjan-Olof Selén departementet diskuterarav
problemen kring bärgningsfrågan med arbets-ska förseglas. Tredje alternativet samtligaEstonia sinaärter att

omkomna omhändertas. kamrater. kommer människor påverkas beslu-Hur att av

114



FRÅNTIDEN DEN OKTOBER TILL DEN7 1994 DECEMBER15 1994

Anhöriga Ministern de leonsekveøzsanalyxenframför uppfattningarolika telefonsam-tet via tar av
tal och brev. Det råder vånda. får kort föredragningInes Uusmann Sjöfarts-en om

beslutetFöre den december Kommunikations- verkets helgen15 den december. Veckaninnan 12tar rapport
departementet kontakt med polis och psykologer för dessförinnan det beredningssammanträden och tvåäratt par-
förbereda förväntad frågor och föranstormning tiledaröverläggningar. uppfattar det JohanHonatten attav som
förhindra anhöriga till omkomna begår självmord. föredragningarFransons har betydelse för övrigaatt stor re-

geringsledamöter. frågor ställs till honom. Alla la-Många
påverkasKommunikationsministerns beslutsprocess Etiska rådets ställningstagandeav ävenser noga.

dykningarna
Omhändertagande dykningarFör Ines beslutet bärgningsfråganUusmann lång-iväxer genom

fram samband med hon fåri från dyk- känner till det finnsInes Uusmann olika mening isamt att rapporter att
arbetena början december. Kanske kan hon då tilli bärgningsfrågan bland de anhöriga. Oenigheten finnstaav

de beskrivningar hon får bättresig samband med familjer.i Diskussionen omhändertainom vissaän även attom
Sjöfartsverkets första känner och kropparHon de kan dykning, blir aktuell för Inesrapport. mer mer man genom

det möjligtinte genomföra bärgning de dagarna föreEsto- Uusmann beslutet.är sista Då uppståratt att en av pro-
hon fårnia konkret beskrivning hur det blemet, skall dykarna avsluta omhändertagandetnär Honnäruten av ser

ochEstonia det bärgninginuti väldigt lång funderar frågor dykarnas säkerhet. dy-sägs Vissaöver röratt taren som
tid. aldrig filmerna från dykarbetenaHon med de kare säkert våghalsi andra, hon. Enär änser om- mera ga resonerar
komna fartyget, deti de fattadeingen fråga hon funderarövriga blir de anhörigagör över är: närav som annan
regeringsbeslutet heller. nöjda
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december fattar beslutregeringenDen 15

ska bärgasEstonia inteattom

Östersjönhatten tillkännagesBeslutet låta Estonia vila iatt avom
informerar brev.riksdagen och anhöriga genom

december håller förtvivlade detomkomna skall kommer hli djupt15 regeringen regerings- ivertar upp attetten
sammanträde där det beslutas skall bärgas. för barg-besked lamnat/m/ Mitt tidigare uttalandeEstonia inte jag justatt en

åtgärder skall heller för de förväntningar inñiatr. jagvidtagas kan ha skapat idagNågra inte inteningatt ta romupp
omkomna. Platsen för förlisningen skall betraktas habeklagar mycket djupt den besvikelse därmed kan orsakatjagensom
gravplats. skydda gravfriden skall fartyget täckas del de anhöriga.För att en av

Carlsson förutvarandeoch åtgärder skall vidtas för rättsligt skydda Efter statsminister Ingvaröver att targrav-
talarstolen och framförplatsen. Sjöfartsverket får uppdrag lämna förslag till Carl Bildt plats ii statsminister attatt

ochoch bevakning fartyget. han kommit till slutsatsövertäclming statsministernregeringen samma som re-om av
geringen.

Ingvar Carlsson tillkännager beslutet och beklagar Statsrådsberedningen planerar de anhö-På attman ge
tidigare uttalande del beslutet före allmänheten.möjlighet Be-riga att ta av

fax till polismyndigheterriksdagens kammare framför Carlsson kl. slutet skall därför skickasI viaIngvar 14.30 ut
mediernatal där beslut tillkännages. förklarar dit de anhöriga kallas. nyheten spridsNär viaregeringens Hanett

hur har alla polismyndigheter underrättat de anhörigakommit fram till ställningstagande,regeringen sitt inte om
polismyndigheterna kom fram tid.hur de etiska bedömningarna spelat roll beslutet och beslutet. tillFaxet inte iien

svikna. berättar honhan riktar direkt till de svenska offrens anhöriga med anhöriga kännerMånga Någonsig sig att
Carlssonsföljande ord: hör nyheten regeringsbeslutet och Ingvarom

bilen till Polismyndigheten.jag uttalande radioanhöriga hoppat: hargning och de i vägvet att attsom en
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Telefonväkteri svenskasammanställning debilaga medHnns avenen
förlisningen.åtgärder efterdecember myndigheternasbeslut denfattatEfter sitt 15regeringenatt

beskrivits bilaganliknar denSammanställningen iochtelefonväkteri Rosenbad. Ines Uusmanniöppnar somett
omfångsrikdenförsta anhörigbrevetflera Etiska till dettelefon liksomhennes medarbetare äri men meravsvarar

fram tillbehandlar fler händelser regerings-tele- ochförväntadeledamöter. anstormningenrådets Den vägenav
första.beslutet denuteblir.fonsamtal än

polisens adresslistaskickas enligttill anhörigaBrevet
frånfår Ines UusmannAnhöriga brev beslutet del felaktiga adresserinnehåller hel Bir-denom somenmen

efter hand anhö-försöker korrigeraWallströmdär hondag skickas brev från Uusmann gitta närInesSamma ett
till henne med adresser.vänderTill detta brev siginnebörden regeringsbeslutet. rigaförklarar nyaav
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Överenskommelse med försäkringsbolaget Skuld
skadestånd till anhöriga och överlevandeom

Ersâittningserljudandet samtliganas-tanaccepterasav
skadelidande och utbetalningarna påbörjas.

de viktigaste uppgifterna för särskilde ställningstaganden bärgningsfrågani och från framför alltn av
utredaren Peter Nobel hjälpa de drabbade SEA förs framär tankar och planer enkät igöraatt att att en
komma fram till överenskommelse med den norska frågan. hänvisarSEA till den enkät gjordes blanden som an-
Assuranceföreningen Skuld. har träffat advokaterHan höriga tidigt skedei och visade 78-80ett att procentsom
från Estland, Norge och Sverige för de tillfrågade för bärgning. Norrköpings-Frånsamt representanter av var en
anhörigföreningarna SEA och DIS Arlanda november föreningeni enkät skulle skapa ochsäger attman en oro

och då bildat1994 förhandlingsdelegation vädjar till SEA genomförainte planerna.en gemensam att
ledd advokaten Espen Komnaes. Den 3 januari 1995 Ingen enkätundersökning kommer till stånd.av
lägger Skuld fram det ersättningserbjudande som senare

de skadelidande.98 % Avtalet därmedäraccepteras av av
bindande för dessa och utbetalningarna kan på-personer
börjas.

februariDen bjuder2 Nobel1995 Peter in represen-
för anhörigföreningarna till Stockholmimötetanter ett

för informera uppdragsitt och diskutera frågoratt om
upplevs angelägna anhörigrepresentantema. Un-som av

der framförs de olika och enskildasmötet gruppernas
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arbetetfortsattaDet

gravfridochÖvertäckningmed

.Sjøäfzrtrver/eetoch uppdrag åtmetoder får övertar/anlag utvärderasOlika ges
avfbrlimingsplatyen.bevakninggenomföra áveriac/ening ochatt

fartyget för där-och sänkabottenSjöfartsverket dernaredovisarfebruari sitt är gräva10 attatt utupp-en
fartyget medrespektive täckatäcka det inoch bevakning efterför övertäckningförutsättningardrag över att enom

nätkonstruktion.tolkning ska måletSjöfartsverketsEnligttill regeringen.
förkastasbotten,tredje metoden,ostördskapa Denmed övertäckning grävaEstonia utattattvara enen av

Övertäckningen och del-då riskerarför fartyget sigpla- blandmöjligt.gravplats för lång tid röraså attattannatsom
medmetoden, täcka fartygetfjärdeeller förstöras.fartyget skadas Denske sådant visintesätt attattettneras

ochgradtillräckligförhindrar intrångpåverkas. övertäckiringen inte i utgördessflyttas och Närinre inte nät,att
dykare.för eventuellasamtidigt riskñnnas behovdet längreplats förväntas inteär att enav

föreslagnade förstaSjöfartsverket tvåbevaka fartyget. meto-attanser
respektiveövertåckning med ingjutning,derna, massor

och bevakningMetoder för övertäckning metoderBåda dessaskyddsäkert intrång.motett an-ger
införAvgörandeetiskt perspektiv.likvärdigahaft professor Klastill hjälp harSjöfartsverket, sin ett va-ursessom

bottenförhållandenaövertäckningsmetod blir därförfunnit fyra letAnders Hedar, harCederwall och docent Per av
Övertäclqting sand medförmed ellermetoden platsen.övertäckning. förstatänkbara metoder för Den sten, grus

kaninnebär fartygetjordskred, vilketrisk föroch/ellerfartyget medinnebär täcka över attstorsten,att grus
förslag blir därförSjöfartsverketsfarty- komma sig.innebär skasandmassor, den andra gjuta in röra attattatt man

skallfjärde föreslagna Estonia gjutas in.betong. tredje respektivei De meto-get
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Enligt Sjöfartsverket det tekniskt möjligt bevaka bevaka platsenär för förlisningen och otillbörligastöraatt att
vattenområdet kring Estonia. dockDet går inte dykaktiviteter.ingripaatt

fridstörare. bevakningGenom kan fridstöraremot upp-
Kontrakt övertäckningtäckas och deras verksamhet offentlig.störas göras omsamt
Den januari undertecknas1 1996 kontrakt med Nordicett
Marine Contractors .V ska genomföra arbetet medsomUppdrag Sjöfartsverkettill genomföraatt
övertäckningen NordicEstonia. Marine konsor-är ettavövertäckningen

beståendetium svenska NCC de norska företagenAB,avEstlands frågaregering från Sveriges regeringsvarar en ASjebsens ACZ och EEG Henriksen Anlegg AS detsamtden februari21 de1995, haringet invända denatt att mot holländska företaget Smit Tak B.Vföreslagna betongövertäckningen.
Den uppdrar2 Sjöfartsverketregeringen åtmars att Brev till anhöriga

upphandla och låta genomföra övertäckningen genom en Den skriver15 januari Ines femteUusmann brev tillsittskalkonstruktion betong. Kustbevakningen får iav upp- de anhöriga där hon informerar hur övertäckningenom avdrag samråd medi Sjöfartsverket överlägga med ñnskaatt fartyget ska till. kvadratmeterEn 65 000 stor ytaberörda myndigheter olja inifrånsanering vraket.om av havsbotten ska täckas först med textilduk och därefter med
lager sand, ställen skavissa bli till femett av som upp

Uppdrag till Sjöfartsverket bevakningom hög.av Syftet med bottentäckningen stabiliseraärmeter att
förlisningsplatsen den mjuka lerbotten och förhindra fartyget kommer iatt
Sjöfartsverket till denregeringen april28 rörelse. Till brevet1995 bifogat fyra schematiska bilderäruppger att som
övertäckningen kaninte avslutad förrän under åskådliggör hur1996. gravplatsen havsbotten ska iordning-vara
Den redovisar Sjöfartsverket12 maj hur bevakningen ställas. Kontraktssumman för övertäckningen tillav uppges

kanEstonia ske och får den 24 maj uppdrag miljonerregeringens kronor.296
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Överenskommelse gravfridom

FinlandEstland ochmellan Sverige,

gravfidoch lagenSverige: ambassadör Estland undertecknar överenskommelsez om
dykningsfbäfxbkBevakning Ertonia inleds ochriksdagen. privat stoppas.antas avav

skydd för gravfridPMEstland ochfter förhandlingar mellan Sverige, om
Finland Justitiedepartementetgravfrid skall februarikommer länderna Den 28 upprättaröverens att en pro-om
råda efterskydd för gravfriden vid vraketsammanträde den angåendeVid vraket efter VidEstonia. 16 memoriaett

föreslårpassagerarfartygetbeslutar den träffade Estonia. I promemorianfebruari 1995 regeringen över-att reger-
Överenskommelsen skydd för gravfrid vidsärskild strafflagkan undertecknas.enskommelsen ingen att en om

vraket eller dessskall införas. dykerTallinn den februari den svenske vraket Den i iundertecknas i 23 somav am-
till böter eller fängelse.närhet kan dömasGrimdberg.bassadören Lars

lägga underharskall vraket och område EnligtEnligt överenskommelsen promemorian ingeni rättstat attett
råder deförlisning. platsenoch platsen för På sånärhet betraktas vilorum för de döda Estoniassigsistadess ettsom

till exempelkallade fria havsrättigheterna, navi-respekt. skall lyftas. Ländernatillbörlig Estonia inte rättenVisas att
använda detfritt havet. Allaförbjuda verksamhet vilorummet och öppnarättåtar sig stör staters attatt som gera

behöriga använd-således inskränkas.med fängelse. och havet får Denstraffa sådana handlingar inteVart ett avatt
havet hellerdetfår dock täcka vraket eller förhindra förore- inteningenländerna störaöppnaöver anses grav-av

Överenskommelsen sjöfarten kan alltså fungerafriden vid friafrån det. börjar gälla Estonia. Dentrettioningar
dykningar ochtidigare. fårdå underrättat varandraefter den dag Däremot intedagar parterna annanom som

Svensk domstolundervattensverksamhet förekomma.konstitutionella åtgärderländerna vidtagit nödvändiga äratt
bryter lagenbehörig döma helstöverenskommelsen kan börja gälla.för motattatt omvem som som
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gravfrid. Enligt folkrätten finns det dock principiellt föreslagna lagstiftningen. Samma dag skickar brevSEAett ett
förbud makt utländska fartyg till Laila Freivalds där kräverjustitieministerutöva in-öppetmot att mot attman
hav. för omhänderta de omkomna undantas från la-satser att

skydd för StiftelsenEstonia. lagförslagetattgen om menar
Remissförfarande lagförslaget gravfrid första hand vänder de anhörigasom om i sig intressen.mot
Den anordnar9 hearing för efterregeringen lagrådet haft tillfällein- Den 30 sig,att attmars att yttraen mars,
hämta synpunkter Justitiedepartementets överlämnar tillpromemoria Riksdagen.regeringen sin proposition I

lagstiftningen gravfrid. Dessförinnan har Stiftel- föreslås särskild strafflag, skyddpropositionenom attom en om
Estoniaoffren och Anhöriga, begärtSEA, för gravfriden, skall Förslaget innebär denatt yttrasen antas. att som

fråga. Justitiedepartementetsig i besvarar denna dyker eller bedriver undervattensverksamhet ellerisamma annan
begäran den upplysesSEA möjlig- kring vraket skall kunna dömas till böterl eller fängelse iattmars genom om
heten framföra synpunkter förslaget. fårSEA också högst två år.att

angående skydd för gravfridenpromemorian upprät-som
gravfridLagen Sveriges riksdagantasJustitiedepartementet. om avtats

Skälet till väljer kalla till hearing istället för Riksdagen lagen gravfrid den 1 juni 1995,att att antarman om en
genomföra vanligt remissförfarande ärendet månad träder den kraft.iäratt ett att senare

brådskande. Närvarande den förutom9är är,mars repre-
från Justitiedepartementet, frånsentanter representanter

Instruktioner bevakning för att garanteraolika Kustbevakningen, Sjöfartsverket,rättsinstanser, för- om
gravfridensvarsmakten och Svenska Kyrkans Centralstyrelse. frå-De

diskuteras framför allt juridisk SjöfartsverketFrån utfärdar den instruktioner för7 juni isbry-är natur.gor som av
Statens haverikommission framförs den internationella Ale vid bevakning gravfriden EnligtEstonia.att taren runtav
kommissionen har för avsikt genomföra ytterligareinte instruktionerna ska försök till dykning eller under-varjeatt
undersökningar harEstonia invända vattensverksamhet förhindrasså inget och långt detsåstöras ärattav man

lagförslaget. möjligt eller egendom skadas. Dettamot attutan personer
Kyrkans uttrycker också kyrkans funde- skall ske Aledet förs, ellersättrepresentant genom genom anrop

konsekvensernaringar lagförslaget. har lämpligtHan inom Dokumentation händelser skallsätt. gö-om annatav av
kyrkan frågan hur ska förhålla till Sjöfartsverket konstaterar undervattensverksamhetsigmött män-om attman ras.
niskors önskan bli den gravplats området tillåtet enligt fria havetsi och straff-principäratt gravsatta attsom nu

uttryckerinrättats. Han förståelse för de anhörigaviss rättslig kontroll kan utländska fartyg.inte Nå-utövas översom
upplever det stötande med färjetrañk rakt ovanför uttrycklig bestämmelse finns begränsarintesom gon som en
gravplatsen. från fartygs verksamhetstörastat att statsen annans om

Den anför juridiskt21 SEA, ombud brev dennavia verksamhet strid med den förstai ochstår iettmars statens
till straffrättsenheten Justitiedepartementet,inom andra uttalade vilja.sin två staters
uppfattning förslaget till lagstiftning gravfrid. SEAom om

isbrytaren Ale bevakar Estoniaanhöriga själva bestämma vad skamåsteattmenar som
ske med de omkomna eftersom det endast de Bevakningen området inleds denEstonia juniär 12vet runtsom av
vad de omkomna själva hade önskat skulle ske med krop- Ale placeras närområdet. Dessförinnan1995 iattgenom

den uppkomnai Stiftelsen hävdarsituationen. också hålls Sjöfartsverket där Ales befälhavare fårmötepen ett
fartyget med all säkerhet också kommer för instruktioner uppdraget. talas blandDå vilkautsättasatt att annatom om

plundring och detta kan förhindras deninte åtgärder kan vidtagas samband med incidenter.i Rät-att genom som
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tyska fartyget lägger ovanförinternationellt förklaras brytaren Ale platsen.andra fartyg Det sigstöraten att vatten
från vidta Johnny Kalered fartygetmed folkrätten förbjuder nation Estonia.inte attatt att uppgeranropar somen

medfrån tyska Spiegel-TVåtgärder vid verksamheter strider det harnationensmot utta- ett reportageteam om-som
vilja. bord.lade

tänker sända fjärr-det tyska fartygetFrån ner enman
På förbereds dykförsök vidinitiativ anhörig videokamera, tillstyrd robot, utrustad med ochgriparmarav en
Estonia dykare har med Ombordvraket. Några inte sig.man

Barasinski och Samuelförlorade hustru vid fartyget finns Svensson. HanBarasinski, PeterPeter sin Estonia-som
fru bland deförklarar för Ales besättning hanskatastrofen, bestämmer efter beslutregeringenssig, ärattatt om-

lokalisera, identifieraoch han har för avsiktomhänderta de omkomna, för hand för- komnainte attatt attegen
kvarlevor.kvarlevorna omkomna hustru. och bärga hennessöka efter Ma-sinta upp

för uppgifter lämp-hade varandra Kalered då kontakterkama, båda arbetade Estonia, givit tar att omsom
kontaktpersonömsesidigt löfte vad skulle ske efter UD. Kvart två ringerövereventu-ett som enom

Roth och blir informe-Barasinski kontakt med departementsrådet Bertil UDell olycka till havs. Peter etttar
Sjöfartsverket.erbjuder den hjälp rad läget. Kalered kontakt medpolskt bärgningsföretag, honom äventarsom om

ytterligare instruktioner får han Kalered be-han behöver för uppdraget. inte.Några
för tillfället omöjliggör den tänkta verk-träffar Barasinski Johan dömer vädretPeterDen 15 maj 1995 att

planer. disku- samheten.och informerar honomFranson sina Deom
röda bojar förgravfrid lagstiftnings- Klockan den läggsöverenskommelsen och 16.07 juni två29 utterar om

förbe-markeraförslaget. Två timmarEstonias position.att senare
Alefarkost från det tyska fartyget.reds sjösättningen enav

UD skickar till Polennot efter klockan under-befinner Straxsig 20.00 sjösättsnära.
ombordRoth skickar den vattensfarkosten denDepartementsrådet Bertil igen tjugo minuter16 ett tasmen

under kvällen och Ale förstill den polska försökaide-memoire från Utrikesdepartementet Nya görs natten.senare.
befinner under-det tyska fartyget. längstambassaden Stockholm. Som sigi Sverige i näraprotesterar noten mot

Kalered be-för vattenfarkosten underdykaktiviteter skall genomföras platsen Estonias 90 minuter vattnet.att ca
vadmellan dömer farkosten kan ha filmatförlisning och hänvisar till överenskommelsen inte avsett.att som var

dagenförmiddagen dagen därefter, denEstland och Finland den svenska lag ska sistaSverige, På ärsamt somsom
gravfrid träder kraft farkostenträda kraft den första juli. svenska ber lagen i sjösättsi Den regeringen innan om

vraket.Kalered bedömer arbete sker vidpolska myndigheter vidta åtgärder för förhindra igen.att att nu nere
mycket det tyska fartyget förvid Ale har under tiden förtsdykningar Estonia. nära

håller låg fart ochdyk- verksamheten skall Alepolska bärgningsföretaget hopparDet använ-störas.attav
detta förflyttasmed der propellrar för blåsa luft.expeditionen. Barasinski istället kontakt GenomPeter att uttar ett

verk-bort från Ale och därigenomtyskt fartyg. det tyska fartyget störs
tillfälle skiljer bara mel-samheten. Vid något någon meter

Dykförsöket vid Estonia hindras klockan meddelarlan fartygen. efter PeterStrax 13.35
lyckats lokali-Barasinski Ales befälhavare han harBefälhavaren Ale, Johnny Kalered, får slutet intei attav

verksamhetkvarlevorna efter fru och derasJohan förväntas hända vid sinFranson någonting attveta att av-av sera
bryts.förlisningsplatsen.

platsen läggertill det tyska fartyget lämnar Petertyskt fartyg anländer denEtt Estonias Innan29
och Samuel blommorförlisningsplats klockan halv tolv. Barasinski SvenssonEn timme når is- vattnetnersenare
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vid förlisningsplatsen. hedersbetygelse signalerarSom möjligheten ansluta till överenskommelsensigatten om
då Ale och besättningen ombord honnör. gravfrid. land har till dags dato anslutitInget 1998 sig.gör

Händelsen filmas Spiegel-TV och visas iav senare
Tyskland.

vårdslöshetAnhörig anmäler Ales befälhavare för i
Bevakningen fortsätter sjötrafik
Ale bevakar haveriplatsen under sommarhalvåret oktober polisanmälan hosDen Polis-åren 4 1995 upprättas en

och Under den delen myndigheten Göteborgs- Bohus1995, 1996 1997. och län. Anmälareövriga året i ärut-av
förs bevakningen andra fartyg. vädret omöjliggörNär Samuel Svensson och den vårdslöshet sjötrañk.iav avser
verksamhet vid vraket fartygsbevakningen bort. Enligt anmälan har befälhavaren svenskaNär isbry-tas statens
fartyget bevakas området finsk radar. Ale denprovianterar avståndet30 juni år navigerat såtare attm.m. av samma
Under havsytan sker bevakning. mellan Aleingen och tyskt fartyg vid tillfällen endasttvåett upp-

till halv Samtidigt har Ale txycklufts-gått använtmeter.en
Överenskommelsen gravfrid träder i kraft syfte försvåraom det tyska far-i manövreringensystem att av
Överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige skall enligt anmälaren ha försvårat ochDetta äventyget.

gravfrid och börjar gällai Estonia den den dykeriverksamhet pågick.27 augusti störtruntom som
tilläggsprotokollGenom daterat till den april december beslutar kammaråklagarenjames1995. Den23 6ett von

träffar länderna överenskommelse andra inleda förundersökning1996 Reis då kaninte gärningen inteatt atten om
kan ansluta till överenskommelsen. skersig Detta brottslig. lämnasNågon motiveringnärmarestater anses vara

för andra länder har skickas tillEn Beslutet överklagades tf. överåklagarevisat intresse. inte.att not senare men
Östersjönsamtliga länder med upplysning Ulf fann skäl ändra det tidigare beslutet.Norén interunt atten om
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konstråduppdrar StatensRegeringen
minnesvärdutformaatt en

mar/eritningarochproblem medminnesvärdaDebatt placering avom
cfterjuøyfbwzrzznde.skerVal konstnärförs/ejuter tidsplaneringen. av

ställasFörslagen kommerförskjuts.Tidsplaneringenmedredovisar arbetekonstråd sitt attatttatens un-
fattahar för avsiktoch Konstrådetallmänhetenminnesvärd den förför nationelldersöka förutsättningarna attuten

Djurgårdsförvaltningen,denminnesvärd beslut augusti 1995.Konstrådet föreslår 23december14 1994. somen
hartillstyrkt förslaget, Konungenmarkägare, haruppdrag före-skallSkeppsholmen. konstnärer iFem äratt men

avgörandet.skall det slutligaminnesvården. 7 1995slå utformning Den juniav
bästförslagenställning till vilketKonstrådet ärta av som

från KulturdepartementetanhörigaInformation tilltillUtförandetjden bör begränsasutförande.lämpar för
Wall-kulturministerskickar MargotKonstrådet haft kontakt med 1995har Den 22Under arbetetår. marsett

informeratill anhöriga förbrevberörda, Borlänge,särskiltflera kommuner såsom ström attär attett reger-omsom
minnesvärd. Därskall beslutaveckamotsvarandemed ingenUppsala och Norrköping nästa enomsamt ar-en

skall dendubbelt syfte. Delsminnesvården harochenskilda med idéerEstland. frånbetsgrupp Brevi sägs ettatttan-
fördels platssamling ochnationellNobel symboliseraochminnesvärd kommer Peterkar kring in vara enan-en

beslutetkommandeminnesstunder.enskilda Detför åsikt.sin presen-
hade kommerfår möj-och de anhörigaemellertidSkeppsholmenValet platsen möter attveta, attterasav
femde förslagsynpunkterlämnabl.a. ligheterfrån olika intresseorganisationer,starka ut-att somprotester

Vidare minnes-valda konstnärerkompletterandevarför Konstrådet sägsSkönhetsrådet, i attpresenterar.en
anhörigaförvården kommerföreslår plats många ersättadaterad den 7 1995promemoria att en person-enmars

följamöjlighetskall anhörigagravplats. DärförGalärkyrkogården. ligtillDjurgården, nedanför attgesmuren

125



FRÅNTIDEN DEN DECEMBER16 TILL DEN JUNI1994 19 1996

Konstrådets bedömningsgrupp fattar beslutKonstrådets arbete. Samråd skall ske bl.a. med anhörig-
Till brevetorganisationerna. bifogas karta foto- Under tiden september-10 oktober26 träffas den1995samten

grafier platsen. bedömningsgrupp,över bestående konstnärer, arkitekter,av
företrädare för kyrkan och markförvaltaren, skall be-som

H M Konungen området fårmedger det föreslagnaatt döma de inlämnade förslagen vid några möten.
användas Djurgårdsförvaltningens anmärker därrepresentant att
Ståthållarämbetet underrättar Kulturdepartementet, förslageni hållerinte detsig inom angivnaetten par av
skrivelse den 24 1995, H M Konungen medgivit tävlingsområdet.attmars

det föreslagna området får användas för minnesvården. oktober beslutarDen förorda10 juryn Miroslawatt att
förutsättningEn själva minnesvården placeras Balkas förslag.är inom Två jurymedlemmar be-sigatt motreserverar

det område, markerat med karta slutet. Den oktoberär 12 Statens konstråd Miroslawröttsom en som ger
bifogas skrivelsen. Balka uppdrag utformai minnesvården.att

Anhöriga och anhörigföreningar kritiska till detär an-
Regeringsbeslut åt konstråduppdraget Statensom förslaget, det skapar värdiginte in-tagna attman anser en

fårDen 30 konstråd1995 Statens uppdrag från för personligaramning minnesstunder och enskildmars re- an-
utformageringen minnesvärd med anledning far- dakt. kan tänkaMånga deras anhörigasinte sigatt en attav namn

Estonias förlisning. regeringsbeslutetI skallstår finnas betonggång marken.tyget att reger- en
medingen minnesvården vill uttryck för nationensge

Problem med markritningarefter leder till ytterligarede olyckshändelser drabbatstörstasorg en av som
förseningland skapavårt värdig för personligainramningsamt en

minnesstunder och enskild andakt. Skissförslagen skall detDet visar sig olika markritningar.existerar två Enatt
inkomna till rådet före juliutgången Förslag från1995. översänd Ståthållarämbetet till Kulturdepartementetvara av
konstnärer lämnar skallin beaktas. deninitiativ och24 konstråd1995 Statens läm-egetsom mars en annan som

Inkomna förslag skall offentliggöras form utställ-i underlag till de inbjudna konstnärerna. Dennatav en som se-
Stockholm.ning Uppdrageti skall genomföras inom med område sträckerangivet nedsig nästanetten nare som

kostnadsram högst fem miljoner kronor slut- till Ladugårdslandsviken.samtav vara
fört den september28 Senare medger1996. brev tillI Kulturdepartementet den november16senast ettreger-

ytterligareingen anslag till minnesvården. skriver Ståthållarämbetet1995, kaninteatt accepteraman
det valda förslaget detinte inom anvisade områ-att ryms

Utställning KonstrådetsKonstakademien och i det. skriverMan synpunkter har framförts tilläven, att
lokaler Djurgårdsförvalmingen bristande förankring hos be-om

ÄmbetetDen september28 kulturminister1995 inviger Margot rörda dvs de drabbade. hävdar det ärparter, att
Wallström utställning Konstakademien förslagen väsentligt dessa får känna delaktiga arbe-sig ien attav grupper
från de fem inbjudna konstnärerna; Miroslaw Balka, bo- med utfonna den minnesvärd första hand be-itet att som

i Warsawa, Bianca Maria bosattBarmen, Lund, demAn- själva.rörsatt
Gormley, bosatt London, Sigurduri Gudmundsson, leder tillDet Miroslaw Balka får uppdragi in-tony att att

bosatt Reykjavik ochi Amsterdam, Gerhard bosattMetz, komma med förslag den fe-27ett nytt presenterassom
ÖvrigaKöln. förslag, inlämnade olika konstnärer, före- bruari Minnesvården skall1997. färdigståav sommaren
Konstrådetsvisas i lokaler, Rådmansgatan Stockholm.i 1997.
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kontakter med anhörigaRegeringens

fiån infmnation over-täckning betong,Brev leommunikatiømminirtern till anhöriga med avom
för gravfid.lag gravfñd bevakning olycksplatsen. Nobel anhöriga diskutera lagenoeb Peter möter attav omom

ärenden och beslutapril skickar brev bilaga med informationInes Uusmann11 1995, ärett som re-en om
innehåller brevet infor-till de anhöriga. innehåller information de laterade till Estonia. Denna gångDet åtgär-om

sjösäkerhetsarbete, övertäclmingen,der och beslut fattats under Bland be- förbättratvåren. mationannatsom om
haveriplatsen.skrivs uppdraget med upphandla och leda arbetet med lagen gravfrid, bevakningen Häratt om av

Sjöfartsverket, innebär meddelas också ska hållaövertäclming lagts minutregeringenatt tysten ensom som
denskalkonstruktion för- klockan årsdagen efter olyckan,betong ska byggas det 2812.00över septem-att en av

lista fartyget. ber.
brevet lämnas också information deI sjuom an-

hörigföreningar bildats. ochFöreningarnassom namn
med Peter NobelMöteadresser vidarebefordras detta till de anhöriga. Isätt

Nobel medinnehåller brevet information den föreslagna april Peterövrigt Den 20 1995 möteettarrangerarom
diskuteras.anhörigföreningar där lagförslaget gravfridlagen gravfrid, minnesvården Djurgården Stock-i omom

utformning innebär verksam-holm, haverikommissionens delrapport, Lagförslagets generellaproposition atten
legitim faller undermed förslag förbättrad Sjösäkerhet och het kan uppfattas anhörigarapporten som av somom om
hjälp professio-sjösäkerhetsarbetet lagen, anhörigas försök medSjöfartsinspektionen.inom attt.ex. av

fö-kvarlevor eller egendom. Vidseptember skriver nella dykare bärgaDen Ines Uusmann18 1995 sitt mötet
Även det straffbarafjärde brev till de anhöriga. detta brev åtföljs reslås begränsande precisering områ-av en en av
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det eller möjligheter till dispens från förbudet. brev Barasinski hade enligt brevet också försökt lokalisera lwar-I ett
till riksdagens Justitieutskott daterat den april föreslår levorna efter makarnas dotter.26

Nobel utskottet dessa synpunkter får de frånPeter Laila Freivaldsi Den 1996l 1övervägeratt mars svar som
samband med lagens utformning. hänvisar till överenskommelsen gravfrid träffatsom som

mellan Estland och Finland till de lagarSverige, samt som
Fråga från anhöriga till regeringen har kraft dessa länder. brev daterat deni i I 5trätt ett nytt
Makarna Odd och Lundkvist skriver den september skriverMargareta Laila Freivalds till makarna18 årsamma
december brev till frågaCarlsson med Lundkvist avtal slutits mellan länder folk-1995 Ingvar ärett atten som
från anhöriga varför Barasinski stoppades rättsligt bindande eventuell nationell lagstift-Peter när oavsettom om
han försökte omhänderta kvarlevorna efter hustru. kraft eller ej5.sin ning iträtt
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Anhöriga övertäckningenmotreagerar

eflerjforskaStamningsansákan rörande skyldighet omkomnastatens att
förbud överraskning till Stockholms Anhöriga hållerin tingsrätt. stor/nöta,samt mot ges
bildar sanzordnings/eomnzitté svenska ambassaden Dzllinn.uppvaktar isamten

och framåt diskuteras och beredd betala miljoner kronor förrån januari Estonia1995 ingen 300är att
övertäckningen livligt rad håll förs kritiska övertäckningen.Påi pressen. en

fram från anhöriga kan tänkainte sigröster en grav avsom
Anhöriga stämmer statenbetong havets botten liksom från dem attsom anser

kostnaderna för övertäckningen Stockholmsorimligt höga. stämningsansökan tillGenom tingsrättär en
Betongövertäckningen också förkritiseras sådan den november vill stycken anhöriga9 1995, sju prövatatt en
omöjliggör inhämtandet bevismaterial syfte fast- skyldig efterforska och bärga de omkomnai äratt staten attav om
ställa olycksorsaken. internationella haverikommis- efter Estoniakatastrofen, eller har skyldighetDen staten attom

slutrapport förväntas komma hjälpa de efterlevande efterforska och bärga desionens i augusti. att om-
ledarplats Göteborgsposten den får komna. Vidare vill de anhöriga skall förbjudasPå i 13 januari att staten att

övertäckningen stöd. Efter hur övertäcka eller vidta deandra åtgärder omöjliggörtvåett attresonemang om som
för anhörigorganisatjonernamngivna omkomna bärgas. Slutligen yrkas det skall fastställasirepresentanter att att

tillTV bland andra skri- de anhöriga har försöka ñnna och bärga degått Ines Uusmann rättmot attangrepp om-
tidningen: det orimligt hennes tålamod komna.intever vore om

skulle upphällningen". Också kostnaden för meddelar dom denHovrätten 29 1996,snart vara genom mars
övertäckningen försvaras ledarartikeln. uppenbartMisstankar det finns laglig grund för förpliktai inteatt attom

beslutet omkomna skulle ha grundats efterforska och bärga omkomna ellerinte sigatt att ta staten attupp vare
ekonomiska hänsyn kommer skam eftersom hjälpa de anhöriga med detta. anhörigas yrkandenDe ireger-
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denna del lämnas bifall. Vad gäller fastställelsetalan och svenska Sjöfartsver-Meyer-Werft GmbH C05 detutan
de anhöriga skulle ha efterforska och bärga ket. huvudsakliga syftet med fast-Det stämningarnarätt äratt att attom

omkomna, finner hovrätten sådan talan kan föras. ställa och SjöfartsverketBureau Veritas, Meyer-varvetinteatt att
Yrkandet rättsförhållande, solidariskt eller och för för Estoniasinte sig ansvarigaärett utananses avse snarare var en

fråga huruvida lagen gravfrid gäller de förlisning. anhöriga vill redaanhö- Deen om genom processenom
sådan talan fastställelsetalan delmålEn enligt vad orsakat olyckan. till ståndriga. inte någon Ettär är attsom nya

domstolen. Yrkandet därför. anhöriga söker undersökningar vraket. bedömsavvisas De Om någonav vara ansva-
prövningstillstånd domstolen, den för olyckan kommer skadeståndskrav MåletHögstai 16 maj rig attsom resas.

beslutar målet. fortfarande eventuellt kommer1996 inte pågårprövaatt attmen processen
anhöriga vänder därefter till Europakomrnis- skjutas framtiden avvaktan dom StockholmsDe sig ii
för mänskliga rättigheter Strasbourg. mål mellan anhöriga och Nordström Thulinsionen Kommis-i tingsrätts

den april de anhörigas klagomål m.fl.sionen avvisar 16 1998
ogrundade. hänvisar beslutet tillKommissionen isom

Stormöte Karlbergs slottolika uppfattningar finns bland de anhöriga de aktu-iatt
ella frågorna, besluten fattats syftade till skydda Anhörigföreningen Internationella Stödgruppen,Denatt attsom
vraket från plundring också säkerställa gravfriden. ordnar Karlbergs StockholmDIS, slott istormöteatt ettmen

grund dessa omständigheter, diskuterarPå de fattade beslu- den april då övertäckningen.visar 1996 Ines13av man
bristande respekt de anhörigas till inbjuden deltaga då hon befinnerinte någon Uusmann sigrätt ärten mot att men

skydd för och familjelivet eller till reli- till får hennes medarbetare Lindau ochprivat- Kina Evarättenmot resa
gionsfrihet. Wallström Kommunikationsdepar-Birgitta representera

Även Carlsson inbjuden deltarIngvar ärtementet. men
Övriga rättsprocesser drivs anhöriga mycket välbesökt. Anhöriga kommer bussarMötet isom av är
Rederiet stäms från olika delar landet. anhöriga från EstlandEnav grupp

september anhöriga Nordström deltar under första delen brytaDen 16 1996 måste8:stämmer mötet menav upp
Thulin m.fl. inför Stockholms Yrkandet grund hemresan.AB tingsrätt. av- av

skadestånd och grundas det psykiska lidande blir känsloladdat, de anhöriga vänder kraft-Mötet sigser som
drabbat de anhöriga förlusten anhörig. fullt den planerade övertäckningen.En motgenom av an-
hörig företrädare för bolagen. Förberedel- Personal Kommunikationsdepartementet förvånasstämmer även

målet har länge skett skriftväxling. de anhörigas reaktion övertäckningen dei Ensåän näröverserna genom se-
fråga behörig målet har väckts. får kännedom Karlbergsmötet.tingsrätten stämningen Påär prövaattom nare om

fråga kommer troligen under hösten Kommunikationsdepartementet har hittills betraktatDenna avgörasatt man
tillmötesgåbeslutet övertäcka de anhö-1998. sättatt ett attsom

Vid finns mål där haranhöriga önskan skydda gravplatsen.tingsrätten rigasäven stämt att
assuransföreningen Skuld. mål gäller tillämpningenDessa

Samordningskommittén för Estoniaoffrenden överenskommelse ingicks mellan anhöriga ochav som
Skuld skadeståndsfrågan. flera liknande mål har samband med Karlbergs slott undertecknari I I storrnötetpar-

tidigare kommit fyra anhörigföreningama uttalande däröverens.terna ett gemensamtav
det bland fartygsvraket får övertäckasstår inteannat att

Iflasmingssállskapet stäms haverikomrnissionen slutfört arbete och allainnan sitt
anhöriga september klassnings- därpå följande avslutats. Vraket betraktas944 i 1996 istämmer rättsprocesser

sällskapet Société Anonymem, detta sammanhang viktigt bevisföremål. IställetBureau Veritas JOS L. ettsom
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för betongövertäclçning, uttalandet hävdar Anhörigförening, dock stöder kravet under rubrikenien som man som
svenska anhöriga och de90 "Påstådd meningsskillnad". denna förening96 I övrigt äratt procent procentav av

estniska vill undertecknarna ha övervakning neutral liksom Stödföreningarna Uppsala och Norrkö-sig, imotsätter
platsen, eventuella plundringsförsök förhindras. sistnämnda föreningarnaså beslutade redan vidping. De tvåattav
Under rubriken "påstådd meningsskillnad" bildandedess skulle ställning frågorinte isägs att att taman som

kommunikationsministern, belägg för denna.utan att presentera
det, hävdar anhörigas åsikter och det tolkasgår isäratt som

önskar splittring mellan anhöriga.ministern Manatt en
Anhörigföreningar i Estland uppvaktar svenskadetta kan fatta beslutregeringen sättatt utan attmenar
ambassaden i Tallinnanhörigas åsikter, vilket kan leda tillin deti sinväga tur att

skulle kunna berätta katastrofen be- april uppvaktar försanningen Den anhörig-20 1996 representantersom om
Istället, det skyldighet föreningarna och till-regeringens Memento Mare Memento Estoniaärgravs. menar man,

identifiera skillnaderna och åtgärda problemen, med Bendréus, ordförande denså Gunnar DIS,iatt att sammans
alla kan inför framtiden. svenska ambassaden Tallinn. överlämnar skrivelsei Dero en

fyra undertecknande föreningarna undertecknatsDe DIS, SEA, StödföreningenSEA, iär ävensom av
Stödföreningen Vilhelmina och Anhörigföreningen Vilhelmina och Anhörigföreningen Lindesberg. skri-i i Ii
Lindesberg. fyra föreningarDessa velsen begär föreningarna betongövertäclçningen skallgår i attensamman grupp
med Samordningskommittén för Estoniaoffren. till dess den internationella haverikommissio-namnet stoppas att

får utarbetaKommittén till uppgift ak- slutfört arbete alla rättsligaoch slutförts.sittatt gemensamma nen processer
och aktiviteter deför och felaktig- föreslårtioner påvisa misstag vraket ska skyddas från plund-Föreningarnaatt att

heter begåtts handläggandet Estoniakatastrofen. larmat stålnät eller platsen beva-i ring ett attsom av genom genom
föreningar undertecknar ST-Polisväsendes kas frånDe inte fartyg.ärsom
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Massmediernas Estoniahändelserrapportering av

åtgärderleder Kommunikationsdepartementettill

Slumpa och anlitar medizzkonsult.skildras Ines Uusmannmotsättningar en

Uusmann anlitar mediakonsultInesKarlberg bevakas ochRapporttormötet av
Nyheterna sänder bilder från det känslo- hjälp med bättra den bild mediernaTV4:s För att attsom som nu

laddade Wallström skildrar och hennes medarbetare anlitarBirgitta TV-rutan Ines Uusmannvisas imötet. när av
hon anhöriga respektera be- hon konsult under dagar arbetar med hennemåste regeringens tvåsäger att en som
slut och högljudda från anhöriga salen. och hennes medarbetare syfte skapaiimöts närmasteprotester attav en

bild framträder medierna efter framtoning medierna. AnalysenDen ministernsi visar positivare imötetsom av
alltså skarp mellan sidan de och Kommunikationsdepartementets agerande medi-motsättning å många ien ena
närvarande anhöriga kraftfullt vänder den framtoning hon och hennes medarbe-sig attmotsom erna ger en av
planerade övertäckningen andra beslutsfat- har stelnat kontakterna med anhöriga. får därföroch sidan i Deå tare

kontakter.rådet mjukare dessaitarna. att vara
Kommunikationsdepartementets sidaFrån anser man

Kommunikationsdepartementet och Ines Uusmannatt
fram tills dess har haft bra framtoning media. På etten

har ledare, krönikörer och andra skildrat desättnyanserat
beslut fattats och handläggningen frågor.som av
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Statsminister Göran Persson

Estoniafrågangår i

samtal.för och inlyuder tillAnhöriga skriver brev övmäckningen statsministernatt stoppa

innebär förtill vraket. täckaskriver Härstedt, överle- Estoniaapril Kent Att199616 över attett ansvaren
Härstedt. avslutarbevismaterial" skriveroch politisk sakkunnig undanröja Hanvande från Estoniaolyckan

riskerar bliSeklets båthaverimed Olsson- medUtrikesdepartementet, tillsammans Kerstin meningen: största att
rättshaveri med ansvarig.Utrikesdepartementet, sekletsBerglund, pressekreterare regeringenstörsta somvars

Olsson-Berglund brevet känslomässigatillomkommit olyckan, brev Göran Kerstin iPersson,i ettmoster anger
ståndpunkt övertäclcningen skaskäl förefterträtt Carlsson sinstatsminister. BrevetIngvar är stoppas,attsomsom

ska blihon kan tänka hennes ingjuten ivädjan till täcka sigEstonia. Kent interegeringen inte över mosterattatten
med eller offrens krop-betong. villHärstedt brevet skäl till han och Hon Estonia,i två många att utanatt an-anger

ska vila fred.starkt frå-dra överlevande och anhöriga isig iengagerar par,
sörjandeefter uttalar deolyckans orsaker, dels Göran PerssonDels vill de fram till klarheti Dagennå attgan.

uttalande refererasbara kan avvisas". ivill de bidra till förhindra det sker Perssonsigen. inteatt att en
april där detartikel Nyheter denhänvisar till Dagens 18Härstedt iKent regeringen attatt uppgesgenom

allvarligtenligt flera källor,framfört denkommunikationsministern regeringen, överväger attatt upp-man genom
uttalarövertäclqiingen. dagarha nödvän- skjuta Fyra sig Inesinternationella haverikommissionen sig senareanser

kommit tillbaka frånockså Olof Kina, i Dagensdiga uppgifter inför framtiden. Uusmann, justHan citerar som
ska analyseraNyheter ochuttalande Aftonbladet de regeringenForssberg i i säger attsagt attett noga omsomsom

medbevis olyckans orsaker kan försvinnavill ha tillgång viktigakommer tycka haverirapporteninte att enomom
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övertäckning. hänvisar tillHon har föreningarnågra måna- närvarande. har anmält förhinder.Två Manäratt man
der självasig innan övertäckningsarbetena ska diskuterar vikten anhörig- och överlevande-starta. attav

Statsminister Göran harPersson samtal med analys- föreningarnai får tillfälle träffa företrädare för riksdagatt
han, han blevuppgivit frå- och vid och tillfälle,statsminister, för-när regering såattgruppen ett samma som man

gade det gigantisktsig täcka det ska bli detmisstag vid själv bjudit tillsig inöver väntar möteett att attom var man
vraket med betong. försökteHan frågan käns- densig in i Under redogör föreningarna19 juni. försätta sinamötet
lomässigt och grubblade hur han skulle uppfattningar fråga hanteringeni Estoniafrågorna.över reagera om om av
det hans anhöriga fanns kvar i Estonia. Flera föreningarna förordar övertäckningen skjutsvar som attav

tills dess de anhörigas åsikter samlats in.attupp
Statsministern inbjuds till Estoniasamtal
Samordningskommittén för Estoniaoffren skickar den 20

ändåSamtal inställda inteinbjudan tillmaj 1996 Estoniasamtal den 19 juni menen
Diakonisällskap.Ersta Inbjudna Göran skickasstatsminister Den brev från Samordningskommittén15 juniär ett

kommunikationsministerPersson, förInes Uusmann, Estoniaoffren till samtliga anhörigföreningarparti- attom
ledarna för riksdagspartier,övriga anhörig- samtalen sjukhus denövriga Ersta ställts Skälet19 in. är
föreningar de överlevandes förening, Stöd- inbjudit anhörigföreningarnasregeringensamt att represen-
föreningen Neptunus. detta kallasFöre anhörig- till Rosenbad denna dag. Efter med anhörig-möte mötettanter
och överlevandeföreningars till förbe- kommer ha medregeringen möterepresentanter ett representanterna att ett
redande den då oberoende samtalsledare ska företrädare1 för riksdagspartierna.möte

SamordningskommitténI förväntar reak-sigutses. man en
eftertion med partiledarnaregeringens och inbju-möte

Möte Samordningskommitténi ávewátkningm der därför alla anhörigföreningar till ytterligare möte.om ett
Samordningskommittén för Estoniaoffren håller pla- Syftet samordna reaktionen det beslutsitt parti-är att som
nerade den dåErsta för ledarna fattar.1möte representanter sex
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rättsfrågorutrederJuristgrupp

svensk laggravfrid bvmár/enin striderbesluten ochDet konstateras inte motatt om g
trizjfinljuder anhöriga tillinternationell føl/erátt. Kømmunikatiomminzktemeller

partile-skall hållas veckoröverläggningtid tillsätter Ines Uusmann juristgrupp närvinnaör ett senareatt paren
sakfrågorna kringanknytning till darna hunnit Estonia.utreda rättsfrågor med sig in iför "Några sättaatt

till de anhörigasänder brevrättscheferna vid Ines Uusmann sitt sjätteEstoniaolyckan". ingårI juristgruppen
Bengt-Ãke dettablir färdigt.Schäder dag PM INilsson, juristgruppensRegeringskansliet Göran samma som

direkt till deförstauttrycker förutredningsarbetet biträds de brev gången,och Anders Iacobaeus. ministernI av
frånintresserad synpunkteranhöriga, hon inJohan Franson. är attatt av

Kommunikationsdepartementet ellerbrev till viadaterad till demUtredningen resulterar viai promemoriaen
eller politisk sak-telefonsamtal till rättssakkunnigden konstaterar någonjuristgruppen28 maj. I promemorian att

17-sidigaRättschefernaskunnig departementet.gravfrid och övertäckning striderbesluten inte mot pro-om
bre-meddelar ocksåbifogas brevet. ibindande folkrättsliga Ministernsvensk eller för Sverige memoriarätt mot

för anhörig-hon ska träffafull frihet fastregler. Enligt har regeringen stå representanteratt vet attgruppen
partiledarna.före träff medavbryta föreningarnavid tidigare beslut övertäcka likväl nästaattatt som

tillbrev fråndag sänds Ines Uusmann tvåeller slutligt. Sammaövertäclcningen Frågan över-temporärt ettom
bildade anhörig-och deföreller således juridisk åttatäckningen skall fortsätta inteär representanter envar aven

kommer inbjudasdå deföreningarna. Honfråga. aviserar attatt
partiledarinformationträff ska föreredogörelse tillfår partiledarna muntligDen 23 maj, äga rum enen somen

sänds själva inbjudan.fråga.och slutsatser. beslutas Denför arbete Det i 13juristgruppens att sammany
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Övertäckningenstoppas

Anbärigfireningzzrs åsikter redovisas vid partiledaräveiläggningmt
Kommmzi/e/ztionminiytemz meddelar anhöriga regeringenatt

fattat beslut bvenziekiziizgeøi./IZTstoppaom

ommunikationsministern träffar haverirapporten komma tidigt under hös-mötet väntasrepresentanter att
för anhörigföreningarna planenligt den 19 juni 1996.ten
Kommunikationsdepartementet. Alla föreningar övertäckningenOm kan gravfridenutom stoppas garanteras
Norrköpingsföreningen representerade. Dessutom Sjöfartsverket för bevakningär plat-är attgenom ansvarar av

för den estniska föreningen Memento det definitiva beslutetInnan övertäckningsfråganirepresentanten sen.
Mare närvarande. kommer bör dialog föras demed anhöriga. Regeringenen

Övrigaframför vikten lyssna och ödmjuka.attav vara par-
efteråtPartiledaröverläggning besluttjer avbryta övertäckningen braäratt ett attanser

Efter hålls partiledaröverläggning där och tiden börmötet regeringen för dialog med deutnyttjas anhöriga.att
informerar med anhörigföreningarnas UtrikesdepartementetGenom informerasmötet Estland ochom repre-

redovisarRegeringen anhörigföreningarna Finland Sverige uppehåll iövervägersentanter. göraatt att att ettom
har olika inställning till övertäckning Estonia. Re- övertäckningsarbetet. Varken Estland eller Finland haren av

för Uppsalaföreningen och ST-Polisvä- detta.någonting erinrapresentanterna att mot
sendes anhörigförening bereddaär över-att acceptera att

Beslutets inriktningtäckningen genomförs, efter haverikommissionensatt
slutrapport publicerats, medan andra föreningar starkt beslut har helaRegeringens tiden byggt konsensus
vänder övertäckning.sig Ines Uusmann vid mellan riksdagspartierna. Statsminister Göran Perssonsägeremot en
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vidfärdigställts. Arbetet skall kunnabeslut återupptashar vid samtal med analysgruppen niauppgivit ettatt en se-
Skälet till arbetena avbrytskomplika- tidpunkt.stoppad övertåckning skulle innebära Vissa attatt anges varanareom

möjligheternapraktiken omöjliggörövertäckningtill denna tidpunkt har besluten från i1994,Framtioner. atten
bevismaterial.söka efter ytterligarevägledande förbaserade konsensus, varitär reger-som

efter, den meddelar Uusmanninnebär detta Ines iarbete. övertäckningen Dagen 20 juniOmingens ettstoppas
beslutbrev till de anhöriga,bryts och frågan regeringensinriktningen Estonia återigen att stoppaatt omom

beslutetskälen förövertäckningenHela det tidigare beslutet riskerar Estonia. Honi mångasöppnas ögon. angerav
följandeoch avslutar brevet med Reger-Vidare innebar ändrat beslut två meningar:därmed ifrågasättas. ettatt

återkom-bredda dialogen med de anhöriga.allmänhetens tol- vill Jagmediernas, anhörigas ochdet ingeni ögonatt
vilka former detta kommer ske. Dettaoch till underdet finns konflikt mellankas Ines Uusmann attatt merensom

under hösten dådå följas Inesriskerar kommerUusmannGöran Persson. Inesstatsminister att upp senare
meddelarbrev till de anhörigauppfattas förbigången Uusmann istatsministern. attett reger-att som av

för psykologiskt försvarStyrelseningen statensutsett som
Regeringsbeslut kontaktorgan för de anhöriga.

beslut avbryta arbetetdag fattarSamma regeringen attom
övertäckningen tryckbankarna Esto-med närsenast runt
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fortsattaRegeringens kontakter med anhöriga

Statligt är uppdrag attfir/nedla information och finni synpunkter anhöriga.ta emotorgan
Anhöriga inljader och riksdagspartiernaregeringen till rundahordssamtal.

kommer under höstenegeringen fram till ha personlig kontakt med de1996 anhöriga, vilket inteatt ute-
de anhöriga behöver kontaktorgan har eller sluter kontakter med olika anhörigföreningar. SPF kanatt ettnu som

kan skaffa kompetens förmedlasig information och också komma behöva bistå anhöriga frågoriatt ta att av mer
synpunkter. ñnns fortfarandeDet antal frågor personlig karaktär för dessa sammanhang vägled-iemot ett att ge

med anknytning till Estoniakatastrofen där anhöriga el- och informationsstöd.ning SPF får till uppgiftinte be-är att
ler kan bli berörda. frågor rörandeDet den redainternatio- eller fatta beslut enskilda sakfrågor berör kata-är i som
nella haverikommissionens övertäckningsarbetet, strofen. för hur arbetetFormerna ska ordnas bestäms interapport,

Ävengravfriden, minnesvärd frågor regeringsbesluteti i skall utvecklas samverkanrättsprocesser, mediutanm.m.
och problem personlig karaktär kan det finnas de anhöriga.av mera
behov central för vägledning ochinstans informa-av en

SPFtionsstöd. besökeranhöriga Sverigei
Under månadjanuari 1997 SPF:s generaldirektörreser

Beslut statligt kontaktorganom Björn Körlof, och arbetar medövriga två personer som
Med hänsyn till detta beslutar den oktoberregeringen 21 projekt Estonia-information vid myndigheten, landetiut

uppdra Styrelsen för psykologiskt försvar,åt SPF, för träffa anhöriga.att att att
för kontakter med anhöriga efter besökerEsto- Gruppen första Uppsala,i omgångstatensvara organ en

makatastrofen. Regeringen skallSPF efter Vilhelmina och Lindesberg. Anledningen till väl-strävaattanser att man

138



FRAMÃTFRÅN OCHTIDEN DEN JUNI 199621

de omkomnas kroppar ska omhändertas.dels för informera informa- BrevetSPF:sjer är attatt ut att av-omresa
vädjan direkta samtal mellan beslutsfat-lyssna anhörigas åsikter slutas medtionsuppdrag och dels för att en om

och anhöriga.och tankar Estonia. tareom
Under april månad hålls också Stockholmimöten

SamordningskommitténStatsrazlrberedninmed anhöriga anhörigföreningar.och svarargen
Kjell Statsråds-april LindströmDen 11 svarar

SPF riksdagspartierna brev. ñn-Samordningskomrrlitténsmäter beredningen Hanrepresentanter
under därapril har med detSPF svårt vårenDen 16 1997 mötemöte ett samt-representanter attett arrangeraner

skriver det finnsKristdemokraterna, Miljö- liga partiledare kan delta intresseför Folkpartiet liberalerna, attmen
med anhöriga förför från alla till ståndModerata samlingspartiet och Vänsterpartiet partierpartiet, möteatt ett

därförsamtala kring aktuella frågor. Lindströminformera projekt Estonia-infonnation.SPF:s Ett attatt menarom
former för och föreslårhålls den bör finna andramed för Centerpartiet 25 mötemöte ettattrepresentanter man

till sammankomst.april. SPF initiativtaratt en
Vid informerar kontakter med anhö-SPFmötet om

Intenszfieraddialogsynpunkter framförs olikaoch de tankar och iriga om som
Statsrådsberedningen ochövertäckning. april skickas svarsfax tillfrågor, bland rörande bärgning och Den 21annat

till riksdags-Kjell Lindström. Kopior går även ut
för överlevandeSPF blir konta/etorgan och statssekreteraren vidkansliet, Kom-SPFgruppernas

kontaktorgan munikationsdepartementet,september beslutar Magnus Persson.Den SPF18 att vara
tillfredsställelseEstoniaolyckan. Samordningskommittén uttryckerför de överlevande efteräven

väl ochförslaget rundabordssamtal mottagitsöver att om
Anhöriga söker samtal med partiledare till med samtalet framför-återknyter intentionerna så som

inbjudan till samtal gick tillSamordningskommittén Estoniaoffren bjuder den des den ursprungligaför 17 i som
bör hållas,och riksdags-företrädare för statsminister Göran Persson. Merjanuari 1997 in regeringen möteän ett

synpunkterSyftet med det föreslagna och anhörigastill nmdabordssamtal. måstepartierna väga tungtmenar man,
Estoniafrågan. fö-kvarstående problem inför den framtida hanteringen Mansamtalet enligt brevet lösaär att som av

anslutna till för-överlevande med anledning reslår också fler anhöriga definns bland anhöriga och än ärattav som
hörd.bör tillfällekatastrofen alla får möjlighet värdigt sineningarså göra röstsätt attatt ettatt en

från beslutsfat-Besked önskas kort huravsluta katastrofen och vidare. inom om man
givande samtal.sida förutsättningarna förSamordningskommittén har utökats till också ettatt tarnasnu ser

dag fax från Samordningskommitténinkludera anhörigföreningen Kooperativa Föreningen Samma går ett
Öv- arbetar med förbereda mellanför överlevande. tilloch -föreningen SPFKOOPI Neptunus möteatt ettsom

Återigen understrykerverksamhet anhöriga och beslutsfattare. Sam-föreningar har upphört med sinriga antingen
förordningskommittén kraveteller från ställning de aktuella frågorna.avstår i representantattatt ta re-en

Riksdags-inbjuds till samtalen med anhöriga.frågor aktuella bland frågan geringenDe ärär annat omsom
för den sittandeövertäclaiing omhändertagande de omkomnas och regeringenoch partierna representantav en

uttrycker brevet skall medverkakroppar. Samordningskommittén i oro menar man.
övertäckningen kan komma medåterupptasöver att att

kort varsel. det gäller frågan omhändertagandeNär om av
diskutera grunden förde omkomnas kroppar vill man

framförsbeslut och vad bör Krav1994 års göras nu.som
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Partiledaröverläggning Estoniafråganhur ska utredasom

Regeringenföreslår ntredningfbr Zara begåtts.misstagatten av 50m
Riksdagspaniema anhöriga och förslaget.diskuterarmöter

fattasBeslut tillsatrandet analysgrupp.avom en

överläggning den mellan sjukhus enkäter, uppförande nationell2 juni 1997 Ersta minnes-ägern rum av en
och förregeringen de riksdagsparti- vård Djurgården Stockholm till haveriutredningövriga irepresentanter att

ernaf Haveriutredningen och Olof Forssbergs ständigt försenas.avgång
diskuteras. Fortfarande de anhöriga haverirap- föreslår vid allmän utredningRegeringenväntar mötet att en

tillsätts syfte lära de begåtts. Förslageti misstagporten. att av som
Medierna behandlar Estoniafrågan och det gillande. utredningensåterigen Frågan avgränsningmöts av om

faktum de anhöriga utredningen diskuteras, den får komma konflikt med denmåste inte i interna-väntaatt om
olyckans orsaker. tionella haverikommissionens utredning.

ÄvenpartiledarmötetFöre Davidsson fråganintervjuas Inger omhändertagande kroppar fråni me- om av
dierna och hon kräver då utvärderingsgiupp tillsätts berörs vid riksdagspartierna råderEstonia Inommötet.att en
för utreda behandlingen Estoniafrågan. har delade huruvida denna fråga bör väckasHon meningaratt av om
haft kontakt med flera anhöriga uttryckt missnöje nytt.som

hanteringen och önskar avslut de kansåöver ett attsom
Riksdagspartierna möter anhörigas representanterkomma till ro.

flera håll uttrycksFrån frågorna hålls det mellanmissnöje Den 1997 för3 juniöver rö- möteatt representanter
rande drar tiden.Estonia gäller allt från beslut anhöriga, Regeringskansliet och riksdagspartiernaDetut som

övertäckxiing, beviljande medel för utvärdering Samordningskommittén tidigare till. Tvåtagit initiativom av av
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föreslogskommittédirektiven för den analysgmpp,Samordningskommitténdagar före, den skriverjuni,l somen
Lindströmpartiledaröverläggningen till Kjellför värdigt vidlista åtgärder kräver sättatt ettsom man

Olika föreningar föreslår lämpligaStatsrådsberedningen.avsluta Estoniakatastrofen.
inriktning önskaroch betonar vilkenpunkterna listan kravet ledamöterEn sanninär attmanenav

Samordningskommittén förska ha arbete.handläggningenkommission ska granska Estonia- i sittav gruppensom
ska kallas Sannings-Syftet ska alla fram önskemålfrågan och haveriutredningen. i attatt gruppen enas- omvara

Estoniakatastrofen. kommission istället för analysgrupp.pekter finna sanningen i

analysgruppFörslag tillszimzndeom av en
direktivMöte analysgruppenstill-Under redovisar föreslaget omregeringenmötet att man

Statsrådsberedningen syftejuli hålls iför granskninganalysgrupp Estonia- Den 9 mötesätter ettaven
analysgruppen.direktiv för den föreslagna ISyftet ska granska diskuterakatastrofen och dess följder. attattvara re-

frågor angående analysgruppenshuvudsak diskuterasRegeringskansliet och andra myndighetersgering, treage-
uppdrag.rande anledning katastrofen. Kjell Lindström harmed av

framgå det myndig-det första bör det tydligtdirektiv. ef-fått uppdrag skriva analysgruppens Han Föri ärattatt
allaagerande ska granskas, detkomma med direkti- heternas organisa-terlyser synpunkter vad bör i ärsomsom

lämnadet andra bör analysgruppensnabb-allas synpunkter ska fram, det ska Förtioner ense om.ven, vara
kan bidra tillförslag för framtiden Estonia-hantering och direktiven ska korta. attsomvara

det tredje diskuteraskatastrofen får värdigt slut.ska ordna och och det FörGruppen seminarier möten är ett
ochhur ska detta anhörigas insyn.viktigt med öppenhet och representationinsyn, men garan-

med utkast dll di-påbörjas arbetetEfterOlika förslag diskuteras.teras mötet ett nytt
och denberäknas klartrektiv i augusti 18 sep-varasom

Synpunkter direktiv tillsätta Analys-på fattar besluttember 1997 regeringen att
Estoniakatastrofen och dessgranskningSamordningskommittén förFlertalet anhörigföreningar och avgruppen

föreslagna följder.för Estoniaoffren sänder synpunkter dein
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Sjöfartsverket föreslår radarövervakning
för gravñiden vid Estoniaatt garantera

Nya dykningsförxák Ertoniasfbklimingsplamvid isbrytaren Ale.stoppasav

hösten arbetar Sjöfartsverket med alternativrån 1996 ske samarbete med Finland och1997/98 ske främstitet
till bevakning hjälpmed svenskt fartyg. med finsk sjöövervakningsradar.Den 23 maj den oktober skaFrån 11av

föreslår Sjöfartsverkets1997 generaldirektör Anders bevakningen med isbrytaren Ale upphöra.
Lindström bevakningen fortsättningeni skall ske iatt

Andra incidenten förlisningsplatsenvidsamarbete med Finland, radarövervakning ochgenom
oregelbunden övervakning platsen finska flyg- och Klockan söndagen den observerar isbry-20.30 17 augustiav
fartygsenheter. Ale radareko från fartyg Estoniasvägtaren ett ett mot

Rapport incidenter kan ske till Sjöräddnings- förlisningsplats. Ale befinner distansminutersig 4,5om ca
centralen Göteborg. Kustbevakningen skall larmasi från platsen. fartyget med arbetsljusDe inär täntstannaser
olovlig verksamhet misstänks och då kan fartyg eller heli- området där gravfrid råder. Klockan Ale fart21.40 sätter
kopter sänds till platsen. Denna övervakning skulle enligt platsen och kommer fram kvartmot en senare.
Anders Lindström skydd och säkerhet tidi- Ales befälhavareFyra minuter tjugotvåöverge samma som anropar

och delvis bättre möjligheter till ingripanden Kjell den tyska bogserbåtenA Jönsson och frågar vadängare ge
tidigare. denne tänker platsen. Besättningsmannengöra svarar

de tänker videoinspelning Estonia. Jönssongöraatt en av
Beslut bevakning meddelar enligt svensk, finsk och estniskom lag råderatt

juliDen beslut bevakningenlO 1997 regeringen gravfrid för offren efter Estoniakatastrofen platsen ochtar om
vid förlisningsplats.Estonias Bevakningen ska från årsskif- han ber besättningsmannen respektera detta och lämna
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platsen. Besättningsmannen han medveten Klockan informerar Ale den finska kustbevakningen22. l 2ärattsvarar
detta och han inte och därefter svenska Sjöfartsverket. kvart läm-någon. Jönsson Enstöraatt attom avser senare

ber honom respektera gravfriden och utföra det tyska fartyget området.inte någon nar
undervattensverksamhet. Kjell det tyska fartyget aldrigbedömerAjönsson att

tyska fartygetDet han känner till gtavfriden låg exakt Troligen aldrigEstonia. någonöveratt sattes utrust-svarar
och de de internationellt och de verksamhet utanför relingen kunde ob-Ingenning i sjön.äratt vet att vatten att

kommer skärperinte och Avståndet mellan Ale och det tyska fartygetnågon. Jönssonstöraatt tonen serveras. var
för tredje ombeds det tyska fartyget respektera mindre drygtgången aldrig distansminuter eller0,7 200länatt me-
gravfriden och lämna området. upplyser ocksåHan att ter.om
den finska kustbevakningen kommer underrättas.att
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arbeteInternationella havenkommissionens

Geizeraldirektábtvzför Statens baverikommisrion lämnar utredningen.
Estoniarfbrliyning.efterSlutrapport lamnar årtre

förRedogörelse arbetetinternationella haverikommissionen, in-en som
arbetets sammanträffat vidledde arbete den har underseptember gångsitt 29 1994, i Kommissionenöverensstäm-

sammanlagt dagar och dettamelse med regeringsbeslut september tillfällen, underden 5128 20 utöverett togssom
Åbo med och arbetsgrupper.och undertecknades från har hållits Den 291994 i statsministrarna möten experterav

inleddes arbetet med lokaliseraEstland, Finland och lämnar slutrapport den september Esto-Sverige, 1994sin 3 att
hittades dagen efter. filmades meddecember Offentliggörandet sker vid presskon- Fartygetnia,1997. en som

oktober den oktoberferens Tallinn och vid efterföljande presskonferens ROV-kamera den 2 1994 9-10i samten
oktober återfannsArlanda, med den svenska delen kommissionen och den juni 1996. Den 18 199419närva-av

Överlämnandet fördes till Hanko Finland,rande. slutet drygt bogvisir, lyftes ochEstonias iutgörrapportenav
genomfördes vidden november. Dykningsoperauonerarbete. redogörs för det arbeteårs I 18tre rapporten som

mellan den och decemberkommissionen utfört och för det övergripande syftet med fartyget 1994.2 5
utreda olyckan, fastställa omständighe-varitatt attsom

fö Statens baverileommisriønGeneraldire/etären avgårkring och orsakerna till olyckan, för Sjösäkerhet-terna att
skett gällandeskall kunna förbättras och ytterligare olyckor undvi- konstateras förändringarI attrapportenens

kas. uppgift ledamöter kommissionen ochkonstateras kommissionens vilka iDet inte varit varitatt personer som
anlitadefördela eller rikta klander, den det vilka Den maj 1997varit 26i mån inte experter.att somansvar som

för haverikommission,nödvändigt för utredningens huvudsyfte skulle generaldirektören Statensvarit avgåratt
införkunna fullgöras. Olof Forssberg grund han tidigare radio-att enav
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förnekat kännedom brev angåendereporter ettom
Sjöfartsverkets säkerhetskontroll bogvisir. Detta trosav

han både hade fått brevet och läst detsamma. Efter in-att
radio låter han Sjöfartsverkettervjun i tjänstemanen

skicka brevet till haverikommissionen.gångännu en
ytterligare exempel förändringar bland leda-Som

kan Schager,och Bengtmöter nämnasexperter att psy-
haverikommissionen,kologisk den internationellaexperti

lämnar uppdrag utredningen, liksom densitt i
ursprunglige orföranden Andi denMeister avgår 30som
juli och den september Uno1996 24 årersätts samma av
Laur.
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sjukhus arbete med anhörigaErsta

Ersta sjukhus inleder undersökning efteranhörigas hälsotillstånd Estonia.en av
förstaDe enkatsvaren ochansökan medel inkommer till Kømmunikationsdeparteønentet.presenteras om

sjukhusErsta inleder undersökning de anhörigassjukhus, redan under minnes- en omrsta som
tillståndfysiska och psykiskagudstjänsten Storkyrkan den oktober erbjödi 2 1994 an-

höriga möjlighet komma till sjukhuset för stödsamtal, Under kontakterna med anhöriga framförs önskemålatt om
arbetar under hösten med omfattande stödverksamhet. sjukhuset skall genomföra undersökning det fy-att en av
Till den första samlingen sjukhus kommer drygt siska och psykiskaErsta hälsotillståndet bland dem, med anled-

Praktisk information120 lämnas advokat, katastrofen. psykiatriska klinik Stockholmning Ersta ipersoner. av av
försäkringstjänsteman och polis. anhöriga får vidDe inleder med anledning detta december enkät-i 1994mö- av en

möjlighet anmäla till mindre anhöriggrupper.sig undersölming.tet att
anhörigaMånga också och Vidringer Syftet med undersökningen villvisar intresse. bildär attse- man en av

tillfällen, anhöriga behöver information livet efter katastrofen och belysa behoveti fortsatt hjälpnär sär-nare av
skilda frågor hålls också och stöd bland dem drabbats personligen. Frågornastonnöten. som

Tio anhöriggrupper ordnas med handlar7-15 hur de anhöriga upplever de efteri varje. mårattpersoner om
deltar ledare,I varje läkare, kuratorer ochtvå olyckan jämfört med hur de mådde före och hur de upple-t.ex.grupp

sjukhuspräster. Tanken skall träffas de blivit och fått hjälp15 och stöd sambandiär att att mottagnagrupperna ver
med ledare och sedan fortsättagånger träffas själva. med och efter olyckan.att

behovet bildaDet för de anhöriga Frågeformuläret uppdelat fyra delar med färdigaigör ärstora attav grupper
sjukhus beslutarErsta hålla hus för anhöriga svarsalternativ. brevet följer enkätenI medöppet ståratt att attsom

veckan.två gånger i planerar genomföra undersökningattman en ny sex
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månader efter olyckan, dvs dock bearbetas han sammanträffari 1995. Det med förstår ing- när representantermars
hur resultaten enkätenenting kommer följas och riksdag underregering våren 1996.attom av

Brandänge kompletterar ansökan den juliKristina lupp.
och begär totalt kr.1996 1 716 450

Ersta fortsattasjukhus arbete med anhörigprojektet Framställan skickas sedan be-remiss. Regeringen
Klinikchefen BrandängeKristina vid psykiatriska slutarErsta den juli bidraga med högst kr199710 l 000 000att
klinik Stockholmi sjukhus behovErsta till den bearbetning de enkäter genomförts undertar upp av pengar av som
för fortsätta anhörigarbetet och enkätundersökningen, och sjukhus med anledning1995 1996 Ersta Esto-att av av
vid med Nobel den februariPeter niakatastrofen.23 En-1995.möteett
ligt deras överenskommelse sänds därefter ansökanen om

De första enkätsvaren presenterasprojektmedel till Civildepartementet.
Kommunikationsdepartementet återkommer första preliminäraDen sammanställningen enkät-senare av

muntligen med beskedet varken Kommunikationsde- undersökningen från psykiatriska klinik skickasErsta iatt ut
eller departementet kan bekostanågot november tillkännages delar resultatet från deDå1996.partementet annat av

projektet. hänvisar istället till StockholmsDe läns lands- första fem ertkäterna, genomförts från månadertresom
Efter ansökan erhållerting. sjukhus kr från till efterErsta olyckan.100 000 två år

landstinget begärda drygt miljon kronor fråga bedömer anhöriga hälsa före och efteri två år. I sinav en en
olyckan, de betyder det de mycket dåligt1 mårattsvarar

bärgningsfråganEn undersökning hanteringen medan betyder de mycket bra. Medelvärdetom av 10 måratt
I skickar psykiatriska klinik1995 Ersta andra hur de uppfattade hälsa före olyckan hanmarsinutmars straxen

tillenkät Estoniaoffrens anhöriga. Till frågorna rörande alla enkäterna medan hälsan efter8 i måttetöver
det fysiska och psykiska hälsotillståndet tillfogas denna olyckan hamnar mellan och Värdeti stiger4,6 5,8. suc-
frågor rörande hanteringen bärgningsfrågan. anhö- allt eftersom tiden efter olyckan.De cessivt gårav

tillfrågas deriga beslutande myndighet borde de önskar formMinst 28 någonatt attom anser procent svarar av
ha frågat anhöriga efter deras åsikt bärgningsfrågan inför hjälp efter olyckan. Gruppsamtal önskas tillsam-i två år
beslutet 1994. med andra drabbade grad enskildaimans samma som

Vid bearbetning enkäten framkommer samtal. de önskar hjälp.69 40 inteatt procent attav pro- svarar
de svarande de borde ha tillfrågats medan frågan beslutande myndighet borde ha tillfrågatPåcent attav anser om

tveksamma14 eller har anhöriga före beslutetnej. 15 bärga ökar andeleninte Estoniaärprocent procent attsvarar
åsikt.ingen borde skett med tiden. månader efterså Sexattmenarsom

olyckan borde skett och efteransåg 69 så två årprocent att
Ny ansökan medel olyckan hela det. Andelen tveksammaom 90 procentanser

april ansökerDen Brandänge hos10 1996 Kristina minskar från till under tid.Kom- 15 sjuprocent procent samma
munikationsdepartementet ekonomiska medel för denna första sammanställning skickasNär inteär ännuatt utom
kunna bearbeta de utskickade enkäterna anhörigas frågorna anhörigas åsikter bärgnings- ochiom om
hälsa efter katastrofen. Enkäterna har då genomförts övertäclcningsfrågorna bearbetade.varje
halvår efter olyckan, vilket innebär sammanlagt fematt

Ersta ansöker ytterligare medelenkäter bearbetning.väntar om
Ordföranden anhörigföreningen kunna bearbetai SEA, Lennart enkätundersökningar blandFör sinaatt

Berglund, föreningen kämpar för de anhöriga ansöker psykiatriska klinik juliErsta i 1998attsom genom om- om
komna ska omhändertas, påpekar vikten enkäterna medel hos Kommunikationsdepartementet. sjukhusErstaattav
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har genomfört myndighet inför beslutet bärgaenkäter, ligger helt beslutande intesju txiå attnu varav av
obearbetade Skande antal önskar bargning ska skeekonomiska medel beviljas.i De Estonia. Attväntan att ett att

omhändertagande de omkomna.medel beviljades efter ansökan visade för och då första hand1996 sig i avsom
katastrofensnålt tilltagna eftersom kostnaderna och för de förlorat barn detidsåtgången Att i är är mestsomsom

bearbemingen beräknats alltför lågt. bargning. Och klarzingelägna majoritetatt atten anserom
ska täckas med betong.dock resultaten hittills fartyget1998 visar inte överrapporteras att att

också har för avsiktanhöriga fortfarande före olyckan. ansåikaiu framkommerAtt Urmår sämre än att manen
Lindersfikningzar.mycket och Ökande andel de borde tillfrågats genomföra ytterligare ellertvåstor treatt attanser
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Djurgården invigsMinnesvården

förlisning.liv, vid Estoniasfbr de manniskor; miste sinaidag, bedrahar samlats blirVi an som
"66jorden.forannadesdem pdden stund,livsverk underdet liv de levde, derasforVi har samlats, minnasatt som

överle-medkvällen sändsV-nyheterna intervjuernationelladenefter katastrofen ltreårsdagen invigså
ha blivit in-uttrycker intevande missnöjeDjurgårdenGalärkyrkogården i överminnesvården attsom

tillbjudnaDahl. invigningen.riksdagens talman PåBirgittaStockholm av
läsa:följande inskriptionminnesvården står att

minnesvårdenNamnsjönkförliste ochseptembertill den 1994Natten 28
minnesvården har Statensmed utformaarbetettill Stockholm.från Tallinn I Ifärjan SM/ Estonia attresan

Östersjön förhöraanhöriga förkontakt med sigkonstrådhade tagitmänniskor.omkom Dekatastrofen 852 att om
deskall Avomkomnasför de ingraveras.Ryssland,Lettland, Fin- intressetEstland,hemorteri Sverige,sina att namn

önskarde flesta anhörigaframgårinkommerMarocko,Tyskland,Danmark,land, Litauen,Norge, attsvar som
lik-minnesvården.med EnomkomnasVitryssland, ha deKanada,England,Holland, Frankrike, namn
frånFinland ochEstland ochförfrågannande iöde villoch derasoch görsUkraina DerasNigeria. namn

norskadeframförs önskanNorge ävenaldrig glömma. att namnenen om
därför beslutKonstrådet fattar in-med.skall attomvara

överlevandeblandMissnöje anhöriga lämnatde omkomna sittvarsnamnengravera
framtidaförgarderagodkännande till detta. sigFörsamtligatilltill harInbjudan invigningen gått attut personer

för ytterli-minnesvårdenplatsförändringar lämnaspsykologiskt försvar,förhos Styrelsenregistretingår i attsom
tillfälle.vidtillförasskall kunnaöverle-Blandoch överlevande.således till anhöriga vissa senaregare namn

förmed anhörigakontakterYtterligarebortglömda.känsla ha blivit Idockvande ñnns att stav-tasatten av
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ningen bekräftad detta återfinns bokstavsordning medför omkorrma itrotsnamnen attmen atten restsom grup-
del felstavade då minnesvården klar. fel-står Dessa splittras och familjemedlemmar med olika ef-ävennamn attper

har efterhandstavningar korrigerats och ytterligare kan komma ingraverade olikastå ställen.ternamn attnamn
har kommit till. Anhörigföreningarna Vilhelmina ochi Lindesberg fram-

Kontakterna mellan konstrådStatens och anhöriga för önskemål omkorrma därifrån placeras med sinaattom
sker samarbetei med Styrelsen för psykologiskt för- iett namn grupp.

detta anförMot konstrådStatens sina Detsvar. argument:
lättare återfinna de bok-är ingraverats iatt ett namn om

Diskussion placeringen stavsordning. Minnesvården skall verka under hundratalsom av namnen
Statens konstråd beslutar skall ingraveras och då kommeri år giupptillhörighet eller bostadsortatt namnen att
bokstavsordning, vilket väcker från drygt 20- ifrån.svårare utgåprotester ett attvara
tal anhöriga. De framförs i ärargument protestemasom
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57

Ãklagannyndighetensförundersökning

efteromedelbart Estonia/minnetFömndersbkningen inleddessom
avslås.ansökanläggs ned och áverprbvningom

uppgif-och derashöra de överlevandechefsåklagaren möjligt registrerafebruari lägger199818en
misstankeförundersökningenLindstrandTomas ter.omner

tillhaveri. Bakgrundenbrott samband med Estoniasiom
överlevandeFansen meddetta följande.är

Ärendet chefsåklagaren Cronier. Kon-lottas Birgitta
myndigheter.Forssberg och finskamed Oloftakt tas

septemberBeslut förundersökning den 199428 Finland meddelarAlopaeusKriminalkommissarien Kurt iom
dagaröverlevande har påbörjats. Tvåsamtal med deseptember, be-förmiddagen denRedan 28 närmare att

Leppik förundersökningmeddelar pågår iHagel- Ainobeslutar överåklagarenklockan Uno10.40,stämt attsenare
Åklagarmyndigheten överlevande. Enligtförhör hålls med Bir-inleda för- Estland ochStockholm,berg i attatt

möjligensamtligahörsEstoniahaveriet. beslut Cronierundersökning angående Detta gittaär utom en passagerare.
tillvägagångssättet vidspeciellt, det normalanågot storen

Ny utredningsanwarig 1995och åklagarenhaverikommision tillsättsolycka är attatt en
utredningenLindstrandbeslut Chefsåklagaren Tomasför därefter fattaavvaktar preliminär övertarattrapport,en

hölls omedelbartde förhörBeslu- juliskall inledas eller den Förutomhuruvida fönmdersökning 1995.1 somom
Finland ochöverlevandeolyckan, med Sverige, Est-olyckan har efter iöverålclagaren medmotiveras atttet enav

företrädareandra förhörts,tänkas land, haromfattning. kanexceptionell Många även t.ex.personervarapersoner
företrädare förNordström Thulin,för och anställdabedöms honom vik-för olyckan. Detansvariga somav

Sjöfartsverket.och Vissasäkra bevis, bland Bureau Veritas tjänstemänsåtigt snartannat attatt somgenom
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har hörts flera både föregånger, och efter den Meyervarvet byggde Estonia. decemberI årpersoner som samma
internationella haverikornmissionens Antalet kommer den internationella haverikornmissionensrapport. rap-
hörda till drygt Vidare haruppgår 150. det då båda utredningarDessa används underlag ipersoner port. som
och då förekommit kontakter med den svenska och finska LindstrandsTomas Vidare beaktasprövning. uppsatsen
delen haverikommissionen och med finsk polis. Anders Björkman och bokäven Anders Hellberg ochav av en av

Tomas Lindstrand inriktar utredningen Andersnågon Jörle. ryktenDe förekommit beträffandeom som
eller några har begått straffbar oaktsam handling tänkbara olycksorsaker har intepersoner utretts.

orsakat människors död. finnerHan anledningingensom
misstänka Olika förklaringarmed avsikt skulle till olyckxorsa/enågon ha orsakat katastro-att
fen. utredningarnaDe haveriorsaken pekartvå olikatvåom

förklaringar till varför olyckan inträffade. Besättningens
Orsak och ansvar agerande har enligt båda utredningarna bidragit till kata-
Orsaksfrågan och ansvarsfrågan hänger ihop efter-intimt strofen. dock,Det enligt Lindstrand,går utredainte att

det finns samband mellan varför olycka sker hur besättningen har och vilken betydelse detta harettsom en agerat
och Tomas Lindstrandansvarig. bedömer haft.är Det beräkna vilka påfrestningarsvårtär ävenvem som att att ma-
det finns behovinte något genomföra ytterligare terialet föri Estonia och vilka dolda felattav utsatts eventu-som
dykningar för undersöka Estonia. Han för ellt fanns.att uppger
analysgruppen fallet hade hanså kontakttagit För skall kunnanågon misstänkt föratt om vore att anses vara
med haverikornmission,Statens tillägger också brott, orsaken till olyckan klarläggasmåste bortom rimligtattmen

Äklagarmyndighetendet möjligt för själv besluta tvivel och detta kan haveriutredningenssigvore att rapportvare
sådana undersökningar. begränsningNågon för eller den tyska utredningenså- uppfylla. Båda utred-sägasom ett

dant beslut känner han till.inte enligtningarna Tomas Lindstrand, sannolik ochger, en
god bild respektive förklaring till haveriet. långt-Menav

Möten med anhöriga ifrån länk händelseförloppetvarje bevisadi bortom rirn-är
Tomas Lindstrand har under förundersökningen träffat ligt tvivel.
anhöriga och deras advokater för diskutera både Konstaterandet ingendera utredningarna kanatt attproce- av av-
dur frågor och tekniska frågor. harHan de tek-sig in i färdas, till förmån för den andra och bedömningensatt att vare
niska frågorna vad normalt bl.a. detän utredningär sig eller dykningar vid kom-Estonia,mer som genom en ny nya
tyska har haftHan ovanligt mycket kon- kunna leda till otvetydigt klarläggandevarvets rapport. att ettmer av
takt med journalister ochringt ställt frågor. Kontak- olycksorsaken, leder till LindstrandTomas läggersom att ner

med anhöriga har periodvis mycketvarit intensiva. fönmdersökningen. kanBrott styrkas.inteterna
De anhöriga hört villsig skall skipas,rättvisaattsom av

Begäran överprövningdvs. företrädarenågon för Nordström Thulin omatt t.ex.
skall åtalas. utreda hur befálhavarenAtt vilket Efter beslutet den februari begärs18 1998 överprövningagerat, vore

särskilt intresse, omöjligt eftersom han tillhör de fleraär anhöriga. september beslutarDen 18 1998 över-av om- av
Ãklagarmyndighetenkomna. åklagaren vid Stockholm,i Uno

Hagelberg, det finns skäl ändra tidigare fattatinteatt att
Under 1997 haveriutredningenpresenteras och besluten lägga ned förundersökningen.attom
utredning uppdrag Meyervarvetav
Under våren 1997 tyskpresenterar expertgrupp ut-en en
redning olyckan. Deras uppdrag kom från det tyskaom
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BengtWesterbergochAnnAlfSvensson,Margaretaaf Ugglas,PerWesterberg,Allatidsangivelseri svensktid.ar
Ordet från Wibble.vidradiotelefoni ordetinayday, kommer detNödsignalen utgörsav

be-Processen,däranalysgruppensarbetsprocessmig" stavningen Under presenteras,franskauttrycketmaidez betyder"hjälp haranpassats avsnittetsom men
färjan Heweliuszutförligare.skrivsomständigheternakring Jantill engelskan.

SOS-rapporthämtad Socialstyrelsens 1997:15.från EnligtKerstin InformationenärUppgiften hämtad Rikspolisstyrelsens 18är 1995:8.rapport ur
statsrådnärvarande:FörsvarsministernAn-två sammanträde följandetill LKC efterklockan och ViddettaMelen Utrikesdepartementetringdehon 19strax var

Gun Hellsvik,Inger Davidsson,justitieministerndå dersBjörck,eivilntiitisternolyckan, de kändetill.berättade inteom som
justitieministernReidunnLauren,sjukvårdsministernBo Könberg,biträdandestår Centrala förAmbulanssjukvårdKatastrofmedicinskCAK för avdelningen och

biståndsministernAlfSvenssonOdell,ordf.,kommunikationsministernMats saintplanering.
deltar:Stats-Margaretaaf Ugglas.Följandetjänstemänlarmgången "Ut- utrikesministernUppgifterna inomStockholmslänslandstingärnärmadeom ur

presschefenexpeditionschefenGöranSellvalloch LarsPeterEgardt,sjukvårdenskatastrofmedicinskaarbetei Stockholmslanslandsting sekreterarenvärderingav
M/S frånStatsrådsberedningen.Christianssonolyckanmedfärjan Estoniaden september1994.".medanledning 28av

SeverinBlomstrandochTomasNorStatssekreterarenKristerThelin,rättschefenfinnsbeskrivenutförligti RäddningsverketsVerksamhetenBorlängeskrisgruppl
StatssekreterarenPerEgonJohansson,rätts-frånJustitiedepartementet."Räddningstjänstensroll i krisstödsarbetetefterEstoniaolyckan.En strömpublikation:

departementsrådetJan-OlofSelenfrånKommuni-R61113/95. chefenAnderslacobaeusochfrånfyrakommuner.RapportRäddningstjänstrapport
står Landstingoch knyter kationsdepartementet.KKL förKrissamverkanKommun ärengruppsom sam-

lämnasiomständigheternakringAlexanderKielland-olyckanAr- EnbeskrivninglandstingensPKL-gruppermedkommunenslokalakrisgrupper. 20arbetet avman I
R61-113/95, avsnitt rubriceratsProcessen.Räddningstjänstbetet i Uppsalahar beskrivitsi Rapport ettsenare som

Egardt,OlofCarlBildt,LarsChristiansson,Peterfrån Följande närvarar:i KrisstödsarbetetefterEstoniaolyckan,EnRäddningstjänstensroll 21rapport personer Lars-ÅkeReidunnLauren, Nils-Hafström,PerEgonJohansson,Ehrenkrona,Jonasfyrakommuner.
Thelin.kris PeterTeijlerochKrister"VilhelminakommunefterEstoniasförlisning"l Räddningsverkets ärrapport son, Stenmarkbefinner Island.SjösäkerhetsdirektörenBengt-Erik sigarbeteti Vilhelminabeskrivet. 22

efterMhzl andra bearbetatankarochkänslor1568 Debriefing metod hjälpadeninternationellakanalenförnödanrop. ärVHF-bandetskanal är 23 att att16 enen
Debriefingsamtal skeenskiltelleripåfrestandeupplevelse kankänslomässigtDetfinnsflerasvaghetermeddennakanal:

kanalensamtidigt,vilketkanmedföra deolikaFlerakantala rösternaatt grupp.
StockholmLänskommunikationscentral,Polisensvarandra. 24stör

i krisstöds-Räddningsverket,RäddningstjänstensrollSeför informationbl.a.Därför kanalen användasför nödmeddelanden för kommaska endast 25samt att mer
frånfyra RapporträddningsefterEstoniaolyckan, kommuner.fortsätta långvarigkommu- arbetetvilkenkanal ska använda rapportöverens att enman omenom

R61-113/95.Rikspolisstyrelsens Estoniastudien.tjänst 1995:8,nikation tvåenheterbehövs. rapportmellan
sidnår rådfrånSocialstyrelsenräckvidd,vilketinnebär denbara till Allmänna 1991:2, 34.Kanal harendasts.k.optisk 2616 att

rådfrånSocialstyrelsen sidAllmänna 1991:2 10.horisonten. 27
Mag-ingår chefförförsamlingsutveeklingsenheten,HansTollin,innehållerinstruktioner nödmetldelantlentill l även:Avdenanledningen sjöss 2B gruppenom en

jourprästschemaläggareGör500kHz 2182kHz adjunkt,UllaOhlsson,gränsvåg ska Svensson,biskopens samtanvisning morsetelegrafi ochs.k.att an- nusom
SPF, s.18f samordnare.Petterson,beredskapsplanläggareochräckvidden. VHF förkortningförVeryvändasför öka 168-1, äratt gruppensranen

StockholmsstiftstiftsinsatserharbeskrivitsutförligtiStockholmsHighFrequency. 29 rapporten:
författad GöranPettersson.Stockholm Estonia-katastrofen,Mariehamnklockslagettill medan ochEnligthaverirapporten 00.52 avanger

statsministerCarlBildtochden september deltar:Vidsammanträdet 29 19943000.55.anger
Lauren,Matsstatsråden Davidsson,GunHellsvik,ReidunnAndersBjörk,IngersidSPF 168-1,12 27.rapport

Närvarandetjänstemän Larskontaktsvå- ordförande, Margaretaaf Ugglas. ärpraktiskaproblemoch Odell,ISPF:s drasslutsatsen dessa168-1 samt13 rapport att
GöranSellwallfrånStatsrådsberedningen.språkproblem. Christianssonochtekniskakommunikationsproblem,delsrigheterberordels

frånThelin Justitiedepartemen-TomasNorstömochKristerbeskrivitsutförligti följande SeverinBlomstrand,Desvenskainsatsernaunderräddningsarbetethar
internationellahaverikommissionensslutrapportFinalDen report tet.rapporter: on

Jan-OlofSelenfrånKommunikations-PerEgonJohanssonochBalticSeaof Flo-Ro Anderslacobaeus,thecapsizing September the the28 1994 passengerön
ut...SPFEstoniastudienRPS och Det verkligenilla departementet.vesselMVEstonia, 1995:8 ser

miniubåtförseddmedfjärrstyrdvideokamera.Enfjärrstyrd31168:1.
dykningåterfinnsunderkapitelkortfattadredogörelsefor begreppetSverigesÖstkust uppdrag Sjö EnStockholmRadioledersjöräddningenlängs 32 tungav

ävrapportering.områdetfrån till Sjöfartsverketsförstafartsverket.Uppdragetinkluderar havetsöder Landsortuppom
föredöden.benämningen Antefinska Mälaren.l sjöräddningssammanhanganvänds 33gränsen, mortemsamt :

MatsCarl ReidunnLauren,AndersBjörckochVidsammanträdetdeltar: Bildt,MRCCStockholm. 34
Christiansson,KristerThelin,tjänstemänGöranSellvall,LarsCarl statsråden Odell.Närvarande ärVidregeringsammanträdetdeltarstatsminister Bildt,ordförande,

Lars-Åke Alflacobaeus,Jan-OlofSelenochGun Nilsson,PerEgonJohansson,AndersDavidsson,UlfDinkelspiel,BirgitFriggebo,BeatriceAsk,AndersBjörck,Inger
Odell, Stenqvist.BörjeHörnlund,BoKönberg,ReidunnLauren,BoLundgren,MatsHellsvik,
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Det inte35 kundeske,KentHärstedt,Estoniakatastrofen, konstateras1995. omhändertagandeomkomna,särskilt omhändertagan-att ettsom av om
Vidsammanträdetdeltar:CarlBildt,36 ReidunnLauren,GunHellsvik,Margarethaaf detskulleske lyft fartyget,skulle betydandepraktiskaochett ävengenom av
Ugglas Odell.ochMats Nän/arandetjänstemän GöranSellvall,är KristerThelin, etiskakonsekvenser. lågBelysningendetta utanföruppdraget.De beskrivnaav nu
SeverinBlomstrand,ErikBrattgård, Sahlin,Michael PerEgonJohansson, förhållandenaAnders anmäldesför Regeringenvid redovisningen frånuppdragetav
lacobaeus,Jan-OlofSelen,EvaWestberg IngvarPaulsson.och 1994-09-29."
Enligt kap. §37 25 ärvdabalkenkanansökan dödförklaring då1 sketidigast Partiledaröverläggningenleds JanNygren46 ochövrigadeltagare lnesett är:om av
årförflutitsedan befannsig förutsatti livet, det Gunnar Carlsenast är Uusmann,Nils Billinger, Bildt,PeterEgardt,EvaEriksson,att utrett Andersattpersonen

dåhan befann livsfara.sigi Frostell,OlofJohansson,HelenaNilsson,MarianneSamuelsson,GudrunSchyman
Senärmare förslageni Rapport38 avseendesjösäkerhetsarbetetinomSjöfarts- ochBengtWesterberg.om
inspektionen,Kommunikationsdepartementet. Partiledaröverläggningar informellt dåär förfarande regeringensamråder47 ett

frånNärvarande regeringen39 ärReidunnLauren,Margarethaaf Ugglas, NågraBoKön- medövrigapartiledare. protokollfrån försmötena inte.Analysgruppens
berg Odell.ochMats Följandetjänstemän GöranSellvall,deltar, KristerThelin, uppgifterkringdessabygger vad framkommitvidintervjuermeddelta-som
SeverinBlomstrand,MichaelSahlin,PerEgonJohansson,Anderslacobaeusoch gare.
AlfStenqvist. PeterNobelsredogörelseförsittarbetefinnsi "EfterEstonia",SOU48 1996:189.
RemoteOperated40 Vehicleellerfjärrstyrdafarkoster.Harskickats till Estonia Underhösten bildas föreningarför49 1994 antal anhörigatill omkomnafrånettner
för bland undersökafartygetsutsida.att Estonia,liksomföröverlevandeefterolyckan.Dessaföreningarannat utför-presenteras
IngvarCarlsson vidintervjuer analysgruppenmed det här han ligareunderär kapitelatt 33.uppger som

gångenförförsta uttalarsig ska alltför Estoniagöra skabärgas. Analysgruppenharsamtalatmedsamtliga rådetsatt att 50 ledamöter arbetssättetiom man av om
Han frågansäger ställsochhansomedelbarakänslomässigareaktion så Etiskarådet, sågatt är hurdepersonligen sinrollunderdentid pågickatt uppdraget
börske. och fram ståndpunkter.hurdekom till sinaindividuella Denbeskrivningsom
Enövergripandepresentation Statsrådsberedningens42 organisationviddenna följerhär sammanställningvadär viddessasamtal.sagtsav en av som
tidoch särskiltinvolverasi arbetetmedEstonia:Statsministerlng- februari StiftelsenDen gjorde EstoniaoffrenochAnhöriga genomgång7 1996personersom en

Carlsson.Statsråd:MonaSahlin JanNygren.Chefstjänstemän:Statsse- alla skrivelserfrån anhörigasamt inkommit och registreratsvar av somBengt-ÅkekreterareHansDahlgren NilsGunnarBillinger,Rättschef Nilssonsamt Kommunikationsdepartementetundertiden EnligtStiftelsen940928-941231.
ochExpeditionschefGöranSelvall.Statsministernskansli:PolitisksakkunnigKjell Estoniaoffren Anhörigaoch önskade deanhöriga skrivit omhän-90°/0 ettav som
Lindström.Pressinformation:PressekreterareGiselaLindstrand. dertagande de omkomna.Senaregenomfördes undersökningav samma avÖvergripande43 presentationKommunikationsdepartementets Statsrådsberedningensorganisationoch diarium liknandemed resultat.av
de uppdras Estoniafrågan.arbetamedatt MementoMare estniskföreningföranhörigatill52 är omkomna Enpersonersom en passagerare.
DepartementscheflnesUusmann,assistentGunnelPettersson. systerförening,kalladMemento finnsEstonia, ochi denna medlemmarnaär an-
Chefstjänstemän:StatssekreterareMagnusPersson,RättschefAnderslacobaeus. hörigatill personalombord Estonia.
Information:PressekreterareEvaLindau. Analysgruppenhar Nygrenfått53 vidsamtalmedJan uppgift följandepartile-att
Politiskasekretariatet:Politisk SivGustavssonsakkunniga ochBirgittaWallström darerespektivepartiledarrepresentanterdeltog:EvaEriksson,GunHellsvik,Olof
från 1994.den28november Johansson,HelenaNilsson, Nygren,MonaSahlin,AlfSvenssonJan samtrepresen-
Departementetsansvarsområdenfördelas följande frånsakenheter: miljöpartietochvänsterpartiet.UtöverdessadeltogJohanFranson.tanter
Kommunikationsenheten,Affärsverksenheten,lnfrastrukturenheten,Vägtrafik- IngvarCarlsson vidtillfälletföröverläggningen EU-toppmötei Essen.ettvar
enheten.Utöverdettafinns Sekretariat indelasi enheterföradminis- frånett Enligtuppgift JanNygrendeltartroligen viddebådatre 54 över-som sammapersoner
tration,samordning rättsfrâgor. läggningarna.Den decemberutökassamt 12 dock medstatsministerIngvargruppen
BeredningsarbetetförEstoniasker Affärsverksenheten frågorför Carlsson.somansvarar

Iuftfart,sjöfart,järnväg såsomochmyndigheter LuftfartsverketochSjöfarts- CarlssonsIngvar ochCarlBildtstali riksdagenden december återges5 i sin15 1994om
verket.DepartementsrådJan-OlofSelenär ochdepartementssekreterareAlf helheti bilagatill dennarapport.

SÖStenqvist MagnusStephansson. EnligtSverigesInternationellasamt 56 överenskommelser trädde1995:36 överens-
Viddykning djup44 än krävs kalladmättnadsdykning,57 även kommelsen gravfrid mellanSverige,EstlandochFinlandkraftmeters i den27mer om m.m.
kallad dykning.Detinnebär dykarenplacerasitung tryckkammareoch augusti Lagen gravfridträddei kraftatt 1995. juli PeterBarasinskisdyk-1 1995.en om
därefteri dykarklocka.Dykarnasinandningsluft blandning och försökär genomfördesi slutetavjuni1995.en en avsyre
helium.Närdykarnaarbetarkande inte sig fritt eftersom fårröra de sin l hovrättenfick svenskaoch utländska rättegången57 97 38 medborgaredeltai som
andningsluft "navelsträng".Genom får ocksåden de ochkanvärme intervenienter.genomen
kommunicerameddykledaren.Dykarnavistas, de inte MR/ER66/när arbetar,i tryck- SemåletLennartBerglundm.fl. Sverige58 i Europakommissionen,mot
kammaren placeradi fartygetär eller plattformen.Därskeräven 1998.som
dekompressionen. fårDykarna intevistasundertrycklängreän dygnenligt Den awisade klagomålfråntvå28 59 8september kommissionenliknande1997 anhö-
brittiskabestämmelser,enligt 68/1996.norskabestämmelserlängre dygn.Tiden måletän riga, Bendréus SverigeMR15 motse
förned-ochuppfarti dykarklockan,endastberoendeär vinschenskapacitet. BureauVeritas fransktklassificeringssällskap.60 är Klassificeringssällskapett ut-av
Detkan minuterfrån5-10 havsytantill dykdjup.Dekompressionenefterta avslu- vecklarregleroch till dessa uppfylldaär periodiskinspektionattser genom av

dykarbete omkring till fyradagar.tat fartyg. fråntar tre Vanligtvisföljersällskapet fartyg ritbordetoch helafarty-ett genom
l Sjöfartsverkets45 KonsekvensanalysEstonia, den december liv.rapport 12 1994, getsav
hänvisastill gällandetekniska förutsättningarochlegala för åter- JOSrapporten Dettyskaföretaget Meyer-WerftGmbH CobyggdeEstoniaatt 1980.
finnaoch frånomhändertaomkomna Estonia.UnderrubrikenBakgrundkan Närvarande Göran62 ärbl.a. Persson,lnesUusmann,GunHellsvik,OlofJohansson,man
läsaföljande: utgångspunktentill Regeringen, den EvaEriksson,GudrunSchyman,MarianneSamuelsson, AlfSvens-rapporten, KiaAndreasson,somgavs var
för Sjöfartsverketnaturliga;deförutsättningar, redovisas förutomde ochIngerDavidsson.som var, son
legala,ocksådedykeri-,bärgnings-ochskeppstekniska.Detkundeemellertid Närvarandebl.a.GöranPersson,lnesUusmann,Gun Olof63 är Hellsvik, Johansson,

154



NOTER

EvaEriksson,GudrunSchyman, Samuelsson,Marianne KiaAndreassonochInger
Davidsson.
NärvarandevidöverläggningarnabLa.GöranPersson,InesUusmann,Lars64 var
Tobisson,GunHellsvik,Olof EvaEriksson, GudrunJohansson, IngerDavidsson,
Schyman,KiaAndreassonochMarianneSamuelsson.
ErstasjukhustillhörErsta65 diakonisällskap,är ideellföreningi anslut-närasom en

Svenskaningtill kyrkan.
Citatetärhämtat BirgittaDahlstalvidinvigningen.66 ur
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PROCESSEN

inledning

anhöriga ochreferensgruppSamarbete meddet föregående denna avavsnittet i rapport presentera-
överlevandehändel-analysgruppens granskning dedes resultatet avav

knutit tilldirektiven har analysgruppen sigenlighet medefter förlisning. följerinträffade Här IEstonias nuser som
före-harreferensgrupp. Denna varitredovisning de arbetsmetoder använts sammansattsamt enaven enen av som

och överlevandeförening,för anhörig-erfarenheter trädarede kunskaper och varjepresentation somsam-av som
Medverkan harverksam under inte varitområden. 1997-98.lats med viktiga variti expertis inommöten

harde föreningarnaochde tek- personlig representativ åttaområden behandlas dennaDe i är utanrapportsom
från till Grup-de tek- själva gång gång.förutsättningarna för bärgning fartyget, sinaniska representanter,utsetten av

sammanträffat med analysgruppenregelbundetarbete harpsykologiska förutsättningarna förniska och ett pen
arbetet ochfrågor uppläggningenoch diskuterat olikaomhändertagande och identifiering de omkomna. imed avav

de kunskaper ochhar tillanalysen. Syftetomfattar såväl uppgifter ingick varitRedovisningen i att ta varasom
och överlevandebland anhörigaerfarenheter finnsför beredning beslu-underlagen vid tiden regeringens somav

analysgruppenssärskilderbjuda dessa ifakta den dags- insynden december 1994,15 attsamt ar-tet nya omsom
bete.aktuella rörande Estonia.situationen

exempelvis vid detillfällen, expertserninarierfakta syftar Viddetta inhämtade någraUtöver presenteras som
referens-anordnat, har förutomanalysgruppenolikatill belysa de långsiktiga konsekvensernaatt myn- somav
anhörig-frånytterligare antalRegeringskansliets,digheters, inklusive ochregeringens representanterettgruppen,

deltagit.överlevandeföreningarnaochandra offentliga agerande till följd katastro-och organs av
inleddes deltog för-arbeteöverle- analysgmppens åttaredovisas framför allt anhöriga och Närfen. Detta ur

valde Denreferensgmppen, maj 1998intryck kontakter ivandes perspektiv. Analysgnippens eningar i menav
ställa utanförInternationella Stödgruppen, DIS, sigbeskrivs.med anhöriga och överlevande att ar-

bejakat deras kravsedan analysgruppenkontakter med betet, interedovisas analysgruppensHär även attom
viddykningaromedelbart skulleanalysgruppen initieramyndigheter flera Estland och Finland,med i samtorgan

vrak.med anhöriga och överlevande dessaintryck i Estoniasmötenav
länder.

Slutligen belyses jämförelse, hanteringenäven, som en
internationella olyckor underantal år.störreett senareav
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1

Analysgruppens underlag

Skriftliga källor de bidragit till fram underlag för besluten haratt tasom
Analysgruppen uppgift har granskavarit regeringens intervjuats.att
och olika myndigheters agerande, belysa andra hundratal har genomförts ochDrygt intervjuersamt ett re-

agerande med anledning katasuofen. har dovisas källförteckningen.Det har fråni Intervjuerna utgåttorgans av
därför naturligvarit utgångspunkt del de frågor och omfattat omkring samtal.två timmarsöppnaatt taen av rap-

utredningar, utvärderingar, mötesprotokoll, början deltogFrån från analysgruppentvå ochporter, personer
minnesanteckningar, ochpromemorior regeringsbeslut sekretariatet vid och minnesanteckningarvarje intervju

föranletts olyckan. dessa källorGenom har analys- skrevs grund det antaletPå intervjuer, över-som av storaner. av
erhållit kunskap myndigheters agerande, hur analysgruppengick efter tid till banda intervjuerna,gruppen om atten

beslut fattats, vilka underlag det skett och vilka de leddes de centrala aktö-Några mestcen- som av en person. av
trala aktörerna har varit. har analysgruppen haft anledning samtala medattrerna

vid tillfälle, framgår förteckningenän iettmer som av
Djupintervjuer bilagedelen.

syfte inhämtaI kunskap och analysera bland vad frågor ställts har dels syftatDe till kartläggaatt annat attsom
ledde fram till beslutet den decemberregeringen förloppet och beslutsordningen15 efter olyckan och dels tillsom
har analysgruppen1994 genomfört antal djup- klarlägga vilket underlag hade för fatta beslu-ett stort att attman

aktörerintervjuer. De deltagit beslutsprocessen ochi intervjuade politikerDe och tjänste-ärten.som personerna
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frånUnderlag expertismed knytning till såväl den avgickregeringmän straxsom
efter olyckan den1994 därefter till- ytterligareregering För fördjupa kunskaperna de underlagattsom som om
trädde. de myndigheter direktInom berördes legat till grund för viktiga beslut, har analysgruppensom av som
Estoniafrågans hantering och den beslutsprocess och Till dessa harseminarier in-expertmöten.arrangeratsom
följde har också återfunnits. Andra aktö-intervjupersoner bjudits dels delaktiga Estoniafrågan,varit ipersoner som

analysgruppen samtalet med, direkt del- dels andrainte denna tidigare erfarenhet med viktigrer utansom som men
beslutsprocessen,tagit i arbete och sakkunskap särskilda områden. följande kapitelinsatser på- inom Imen vars

verkat anhörigas och överlevandes livssituation, innehåll och deltagare vid dessa ochär mötenpresenterasrepre-
för anhörigföreningar, den svenska kyrkan med analysgruppens slutsatser dessa.seminariersentanter samt av

flera.
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2

februaridenSeminarium 10 1998 om

frågorpraktiska rörande bärgningochtekniska förutsättningar
omkomnaomhändertagandeochEstonia avav

med från varderaviktigt deltogjöfartsverkets har tvåutgjort organisationer representanterrapporter ett un-
deltagarförteckning bifogas förteck-derlag för beslut den december En i1994, organisation.regeringens 15 att

de bilagedelen.varken bärga den förlista färjan eller omhänderta ningen iom-
viktigtkomna. Analysgruppen har därför det in-ansett att

Dykteknikdykteknik, fysiska och psykiska riskerhämta kunskap o1n
dykteknik.inleddes med frågor rördeomhändertagande Hurför inblandad personal, hur Seminarietett somav om-

för bärgning fartyget ochvilka möjligheter före- förutsättningarnakomna skulle sågorganiseras utsamt en avsorn
de omkomna vid tidpunkten förvilka förut- omhändertagandeligger identifiera de omkomna. Kortatt sagt av

tekniska analyser beaktadesregeringsbeslutet Vilkalåg till grund för det beslut,sättningar reger-som som
skulle dykare kommaVilka fysiska och psykiska riskerfattade december bakgrund dettaMot in-ingen i 1994. attav

idagför.till februaribjöd analysgruppen Hur situationenexpertseminarium i utsättas utett ser
hade genomförtdykföretag, Rockwater,månad Deti år. som

decemberfysiska och dykningar ned tillområdena dykteknik Estonia i 1994Förutom representera-experter
och arbetsledarendes projektledarenpsykiska aspekter, rättsmedicin identifiering och Ray Honouravorga-

arbetet viddeltogplanerades för eventuell Cawson. Den i Estoniahur Davenisation organisationen närsenareen
beskrev denägde ocherfarenhet dykningarna Cawsonbärgning inbjöds sakkunniga med Honouräven rum.egen

redogjorde för hur dykning-inledningsanförande vidtog dykteknik ocholika områden. Efterinom använtssom
de norskgenomförts och vilka svårigheter Enpanelsamtal där flera deltog. Referensgruppens mött.experter arna
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detfysiska och andra länder begränsat kommerläkare, Hjelle, redogjorde för vilka och svårareJohn är att varapsy-
kommer de flestaför- identifiera samtliga, troligenkiska dykare för och hur de mentalt kanrisker utsätts attatt men

samtligaidentifieras. lyckas omhändertabärgning innebär. kunna Omberedas för uppgifter Estonia manavsom en
förmodligen kropparna blivid tidpunkten för ombord kan svåraAnalysgruppens slutsatser det någraär attatt av

sådan omfattande uppgiftoch identifiera. klarabeslut möjligt till FörEstoniaregeringens attatt envar ner
till grannländerna förbli vändal25-tal de omkomna. skulle sigomhänderta Ettåtminstone atttvungenett av man

exempelvis rättslä-personalkategorier,veckor. omhän- rekryterauppdrag, beräknades För vissanågra attta attsom
lyfta kare.derta flera omkomna skulle det nödvändigt att utvara

inredning fartyget, vilket skulle tidskrä-ettvara merur
organisationfrågorPlaneringsarbetetDykarna skulle då för fysiska risker,vande arbete. utsättas -

farty-för eventuell bärgningdykföretagets planerades arbetetdet framhölls det Hursörjaäratt att en avansvarmen
förut-omhändertagande omkomnabelastning dykarna och Harför dykarnas säkerhet. psykiskaDen ettget av

Vilka erfarenheterförändrats sedanför, komma kontakt med 1994skulle ha i sättningarnautsatts attgenom
liknandeförebyggas. finns fråndöda, skulle ha kunnat operationer

Även deltogsvenska identifieringskommissionenstorlek och befintligt denfartyg FrånEstoniasingetom av
Ståhl, chefen för kriminal-slutsats polisöverintendenten Rolandhar bärgats analysgmppensdetta djup är av

identifieringskomrnissionenbärgas. teknikerna den norska Arnefartyget skulle ha kunnatdetta iseminarium att
och panelenkriminalkommissarien Olssontroligt det Björkås, Jan iExpertredovisningen från seminariet gör att

för Ostkustens marinkommando Gunnarsannolikt möjligt f.d. chefenmöjligt 1994 göraär även attsom var
sjösäkerhetsdirektören Johan Franson.idag. Bengtsson samt

redo-ochRoland StåhLJan Olsson Gunnar Bengtsson
Rättsmedicin organisationplan utarbetats förgjorde för hur att ge-en

Med erfarenheter frånnomföra bärgningmöjligheter fanns vid tiden för regeringsbeslutet Estonia.Vilka att en av
Björkåskatastrofarbete taladede planerades arbetet och vilka Norge Arne organise-identifiera omkorrma. iHur som

Johan redo-flera räddningsinsatser.idag Fransonmöjligheternaär rat stora
Sjöfartsverkets tillför arbete medRobert Grundin och rättsodontologen gjordeRättsläkaren sitt rapporter re-

båda den svenskaHåkan Mörnstad, geringen.ingår isom
slutsats från redovisningarnarättsodontologen Analysgruppensidentifieringskommissionen Aina är attsamt en

efterför omhänderta omkomnaarbetet med identifiering de planering fannsredogjorde för hurTeivens att enav
militärtskulle läggasvilka problem kunde tänkas bärgning inomomkomna förberetts och Estonia. Fartygetavsom

lättskulle medföra detförberedelsearbete gjordes, vilket Skyddsområde, vilketomfattandeuppstå. Ett att att av-var
Personal-skydda förs.k. området ochresulterat gediget underlag för identifiering insyn.i gränsaett en

förländer skulle bli nödvändigförstärkning från andrajämförelsematerial svenska medborgare. attav
omhändertagande och identifiering.uppgifterna medslutsats efter vad framkommit lösaAnalysgiuppens ärsom

påfrestningar, varförPersonalen skulle förmedborgare omhändertas eftersamtliga svenska utsättas storaatt som
medplaneras och kompletterassannolikt kan identifieras. grund åtgärdernaEstoniakatastzrofen måstePå nogaav

stöd.från Estland debriefing och psykologisktjämförelsematerialet avseende omkomnaatt
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Seminarium den 16-17 1998mars om

frågor rörande individuella och samhälleliga konsekvenser
Estoniahaverietav

led analysgruppens uppdragi granska perspektiv, anförande hölls Nordin,Conny le-ett attom ett som av
följderna efter Estoniahaveriet arrangerades damot analysgruppen, professorsernina- psykiatri hovpre-i iett samt

Uppsala underrium i månad. Syftet med dikant.seminarietmars
belysa dels vilka etiska frågeställningarattvar som upp-

Ceremoniers betydelsekom med anledning haveriet, dels hur de anhöriga ochav
överlevandes livssituation påverkats. detta skulleUtöver Brander, och föreståndare vidBo Laurentistiftelsen ipräst

belysa hurseminariet samhället påverkasi Lund, inbjuden för tala betydelse.även ceremoniersstort attav en var om
händelse med Estoniahaveriets dimension hur kris- anförandet belyste BranderI behovet s.k.Bosamt av
beredskapen skall kunna stärkas framtiden. Vid studieri religiösa fenomen har fram-passageriter. av

Till inbjöds antalseminariet höll kommit alla kulturer markerar livets växlingar och för-ett experter attsom
inledningsanföranden övergick allmänna samtal och ändringari med och transformerarriter Ritenceremonier.som
diskussioner. Nedan följer kortfattat sammandrag fysiska händelser till social verklighet och har lika be-ett storav
samtliga talares anföranden. deltog, förutomI seminariet tydelse för den människa subjekt, för detärsom som
analysgruppen, referensgruppens kringliggande samhället.organisationeräven
med sammanlagt källförteclmingen14 sambandI med döden har begravningsritenI ingått irepresentanter. en
återfinns deltagarförteclanng. introducering sorgearbetet, alla tider hari variten av som

Ylva Eggehorn, författare, inledde med betraktelse menad tid. Väsentligen bygger såväl den kyrkligaatt taen
föregår etiska och politiska beslut. den borgerliga begravningenUn- grundprinci-om processer som som samma

der belystes frågorseminariet livstids-i vördnad och tacksamhet inför det livEn slut,även ärettom sorg per: som
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det genomförts antal enkätundersökningar,utüyckande och eller mindre tydligt hus harempati ett ettett av mer
anhöriga. Efter genomförda femtranscendent överlärnnande. preferens för framför allt riktadeEn ritens ut- mot

överlevande med.förande finns för hembygdens kyrka och kyrkogård. enkätundersökningar Deäventogs re-
Även behandlar docksultat redovisas under anförandetaldrig tillämpbar människomassor.Riten är en-som

första fem enkäterna.erfarenheten kollektiv tillägnelse och bart deceremoninsär ärom
sammanlagt med-tillämpning alltid individuell och personlig. undersökningen harI 863 personer

de svenskainnehåller fyra verkat. anhöriga tillDessa 420 501Begravningen passagerit ärmoment: om-avsom
Överlzimnandet finnsdvs. de svenska omkomnadöde överläm- konma,och kvarbållandet. Den 84 procent re-av

undersökningen. de svarandetill Gud, begravningsriten markeras detta med orden presenterade i 90i procent avnas
vilket innebärfrid, och kvarhålles hos de kvarlevande räknas förstagradsanhöriga,vila i äratt mangenom som

syskon.framför maka, make, sambo, barn, förälder ellerallt och foto hedersplats Denminnet Ett inamnet.
föräldrar.enkäten de har förloratbostaden, i ärstörstagravstenen.namnet somgruppen

omkommen, detstarka känslan delen svarandeMiinniskøvárdet ochfüsgziøzglig/Jeten. Den sörjerDen stora en men
flera. lämnasfinns icke försumbar dellivets svindlande korthet betydande dimension sörjer Häriär en somav en

de enkät-övergripande redogörelse fördödens balanseras endastrit. Den riten sin Ett någrai motsats. avav egen en
uttrycka människolivets värde hantera den bearbetats.ärsätt attatt svar som

enkäten hur omhändertagan-döde med den mäktig. belysesFrågor ipietet Ett är ärär annatman somsom
svarstillfälle detde det de anhöriga fungerat. Vidceremonielet med skovlarna jord, varjein ärsättertre avsom

detta fall.befinner den sidanmänniskan ekologiskt sammanhang. fler negativa i Isigi ett stort som
mådde före kata-ställs frågor hur de anhörigaHinnsidesjifâgøma. enkätenVarje irit någotöppnar störremot om

de efter. Tendensen hälsotill-tillvaron det kan den kristna strofen och hurI mårsinnena registrera. ärän attsom
förbättras, oerhört långsamt. Eftertraditionen liv efter döden mycket stark och ståndet två år ärär tron men

exempelvis vill hadet fortfarandetydlig. någonmånga typ avsom
med andra anhöriga.och hjälp, krissamtal ellerRiten övergång och Deinget mötenatt stanna nyasom

del de anhö-erfarenheterna skall inkorporeras enkätsvaren framgårmycket i Av ävensmärtsamma att storen av
frågat dem deras åsik-döde död och de levande le- skulle önskadimension där den regeringenrigaär är att omen

önskar bärgning el-detta aktens avslut- bärgningsfrågan.vande. begravningsriten markeras FråganI iter om manav
sändstack farväl och ler första enkätenoch själva jordfästningen. ochEtt sista inte gången ining tas utupp som sex

till bärg-månader efter olyckan.lysande frid den döde. Platsen där den döde Då negativa55äröver procentett av
åsikt.och harvilar skall bli plats för katastrof, för frid, förso- ingenning 32 positiva, 11inte procentutan procenten

tillenkäten sänds anslutningoch Resultatet ining ut ett-ro. av som
ochfungerat, har den bidragit till den årsdagen visar 47 negativa 40Har passageriten är procentatt procentatt

sänds ochdödens effekter blir förlamande till bärgning. enkätenIinte sår, positivasmärtsamma ut ett ettett som
mellanberikande halvt efter olyckan förhållandetoch erfarenheter jämntminnen år är nästanömmautan gersom

för de villbåda med överviktdjup livet. de vissgrupperna, en som
fråganvid tvåårsdagen delas efterbärga. Då uppsvaren

relation till omhänder-bärgning hela fartyget, iom av
Att lyssna till anhöriga tagande enbart omkomna blir resultatet 63 procentattav

de omkomna skall omhändertas,Brandänge, psykiater och klinikchef vid vill 25Kristina Ersta mot procentatt
och vill bärga hela båten medansjukhus, deltog vid för berätta sjukhu- nej 29seminariet sägeratt procentom som

med och överlevande. sjuk-arbete anhöriga På Ersta 42 nej.sägerprocentsets
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klar deEn svarande betongöver-majoritet förändringar livsprioriteringar andrativa ef-positivaär äremotav av
täckningen omkringEstonia, direkt fekter.80 sägerprocentav
nej. Frågan också de väcker kommenta- och omvandla det till livser-För integreraär mest traumatatten av som

farenhet krävs individen söker finna detmening irer. att me-
ningslösa och utvecklar livsmål. det gäller fråganDånya

det viktigt det sociala nätverketintegrera äratt attom sorg
Kris- och katastrofpsykologisk organisation berett praktisk hjälp stödja ochär ävenatt attge men
Anförandet hölls Atle psykologDyregrov, och ledare bland lyssna till och förstå indivi-trösta, annat attav genom
för Center for krisepsykologi och handladei Bergen den. Problem kan nätverket nalkasuppstå iom om personer
katastrofers inverkan samhället och individen. anfö- den drabbade med felaktiga föreställningarI medom sorg,
randet belystes behovet psykosociala vid tröstfraser, med påståendeinsatser "jag hur duäven tomma att vetav om

händelser och katastrofer. har det", opassande ellerråd hurtfriskstörre Attuppmuntran.
reducera det har hänt eller isolera den sörjande bidrarsom
också till effekter.negativaBeträffande katamofzrs inverkan samhället

Katastrofer har starkast inverkan samhället händel-när Psykosocialtstäd
drabbar områden eller alla bero-institutioner ärsen som det psykosociala stödet skall fungera krävsFör timingattende eller den drabbar viktiga symboler ellernärav och flexibilitet. kan omfattande förbere-Detta uppnås omsymbolpersoner särskilt händelsen avsiktlig. Det-ärom delser form planering mobiliseringgjorts i av resurser,avgäller händelsen medför antal män-att ett stortsamma om och och mental förberedelseinsatser. Häri ingår träningniskor dör eller den drabbar barn. händelsenOmnär är av den personal skall medverka.av somden karaktär alla kan identifiera med den ellersigatt om viktigt led arbetet med bemöta individerEtt i att sommassmedier starka skildringar den påverkar ävenger av drabbats katastrofer kriscenter omedelbartstörre är attavdetta starkt. händelsenOm centrala uppfatt-utmanar Efter den akuta fasen skall uppföljning ske ochupprättas.liv förstärks effekten.ningar våraom eventuellt långtidsterapi erbjudas. Atle under-DyregrovKonsekvenserna för samhället sådan katastrofav en stryker vikten detaljerad information katastrofenattav omblir: kollektiv och samhällsmedborgarnatrauma, ut-sorg förmedlas löpande, till såväl de drabbade till stöd-somvecklar fantasier, uppfattningarna världen förändras,om

personerna.sårbarheten ökar, samhällets förväntan katastrofernya
ökar, självtillit sviktar,nationens kulm-myter genereras,
rella förändras och samhällets beredskapssystemnormer frånErfarenheter Kielland-olyckanAlexander
påverkas.

Odd och företrädare för AlexanderKristian Reme, präst
Kielland-fonden, förening bestående anhö-som var en av

Ifatastrøfers inverkan individenpå företrädare för kyrkan från fack-riga, samt representanter
Upplevelsen traumatisk händelse kan då föreningar. aktiv frågan bärgningin- Föreningen itraumatav en var om av

individens livserfarenheti bidra till personligt oljeplattformenh förlorade bror vid olyckan.Reme sintegreras
växande. Växandet kan bidra till stärka modet hos indi- Odd talade parallellerna mellanKristian Remeatt om
viden, liksom styrkan. kan också leda tillDet individen Estoniahaveriet och Alexander Kielland-olyckan och be-att

ochpris sina innebära för- skrev dem slående då det gäller frågan eftersök-sätter större närmaste en som om
Ökaddjupning relationerna till andra. och ande de omkomna. båda fallen frågade hela folket:empati I sigav om- av

för andra, liksom ökad tacksamhet för livet och Vad skall Skall de döda fåttposi- göra sinacceptera attsorg grav
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skall hanterastill med fartyggenomföra olyckorsöka efter dem, för sjöss sätthavet eller skalli sammaatt en
flygolyckor.båda fallen alla förstbegravning land enigaI somvar om

bådeoch eftersökande och Norgebärgning regeringen i
döda saknasbehandlingetisk värderingNorrnativallt skallgick långt lova göras".och Sverige avavatt attgenom

Åsikterna rådetskritisk till Etiskamycketbåda fallen Oddanhöriga delade och Kristian Remebland de i ärvar
medställningstaganden fallet Estonia. Hansskaffa uppdrag ochundersökning för igenomfördes siginte någon att

deras arbetehuvudsakliga invändningarfallen fattadekunskap deras båda regering-I är:mening. motom
etiskRedogörelsen grundas normativinte någonlåta eftersöka omkomna,beslut någotinteatt som -arna om

dödabehandlingförändrades värderingKiellandfallet med Alexander så småningomi avav
empirisk erfarenhethänsyn tillRedogörelsen inteefter anhörigas kamp. tar-

likartade fallönskemål och behovrörande anhörigas i

Betrizjfñznde åsikterde anhörigas
denna korta,förvånadetHan ägnatär att attattmenargenomförde undersök-Alexander Kielland-fonden tre grund för denligger tillsidor långaknappt rapport,sexbärgningrörande frågananhörigas åsikterningar omav decemberbeslut den 1994.svenska 15regeringens avgenomfördes månadereller bärgning. förstaDen 15inte

och den tredjeolyckan, den andra efterefter årtvå år tre tillErfarenheter Kielland bar ledaAlexander att
gick, destovisade längre tidenefter. Mätningarna att beslutregeringens ornprávas

salmade.önskade eftersökande defler de anhöriga ett avav för-med framföraavslutar sinOdd Kristian Reme attgenomfördesefter katastrofenoch halvtTre årett därmed det tidi-bärgas ochhoppning Estonia attattomoch endast saknadeplattformen åter-bärgning 6 36avav enligt hansupphävs.regeringsbeslutet Det är upp-garehar de anhö-Enligt Oddfanns. Kristian Reme ingen av de erfarenheterefterden enda rimliga lösningenfattning
brordetta, beklagat bärgningen. Remes åter-riga, trots ändratKielland-olyckan.dras Alexander Ettkan avsomalltfamiljen har fått därförfanns gjortsinte, attro numen precedens-betydelse, särskiltskullebeslut stor somkunde ha gjorts.som drabbasländer skulleflera människorfaktor, i våra avomtillKielland-fonden fanns anledningarFör två att man katastrofer.liknande

ville finna dedendrev bärgningsfrågan, attena var man
skulleandra olycksorsakenombordvarande och den att

utredas fullständigt.kunna gravplatsHavet som
Oslo, inbju-professor vidWeisaeth, universitet iLars var

efiersálening inledde medrörande omkomna gravplats.Praxis dan för tala havet Hanattav somom
vid flyg-tillvägagångssättenbeskrivningtillämpats olikadetOdd NorgeKristian Reme i göra attattatt en avmenar

med fartyg skiljer Urtill och olyckor sig åt.och olyckoreftersökning omkomna sjössdå det handlarpraxis avom
båtaromkomnahistoriskt perspektiv kanberoende vilka förolyckats.säkrande bevis, För sägas attettsomav

grund dethavet, framför allt intelämnade kvarflygplanet och de iflygolyckor gäller ovillkorligen attavatt om-
omhänderta dem. Anhöri-möjlighetertekniskaoljearbetare har Kiel- fannsomhand. det gällerkonma Då atttas

båtolyckor bemöttesoch ovisshet efterdeteftersökning genomförs,land-fallet inneburit ångest genomatt men gas
överlevandeträffa denaturligt erbjöds möjlighetfiskare deolyckan. det gällersjälvklart före den Dåinte attattvar

Weisaeth konstate-frågor. Professorochöverlevande, mångadet självklart eftersöka intehar varit att svarmen
sammanträffanden isådana inte organiseratsnågraomkomna. attrar

fallet medbörjat ställa krav Estonia.fiskareReme attattmenar nu
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Weisaeth förLars också kring frågan för havet anhöriga tillän näm-ett resonemang tans som grav, passagerare,
hur uppfattar döden till havs, vad blir borta Weisaâthsjön Lars utvecklingen pekar sjöfolkom att attner

förhållandetHur kropp och själ. sammanhangetI ställer krav samhället skall ställa ekonomis-störreser att
han SOS förkortning förnämner Save souls. kaär till förfogande för förbättra sjösäkerhetenatt en our attresurser

Han påpekar också traditionvår har plikt och kraven ökar också för omkomna skall bärgasär frånatt att man atten
söka efter anhöriga försina begrava dem land. havet.att att
Ett perspektiv belyses anförandeti det gällerNär omständigheterna kringär Estoniaannat näm-som om

det ñnns skillnad mellan hurnågon anhöriga till besätt- Weisazth det förstå,svårast bak-äratt attner motsom
ningsmedlemmar havet jämförelse medi grund det sade,två statsministrar rädd-inteärser som grav, attav som
anhöriga till Med utgångspunkt i ningsarbetet direktresenärer. Övergick omhändertagandeiett ettresone- av

anhöriga till skulle hasjömän omkomna.störreattmang om accep-
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den juniExpertmöte 199817

rådet uttryckerbörjat läka. Etiska i sinbehov dehade analysgruppendet fortsatta arbetet sårör rapportsomav
skulle blivid bärgningmedias bevakningoch bärg-Omhändertagandesärskilt frågor:två överpröva att enatt oro
döda ochintegritetskränkande för både deutomordentligtbakgrund dettarespektive övertäckning. in-Motning av

vil- de efterlevande.den vidbjöd analysgruppen till 17 juni,expertmöteett
vid polisenAarsaether, informationsansvarigElisabethförberettsinbjudna besvarade frågor,ket experter avsom

flyghaveri, därerfarenheter frånSvalbard, haranalysgruppensfrågepanel. Närvarande förutom i ett stortettvaren
räddningsarbetet.samband medpressuppbåd samladesanhörigföreningarnas ioch dess sekretariatledamöter re-

viktig inforrna-mediernaAarsaether beskriverfördjupad kun-flera områden söktesferensgrupp. Inom som en
därföromvärlden och detionsfönnedlare och länk tillskap: gavs

varkengjordearbetaförutsättningar sätt attettatt som
fö-kränktes.eller deras familjer Hennesoffrens värdighet

Massmediabevakning dokumentärfilm, be-medinleddesredragning somen
den komplexitetefter olyckan ochbärg- skrev arbetetbevakning arbetet medmassmediernasFörsvårar om-somen

bra informationsar-framgick tydligtdet.omhändertagande de Detellerning Estonia ettattett av om- gavav
massmedierna, förut-anhöriga och tillbåde riktat tilltillfällen delgivits bete,Analysgruppen har vid flerakomna

det arbetet.detbe- i övrigamassmediernas förmodade integrerassynpunkten närgångna sätter attatt
ochskulle påverka de anhörigavakning negativt riva upp
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Övertäckningsarbetets påverkan duktionstekniker med flera beskedet med godattgavs-
övertäckningsarbetena,Har inletts vid Estonia tid och planeringpå- skulle möjligt. Densom noggrann vara psy-

verkat fartygets tillstånd och möjligheterna kiska belastningensig in i för den inblandade personalen skulleatt ta
Akefartyget idag frågorDessa ställdes till Wide, projekt- sannolikt deninte skulle derasäventyrastor attvara

ledare vid Sjöfartsverket Jan-Erik Jansson och hälsa,Per under förutsättning kan reglera tillflödetsamt att man av
Engström, uppdragsledare och geotekniker vid VBB kroppar.som
arbetade med övertäckningen. De deltog denna deli Ro-mötetexperter som av var

Övertäckningsarbetetavbröts bottenförstärkning- land Ståhl, Lindberg och HåkanJan Mörnstad frånnär den
sarbetena fortfarande pågick. Sand har lagts havsbot- svenska identifieringskomrnissionen. Göran Wennqvistut

liksom textilremsor och ska hålla och Pettilä från finskaAntti den ID-kommissionenstensträngar ochten, som
sanden plats. Ett jordskred havsbotten vid Estonia Björkås frånArne den norska.
har inträffat, detta har inte påverkat fartyget eller för- Björkås polisArne kriminaltekniker-ärmen attsom uppgav

tillgängligheten.svårat Dessa uppgifter baserade den flera fall kan avlasta dykarnai de hjälperär tillattna genom
information finns tillgänglig från tiden arbetet vid hanteringen kropparna. Dennär organisationsom typenav av
utfördes. hade han erfarenhet från tidigare bärgningsuppdrag,ettav

då helikopter havet och bärgats dykarestöttat överen av
Identifiering omkomnaav medan kriminaltekniker avlöst hanteringeni krop-av
Vilka möjligheter finns det idag identifiera deatt om- parna.
komna. Rättsläkare, poliser och rättsodontologer från de

omhändertagandefrågorDyknings- ochsvenska, norska och finska ID-komrnissionerna svarade
frågor hur kroppar kan förändrade efter drygt omhändertagandeEtt omkomna dykning be-antas vara av genom
fyra ochår i vilken krävs förorganisation sådant lystes frånDave Cawson säkerhets- och arbetsmiljö-vatten, ett av
omhändertagande. relaterade utgångspunkter. Cawson arbetsledare vidvar

med säkerhetAtt uttala kropparnassig påverkan dykföretaget Rockwater dykningarna vid Estonianärom ge-
efter flera år i möjligt. Förhållandeninte kan nomfördes slutsatsHans det tekniskt1994. möj-vatten, ärvar attvar
förändras beroende syrehalt och den aktuella ligt återvända till och arbeta där.Estonia Uppdraget ärvattnets att
bottenfaunan platsen. erfarenhetsmässigaDe tekniskt krävande och innehållerantagan- sett moment av
den gjordes rättsläkarna beträffande kropparnas säkerhetsrisker, dykföretaget försätter gränsernasom av men
tillstånd dock relativt samstämmiga. Det dykarnasinte säkerhet och dessa kanär inte tänjasgränservar osan- av en-
nolikt kropparna kan relativt välbevarade, efter- skilda dykare. menadeHan det möjligen finns hand-att vara att en

håller och låg vid fullEstonia. företag har kompetens och utrustningvattnet temperatursom en attsom genom-
Möjligheten identifiera de omkomna förefaller föra uppdraget.iatt

desamma Finland1994. I kompletterades tekniskaInnan lösningar diskuteras provdyk-måstestort vara som
jämförelsematerialet efter den svenska beslutregeringens för reda förhållandenaningar inuti Estoniagöras att ta

bärga,inte materialet fullständigt.inte menadeRätts- Cawson. uteslötär Cawson det kundeinte bliatt men att
läkarna de omkomna kan identifie- dykaresvårt genomföra uppdragetmotivera medantog att merparten av att att att

utesluter det fallinte kani vissa omhänderta döda, eftersom detta ovanlig arbetsupp-ärattras men man ettvara en
relativt komplicerat arbete. gift för dykare. Dykarna motiverade förmåste vara upp-

fråganPå det finns kapacitet och kompetens draget ochinom förberedda deras psykiska hälsaså inte sättsom att
Norden identifiera de omkomna det krävs förutom spel.att -
rättsläkare och rättsodontologer, kriminaltekniker, ob- svenskEn Jacobsson,Jan också inbjuden förexpert, var
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skadykarnauppgiften och mentalttill antal lösafrågor. Jacobsson sade kännasig ar-ett preparera somatt svara
medkan genomförasundersökningarbeta där.villiga omhänderta omkomna Dessaaktiva dykare är att ursom

dock ROVBådaEstonia. överens attexperterna om manvar
skulleberäknadeAvslutningsvis Dave Cawsonkan fatta beslutrekognosceringsdyka innanmåste att manomman

förberedelsetid införmånadersundersöka det behövaSyftet med detomhändertagande. är eventu-ettettatt parom
tekniskt ellt uppdrag.och fallmöjligt arbeta vid Estonia atti såär att nu
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denExpertmöte september29 1998

syfte granska och uppdatera detånyo underlag sernisubmersiable enligt Landelius användasmåsteatt typen
låg till grund för beslutregeringens för1994 inte utföra lyftet. fartygEtt semisubmersiable,som att att typenom- av

händerta omkomna eller bärga Estonia anordnades med lyftkraft kranar, föredra eftersom detstörre än ärett att
den september. Analysgruppen29 ville lika väderkänsligt. Väljerexpertmöte inte kranfartyg, krävsäven är man

undersöka vilka möjligheterna lyfta fartyget. fyra1998 stycken. lyft skulle krävaminst Ett förstär Estoniaatt att
Till inbjöds bärgningsinspektören Lars Landelius,mötet Lyftet skulle föregås antal kraftigarätas att ett stortupp. av
civilingenjören och skeppsbyggaren Ulrich Dischler dm diameter, placerasvajrar, i under fartyget. Skrovet1samt ca
teknologie doktorn och skeppsbyggaren Thomas skulle före lyft behöva förstärkas ställen.vissaett utsatta
Milchert. kustbevakningsinspektörenFörste Carl Gustaf grund djupetPå mättnadsdykare arbetamåsteav

tillgängligKonow telefon under delar botten med placera plats. Dykarnasvajrarmö- situa-rättvon var per attav
skulle kompliceras de befinnertion drygtsig 80tet. attav me-

under servicefartyget, de har kablar mellan ochsigter att
Bärgning och vrakröjning Estonia dykarklockanav samtidigt de arbeta med tjockamåstesom

Landelius, utförtLars bärgnings- och vrakröjnings- och arbete bedömdevajrar. Dettatungasom experterna som
uppdrag redovisade teknik kan användas för lyfta komplicerat och riskfyllt. Mättnadsdykare har heller ingenattsom
Estonia. arbeta med bärgning eller vrakröjning.attvana

lyft framstodEtt Estonia mycket komplicerat. plats kanNär fartyget lyftas och däreftervajrarna arav som
Speciella kranfartyg, s.k. cheerleg-kranar, eller fartyg föras grundare Arbetetin utföras lugntmåste imot vatten.av
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fortfarande ligger under Dettaned medan detallt eftersom det försväder. inFartyget måste sättas vattenytan.
kropparna enklare hanteralyftas högre bland för ikan kortas och fartygetbotten så vajrarna är vat-attannat attatt

medBehovet lyftkraft kan minskas ballonger ten.omupp. av
undersökas styrbords sidaLuft- Skrovet kan Estoniafartyget de däcken.luft placeras inne i övre om

farty-mättnadsdykareTroligen kan in idock stabilitet ochtillförseln så intemåste ävenrätasatt upp.anpassas
undersöka skrovet fråndet ligger idag och insi-kontrollerbarhet i äventyras. get somprocessen

har aldrig dan.lyft fartygEtt Estonia ut-ett stort somav
berättade erfarenhe-Carl Gustafkomplicerat och mycket kost- Konow sinaförts. skulle därför bliDet von om

kustbevakningen.genomförtsfrån dykarbetennadskrävande. fåtal företag skulle kunna åta sigEtt ett ter avsom
menade hanpsykiska reaktioner från dykarnadykeriindustrin Beträffandeuppdrag detta. dessa och helaFörsom

minskas dykarna kännersvårigheterna kan motiva-betyda väsentlig teknikutveckling.skulle lyft Estonia attett omav
rollomkomna spelarför arbetet. Mängden givetvissemisubmersiable fartygKostnaden för hyra tionäratt ett

omhändertadykarna väl inställda visstdrygt dag.å 130 000 ärnär ettattmenper
antaletdetske antal kroppar bliromhändertagande omkomna skulle kunna inte svårareiEtt nämnvärt omav

ökar.kan börja arbetet med vändningen in-Det innanetapper.
vrakröjningsoperatjonanalysgruppen framstårläge.leds och sedan fortsätta fartyget Föri sitt rättanär vänts en

omöjligmycket kompliceradkroppar bör intemöjligt de omkomnas EstoniaSå många attmenav somsom av om-
skulle bli mycket dyr.genomföra.grundare Operationenhändertas fartyget liggernär vatten men
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Analysgmppens kontakter

med anhöriga och överlevande

Hearings öppna möten Planering och genomförande-
enlighetI med direktiven bildades referensgrupp med har planeratsMötena och genomförts samarbete medien

företrädare för de anhörigas och överlevandes referensgruppen deorganisa- och lokala anhörig- och överlevande-
Samarbetet med referensgruppentioner. har analys- föreningarna. Till har inbjuditsgivit anhöriga ochmötena

inblick de anhörigas och överlevandesi erfaren- överlevande adresser återfinns SPF:si Dess-register.gruppen vars
heter stödet och bemötandet från myndigheter och annonserades sammankomsterna lokalpresseniutomav
kommunföreträdare m.fl. viktig delEn analysgruppens dagar före föri dem olikanågra nåmötet ävenatt som av
arbete har söka upphäva bilden fartygsolyckansvarit anledningar valt från SPF:s regelbundna informa-avståatt attav

offer och fördjupa kontakterna med och kunska- tionsutskick.anonyma
de drabbades livssituation. bakgrundMot analysgruppen deltog ledamotFrån minstperna om samtav en en

ovanstående har analysgmppen under det första halvåret medarbetare från analysgruppens sekretariat. do-Mötena
s.k. hearings, dvs.1998 kumenterades formi minnesanteckningar.iöppna möten,arrangerat runt om av

Sverige. Orter besökts sådana drabbades enlighet med analysgruppens informationsstrategiIärsom som
särskilt hårt Estoniaolyckan; Borlänge, Jönköping, och direktiv, arbetet skall präglasregeringens Öp-av att av
Lindesberg, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Vil- penhet och informerades lokalpressen hear-insyn om
helmina. skeddeI uppföljning dessajuni förväg och försågs med pressmaterial, efteringen imötenen av ge- som

videkonferens, riktad till redaktionell bearbetning användes artiklar föregickiorter.ennom samma som
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vilket infriades.och sprida kän- lovades beskedet före intebidrog till ökaDetta intressetmötena. attatt pressen,
förFlera deltagarna mednedom sammankomsterna. anhörigaAv när representanter reger-varom omsorg om av

den oktoberoch Sjöfartsverket kom till Borlängeoch överlevande ombads journalister och fotografer 27ingenatt
besvikelse efterslutade ochrespektera frånönskan iinte 1994arrangörerna närvara möteettatt sorgsomen -

vid eventuell bärgningrespekterades detta beskrivning problemunder hearingen. samtligaPå termerorter av en
stank och "köttkvarn.fullt ut. som

form etableran-stöd kommunernaanalysgruppen givit iSverige DetPå mötte avresan genom om- som
stöd tilloch ekonomiskaUnder dessa fördes det krisgrupperkring berörda människor.300 möten, statensav

gälleruppskattats.anhörigföreningen har Detsammasamtal fyra centrala frågor: po-om
till med lämna infor-det den akuta fasen hjälpteVilket stöd har från samhället Vad har lisenStäd igivits attsom-

till den infor-de anhöriga hänvisadepersonliga nätverket betytt mation. I övrigt var
radio och tidningar.bemötandet från myndigheter, förmedlades TV,har viaBemötande Hur mation som-

skrivam.fl. deltagarna kändekommunföretrådare, kyrkan och sigorganisationer Många atttvungnaavva-
dettauppgörelsen med försäkringsbolaget Skuldrit trots att

andramedföra de förhindrades drivadet funnits möjlighet påverka beslut komPåverkan Har attatt att att pro--
orsaks- och ansvarsfrågan.till exempel avseendeoch åtgärder cesser

tidpunkten för utsändningentillräcklig harInformation informationenHar varit Någon nämnt att av-
vid och mid-Erstaenkäterna olämplig. kommeranalysgruppen intrycken från dessa DeNär ärsummerar

och där-ensamhetenframstår de avgörande för analysgruppens riverjust är störstnärmöten somsommar,som
teckenAndra enkäternamöjlighet fördjupa förståelse för de drabbade försin sår.män- ett attattatt menar varupp

kon-de ledde tilllångsiktiga konsekvenserna bryddeniskornas livssituation och de sig inte någonnågon attmenom,
Estoniakatastrofen för människor. takt.fått Sam-mångasom

hartalen har förts fritt och stämningen varitmötena
från hearing i LindesbergRösterbeslutsfat-tillåtande. Emellanåt har hård kritik riktats mot

arrangerades tillsammans med FAE3framför allt har Lindesbergoch det offentliga Sverige. Men Mötet imö-tare
Lindesberg dendrabbade dela med och hölls församlingshemmetpräglats vilja från de i 1itena stor att marsav en

anhöriga och överlevandeerfarenheter. Till hade drygtoch mycket personliga 401998.sig mötetsmärtsammaav
Analysgruppen tackar alla dem deltagit dessa kommit.ivarmt som

Wallmark,inleddes med Patrik iMötet prästmöten. att
artikel han självFellingsbro församling, läste upp en som

frånRöster hearing i Borlänge och Kyrkansoch publicerats Bergslagspostenskrivit isom
till bärg-Artikeln helhetarrangerades tillsammans med SEAZ och Tidning. uppmaningBorlängeMötet är ensom

omkomna för försoningden Närvarande och omhändertagandehölls Borlänge Folketsi Hus 1998. ning1 attavmars
skall kunna20-tal anhöriga. uppnås.ettvar

relevant information följttycks bristenhanteraEn Estonia- Detmisstro regeringens sättmot att som om
deltagare fickEstoniafrågan från allra första början.frågan präglar de anhörigas upplevelser. Förhal- Någramånga av

delevde, därefterdet gäller först bud deras anhörigaoch försening omdömenning är nämns när attatt varomsom
till polisens telefomnottagningBesvikelsen omkomna. ringdebärgningsfrågan och haveriutredningen. Någonöver

till telefonnummer.och blev bara hänvisad vidarebemötandet kontakterna med kommunikationsdeparte-i nya
och lyssnasökte information TVoch flera det svikna löftet inför Mångaär nämner attmentet stor genom se

december då de anhöriga radio.regeringsbeslutet den 1994,15

173



PROCESSEN

anhörigaNågra löften bor utanför de platser där anhöriga bor.påminner statsministrarnas många Enom person
allt skulle för de omkomna skulle bror berättar föräldrarna fick stödmiste singörasatt att tas attom upp. som men

deltagarnaEn ärkebiskopen gjorde fel tänkte syskonen. Flera berättar stöd fråningensäger att attav som om
gick och talade båten skulle ligga kvar. känns och medmänsklig kontaktDet omvittnarnågonpräster ärut att attom

kyrkan till för dem vill bärgainte båten det behöver initialt. Flera talar betydelsen detärsom om som man om av
och de omkomna. Kyrkans roll blev oklar, det kändes långsiktiga stöd harsom som

kyrkan blev förlängda Informationen till de anhöriga fungeraderegeringens Någon förränpåstår inteom arm.
kyrkan det motståndet bärgning. SPF kom bilden första tiden söktein i Dennågon.utgör största sägeratt mot

deltagare ifrågasätter medEn Erstaenkätema fakta, ville vad hänt och fick frågan vill dunyttan vetaman som
och frågor får delta tala medinte prästiattmenar man svarar men en

beslut. har vräkt informationnågra Medierna och får aldrigsårenut
läka. berättar för inbrott de omkonmaEn iman om oron

frånRöster hearing i Stockholm föräldrarnas villa, deras blev kändanär namn genom me-
hölls LidingöMötet Foresta, den Flera dierna.19 mars. perso-

bästadet stödet för dem. båda föräldrarnaErsta varit berättar omkom,Många En iatt attner uppger person men
uppskattar enkäterna, upplever dem be- dödsartesten modern blivit änka. Vid förfrågan hosnågon står attmen som
svarande; gammalt förlorat dotter undrar myndigheterna blev låg den ord-sin iett svaret attpar som pappren
enligt de fylla dem. klagar godtyckligt förfarandemåste i Några under andraningen. Ettöver attsonen om som om-
tafatthet präglade omhändertagandet Värtahanmen. ständigheter kan juridiska konsekvenser enligti I sages-
terminalen saknades stolar, fick nummerlapp förtaman en mannen.

stödsamtal och information; reagerade klagar dykarnas hälsamånga Någonöver överatt att omsorgen om
rederiets reklamskylt "Trevlig till Tallinn". skall hindra kropparna omhändertas.En attresa annan
invänder det fungerade ganska väl. frågan hur Estland och Finland stäl-Någraatt tar upp om

Informationen dålig initialt och flera ler till bärgning. Flera uttrycker de förvittnar sig äratt attvar om personer
god information behövs för stöd. omhändertagande de omkomna.att ettge av

beslut känns demokratisktRegeringens inte ettsom
frånRöster hearing i Jönköpingbeslut. det känns felNågon Mkr till350säger att att ta

övertäclcning samhället föri Jönköping arrangerades tillsammans medövrigt. Många Mötet i SEAnär man sparar
de närvarande uttrycker bitterhet ha fått och hölls Sjöåkragården Bankeryd deninte i i 26 1998.över attav mars

begrava anhörig.sin Omkring anhöriga och överlevande deltog.35
blev berövad"Jag hand fru, Flera deltagarna medlemmar Pingstkyrkan ochmin irätten äratt ta om men av

fick istället hand svärmor". de uttalar stödet därifrån. Kiisarbetetmin Någon "en sig positivtsägerta om om va-
bok har kapitel.sista rade omkring månad och avslutades med minnes-ett en en

Flera exempel hur förvägrats möjligheter stund för de omkomna. kvinna förlorat dotter,En singer man som
påverka beslut. Varför fick anhörig med och barnbarn fick hjälpingen Karolinska sjukhu-i svärsonatt vara genom

Etiska rådet frågar telefonmottagning, dit hon ringde de förstavarjesets nattman.
dygnen. anhörig från Halmstad erbjöds hjälpEntio ingen

frånRöster hearing i Norrköping alls hemort. med bibelskolansin En resteung man, som
hölls Norrköping denMötet Stödet och överlevde katastrofeni 24 berättar och rädsla1998. i ångeststa-mars om

den fungerade bra. Sjukhuset och kyrkan farms till hands. under efter olyckan. Med professionell hjälp klaradeåret
de hamnar utanför alltNågon stöd de han leva och fungera.säger äratt attsom som av
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förloratKvinnan sina uppteckning och utskick. anhörigförening bildades.Ennärmaste ärtre emot attsom av
de omkomna idag, andra Landstinget erbjöd psykologhjälp anhörigföreningen.inte Estonia viatas accepterarupp

gravplats. Samstämmighet råder vad gäller Kyrkan ordnade enkelt träkors redan veckanågonöver-som en ett
täckning deltagarna föringen sådan lösning. efter olyckan. placerades minnesvårdDär ettårs-ärav en en-

Med Samuel deltogSvensson, dagen olyckan. och kyrkogårdsförvalt-i Kommunenmötet är som expe- av
ditionen till tillsammans medEstonia Barasinski ekonomiskt stöd tillPeter denna.ningen gav
under december Samuel Svensson rädd- Polisernas1994. både direkt samband med olyckaninsats iärsom
ningsdykare förlorade far och berättar identifier-sin och de återkom för samla jämförelse-innäratt attsenare
bara kroppar kunde vid dykningarna material uppskattades flera.Estonia. Jagses av
upplevde känsla frid vid Estonia. mörkt, Erstaenkäterna ändradeDet karaktär från till börjanen attav nere var en

och kallt. intryck detNlitt lätt ha handlat hälsofrågor tillså så småningomär äventyst att att ta att tavore upp om
dem. Samuel Svensson också han känner bärgningsfrågor. frågor bör hållassig Dessa isär. Någrasäger att upp
ignorerad människa vid kontakter med myndighets- frågor berörde självmordstankar och frågar vadsigsom man
personer". gjorde för hjälpa dem svarade jakandeErsta att som en

deltagarna kritiskEn till Etiska rådet sådan fråga.är att togav mer
hänsyn till dykare och identiñeringspersonals psykiska Anhörigföreningen Uppsala beslutade tidigti ett
hälsa till de anhörigas vilja hem döda. stadium ställningi frågan bärgning.sina Enän inte Trotsatt att ta attom

upplever tillsättandet Etiska rådet fattat beslut frågan känns det ändåregeringen iatt attannan av var som som om
omyndigförklara alla anhöriga. bestämt eftersom frågan aktualiseras oupphörligt.inget är

Flera deltagarna upprörda massmediernas Flera bärgning. de"Detsigär över mötet motsätter ärav en som
agerande. Man journalister okänsliga, vill bärga hörsvarit mest.nämner att som
ställt dumma" frågor, fotografer bilder media både ochtagit i Synen positivomnämnsatt smyg som nega-
och enskildas"gräver varför grävdei efter finns bra och dåliga journalister.inte "Dettiv.sorg man-
sanningen Estonia"om

frånRöster hearing i VilhelminaförGemensamt deltagarna de känner de inteär att att
haft möjlighet påverka beslut. kvinnanågon hölls den april församlingshemmetEn Mötet Vil-25 i isägeratt

hon skrivit till och andra beslutsfattareInes Uusmann helmina och arrangerades samarbete med Stöd- ochiatt
fått skickade medinte Jag foto brottsofferföreningennågra Vilhelmina. Svikna löftenmin i nämnsettmen svar.

dotter också för det levande människor flera ochvisa analysgruppen bara skagånger ävenatt att attvar som en oro
omkom, människor och fortfarande älskade. lyssnavarit och hänsyn till vad de anhöriga villinteär ärtasom uppen-

bar. exempel Svikna löften. Löftet bärg-Man ger om
frånRöster hearing i Uppsala liksom löftet informationning, regeringensattom om
hölls UppsalaMötet Folkets hus den aprili och beslut före massmedierna infriades.1 1998 inte Mångasom an-

arrangerades samarbete med Stödföreningeni för höriga känner obehag införEsto- tanken övertäckningen av
niaoffren Uppsala län.i Uppsala har ställt vraket.Kommunen i tanken de omkomnasNågra även över attoroas

med informationsträffar och ekonomiskt. tillhörigheter kan komma saluföras framtid ochKyr- istöttat attupp taren
kan och polisen likaså. minneshögtid hölls domkyr-En exempel detta.i Titanic som
kan kvällen efter katastrofen. Uppsala kommun Flera vädjar bör försöka omhänderta såatt attman
initierade månader efter olyckan och ornkorrmatvå möjligt och detmångamöte visarett attgenom som menar om
Allmänna advokatbyrån fick hjälp månader har alla fall försökt.i sig inte Detså iman sex man vore som
framöver. gällde allt från lokalerDet till bo- högsta hem kroppen. tidigarevinsten Ettmötasatt att par som
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september utvidgarkatastrofen. den SPFidag 1997bärgning beskriver Först 18varit inte motsätteremot att man
överlevande.till omfattakommer själva uppdragetdet.sig De inte i sitt ävenattantar att att roman annars

inbjöd därför de överlevande tillrådet och Analysgruppenliv. uttrycker besvikelse EtiskaNågon över etteget
samråd med förplaneradesdet tillsattes för skulle det iregeringen möte representanteratt att sommenar svar

och hölls analysgruppensstödföreningenuttrycker besvikelse anhörig Neptunusde ville ha. Flera över att se-som
Vid deltogStockholm denomyndigförklarad och fråntagen kretariat juni 1998.ha blivit överkörd och i 16 mötet

svenska överlevande.defatta beslut. 14 54rätten att avegna
Flera det förlora barn,vittnar är värreatt att ettom

Rálcrerfånvilket fallet för de flesta drabbade Vilhelmina och möteti gervar
bild överlevande kännermed dör Analysgruppensexempel: kan levaJag min inte ett utan-att attatt avmenman

inleds med de överle-uttryck "livet förskap bekräftasbarn dör". medUppmuntranmitt när mötet attatt en avso1n
det ovanligtvande tackar för inbjudan ochvidare" har upprörande höra. Ett siggår varit ärsäger attattatt par oroar

uppmärksammas dettatill omkomna barn haft det under överlevande Hanför hur syskonen närrmersätt.sorge-
tilläggsuppdraget innebar de överle-ocharbetet. SPF säger attatt

för förstauppskat- vande synliggjordesFlera de anhöriga genomförde mycket gången.av en
framgår de överlevandeRedan vidtill Tallinn efter olyckan. Stödet och informatio- presentationentad attresa

omkommit. Flerarelationer tillfrån upprättades församlings- alla hardet kriscentrum i nära personer somnen som
och anhöriga till omkomna.uppskattning. Alla drab- både överlevandehemmet Vilhelmina ficki näraärstor

beskriver de överlevandesdeltagarna situationbade kommuner ställde emellertid Eninte sättsamma avupp
grund olyckan för dem delskom- oerhörtVilhelmina. skämsNågon "jag min svårsäger över attavsom som

bortanför de normalainnebar upplevelse långtmun. en
dem samtidigt för-för- referensramarna och delsMassmedierna uppträdde mycket okänsligt. mångaInne i att av

ochanhöriga och Flerasamlingshemmet lyckades dock lorade instämmersig journa-värja sägervänner. attmotman
nätverket kunde taladet personligalisternas frågor. det fanns ingen i man

kunde förstå detolyckan,med efter ingen som mansom
slagfält."med Alla döda, dethade varit ettvar somom.

Möten med överlevande forum för medblev oerhört viktigt hittaDet mötenatt
deltagarna gjorde ganskavid andra överlevande.Till analysgruppens hearings landet kom Någrai någraute av

försök samla överlevandetillfället efter hemkomstentillfällen överlevande. dessaNågra iäven atttog snartav
samtal. vändeoch efter från hela till Deakt försöka beskriva upplevelser under Sverige sigsinaatt gemensamma

oförstå-ha Södersjukhuset för hjälpfartygskatastrofen analysgruppen beslöt efter till möttesattatt men avmen
träffas och och älta".bra förgenomfört samtliga hearings särskild uppmärksamhet ende. Det sittainteär attatt er

depåtryckningar och till slut hotelserskulle de överlevande. Analysgruppen bedömde Efter starkaägnas attom
med synpunkter sjuk-försummad deras erfa- skulle vända tillöverlevande sig sinavarit Attatt pressengrupp.en

till slut till stånd.exceptionella händelse till- husets agerande, komrenheter denna inte tagits mötenav
sjukhusen Finland dittillräckligt Flera deltagarna berömmerbehov stöd har heller ivaritDeras inte avvara. av
bemötandet de fick där,fördes efter olyckan och jämföruppmärksammat. de

de kom hem till Sverige.exempel kan den med hur de bemöttes NågonSom regeringen 21 närnärnämnasett att
fick filt ambulansflyget hemStyrelsen för psykolo- hanoktober beslutar uppdra iåt inte1996 närrmer attatt enens

och halv ochoch han fickgiskt försvar, för kontakter i timmeSPF, så sitta väntaatt statens att enenvara organ
skullediskuterades vilket sjukhusomfattar enbart anhöriga efter medan detuppdraget Estonia- emottasom
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honom och hur skulle betalas. Väl framme frågan hur de överlevande ochPå lever idagmårtransporterom om
vid sjukhuset hindrades träffa anhöriga. flera starktsina Un- personliga inlägg. tycksDetgörsattman som om
dersökningen skulle först genomföras och läkaren deltagarna upplever det blivit alltmånga svårareatt attvar av

med deltagare berättar fleraEn leva med upplevelserna efter dem kny-Estonia. Mångaupptagen annat. attannan av
överlevande fick hämta kläder och skor varuhus denna känsla till det faktum fortfarande lig-i Estoniaut ett ter att

Östersjön.Helsingfors. kvar botten hennesNågon säger attger av
genomgåendeEn synpunkt framförs liv spillror.ingen i iär ärattsom

det svenska samhället har efterlyst de överlevandes berät- bär frågor: Varför lät värdefull tid tillMånga man
telser vad hände under olycksnatten. spillo låta helikoptrarna köraDe till land och lärrmaattom som anser genom
själva de har ovärderliga upplevelser och erfarenheter överlevande, istället för föra dem till båtarna lågatt att som

skulle kunna komma till användning flera vid förlisningsplatsen stoppade räddningsarbeteti Vemsom samman-
hang. Vi mycket hur människor beter under hade beslutaså sig Vem de omkomna skulleinterättvet att attom om
stark stress, "är det värdefullt del omhändertasnågon, inte skall vad verkligenHursäger att ta veta som

Flera demav" bär med känslan ha blivitsig hände Flera de överlevandes frågor skulle sannoliktattav av gran- av
skad psykologiskt objekt, kunna besvaras bara tid med dem.sigän män-ettsom togsnarare som en om man
niska med kunskap förmedla. de fick frågaNågra En ställs hur det kom helasignämner äratt att attannan som
enkäter från olika håll, med hundratals frågor debatten vadmånga skulle hända med och deEstoniaatt om som
besvara, kontakt. förstärkte käns-någon Detta döda kom handla sakfrågor och politik änutan att tog att mer om om
lan dem objekt. emotioner.av som

deltagareEn exempel hurpositivtnämner ettannan
Telefonsamtal och brevhans upplevelser kommit till för andra. Hannytta reste

med från pingstkyrkans bibelskola ijönköping Sedan analysgruppens arbete inleddes, oktober hari 1997,gruppen
och fick bra stöd han kom hem. Bland lick anhöriga och överlevande hört för fram-många signärett annat attav
han uppgift träffa anhöriga till de omkommit och förai synpunkter framför allt frågan bärgningsina iatt som om av
berätta för dem de ombord. kän- ochsista timmarna omhändertagande offren ombord.Det Estonia Syn-o1n av
des meningsfullt och kontakten med flera de anhöriga punkter har framförts rörande den påbörjade ochävenav
har fortsatt efter det. därefter avbrutna övertäckningen fartyget.av

förhör hölls poliser Finland ochDe Sverige synpunkter har framförts brev tilli Mångasom av genom
brotrsförhör med syfte klarlägga orsak fanns analysgruppen flera långa tele-gånger,ävenatt attvar om men genom,

misstänka terrorbrott och samband med detta fonsamtal. de anhöriga och överlevande hörtI harNågraattentat. av
framförs synpunkten det värdefullt del upprepade tillfällen, för utveckla synpunktersig sinaatt att ta attvore av av
varandras förhörsprotokoll, för därmed kunna jämföra ytterligare för löpande förhöra hursigävenatt attmen om
bilder och sammanfoga det pussel och försöker arbetet analysgruppen fortskridit.isom var en
lägga händelserna den september samband med analysgruppens hearings28 1994. I sju inatten mot orterav

deNågra överlevande har uppmanades deltagarna skriftligen hörainitiativ gjort Sverigeså- sigeget attav en av
dan jämförelse. för delge erfarenheter kontakternasinaatt gruppen av

internationella haveriutredningenDen kommer med offentliga kyrkan, krisgrupper med flera. Sär-upp organ,
och deltagarna lita innehållet.några sig inte skilt skulle sammanhanget de personligaintresse i in-sägerav ges
Som exempel tidsuppgifter trycken bemötandet, inforrnationsfönnedlingen,i möj-nämnerett attman rappor- av

med deinte upplevelserna händelse- ligheten påverka centrala beslut krisstödoch detstämmerten attegna av som
förlopp. erbjudits från det offentligas sida såväl från de indivi-som
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löftesbrott.duella hörsammades bärgning uppfattades detnätverken. Uppmaningen ettett stortav en som
förantal berörda. Flera de anhöriga mött representanterav som re-

och myndigheter uttrycker också har blivitgering att man
Analyxgrzøppem intryck framför allt hänsyn till de-illa bemötta och ingen tagitatt

bild förmedlats kontakter önskemål och åsikter.har dessaDen är att rassom genom
kontak-Etiska rådets arbete har också berörtslivet för antal anhöriga och överlevande fortfa- i mångaett stort

Genomgående synpunkter framförts rådetrande påverkas starkt frågor rörande Estonia. En majo- är attter. somav
lyssnade tillde hundratals människor hört har fram- deras plats,"tog regeringen någraritet sig attav som av

för och avgörandeEstoniaoffren hem experttyckares synpunkter demfört synpunkter hämtasmåste storaattom
Östersjön. frågor, istället för vända till anhöriga och överle-från botten har framgått sigDet attsamta-av genom

också de har intrycklen och breven har förlika med det vande. Flera anhörigamånga svårt sig säger att attatt att av
för uppfattning,beslut fattade den december Ord Etiska rådet hade bestämt sig innanregeringen 1994.15 ensom

arbetet inleddes.omyndigförklarandd används för uttrycka käns-attsom
gäller frågan hur anhöriga och överle-lan ställt berörda vid sidan beslut detNärregeringenatt omav om
informationsbehovet tillfredsställt defattats. Beslut inneburit den möjligheten vande fått sägeratt egnasom som

informationenfullgöra skyldig- flesta dem hörtdet rättighet och sig genomgå-attatt av som avsom anses som en
hela beredningsprocessenende bristfällig. Underhet, föranstalta begravning och genomföra sedvan- ivaritatt om

efterlystes information vad pågickliga fråntagits dem. Både vrede och regeringenceremonier, över om somsorg -
information förmedladesdetta har kommit fram kontakterna. Deni inga sommen svar gavs.

upplevshuvudsakligen massmedierna och detAnalysgruppen har också anhöriga kom viamött avger ensom
otillräckligt.bild de berördalivssituation. Människorsin attanger somannan av som

har vidare livet och efter demgått i integrerat sorgenman lerisgrzøppxaiizete,polisinsatser och Ema sjukhusBeröm till
de förlorat. dessa har beslutetMånga accepterat attav om brev och telefonsamtal berörberöm framförsDet isomdelåta vila olycksplatsen och önskarEstonia säger att de lokala polis-framför allt gjordesinsatser avsomdet ska förbli. Flera har uttryckt rädsla för vadsåatt en anhöriga kommyndigheterna initialskedet. Många ii

skulle hända beslutet från den december15 1994som om dödsbuden och poliserkontakt med poliser då de mottogRädsla för den ovisshet leva medrivs tvingasupp. man en krisgiupper.fanns med viktiga stödpersoner iäven somlång tid kommer deras anhö-inte justatt vetasom av om får mestadels utomordentligaArbetet krisgmppernai
finns kvar och kan omhändertas.ombordriga de hade klaratvitsord. framför åsikterMånga inteattomanhörigaSå alla de och överlevandegott som av som det stöd erbjödsden tiden, isig igenom svåra utan somanalysgruppen har övertäckning.varitmött emot en dessa grupper.

"läfieøf Haveriorya/een accepteradIfriti/e myndigheters agerande 00/9 intemot
inte in iats med analysgruppen har framförtskontakternaI ävensom syn-

internationella haveriutredningens arbete.framförs punkter denåterkommande synpunktEn Estonia-är attsom
orsaker verkli-framför allt frågan olyckansfrågan illa skött från svenska myndigheters håll. Dessavarit rör om

blivit fullständigt utredda. Flera anhöriga och överle-beskriver hur tidigt skedeMånga två statsministrar i ut- gen
denna fråga har framfört önskemåltryckte skulle och omhän- vande,bärgas de omkomna sig iEstonia yttratatt som

"oberoende", utredning skall tillsättas. Mandertas. de flesta de anhöriga hört medFör sig att en ny,av som av om
döds-vill olycka krävdesådana synpunkter har dessa uttalanden uppfattats så mångainte attacceptera en somsom

eller ställs tilllöften. fattades genomföra offer fårbeslut sedan någon någraNär inte utan attett att svars.passera,om

178



PROCESSEN

7

frånFilmer dykningar ned till Estonia

nalysgmppen har vid tillfällen del dykledaren. Dykama räknartvå tagit och omkomna inne iav ser vra-
ñlmmaterial då företaget Rockwater, Sjöfarts- ket. Vid tillfälle flyttar dykare omkommen såtogssom ett en en
verkets uppdrag, utförde dykningar och utanför kroppen skalli Estonia, kunna filmas och bedömningatt senare
under december april samlas1994. Den 27 analys- kunna möjligheten1998 omhänderta de omkomna.göras attav

och referensgruppen Statens haverikommis- fartygetsi finns omkomna. fårI Manmånga ävengruppen trappor
lokaler och förevisas utvaldasions dessa filmer. följa dykarnasavsnitt vandring sida, hur deEstoniasur uppe ena

Syftet granska det underlag låg till grund för de hyttfönster, räknar synliga omkomna ochär inatt som ser genom
Sjöfartsverket skrev. del ñlm-Genom markerar antalet vid hyttfönstret.rapporter att ta av

materialet, hoppades analysgruppen uppfattning Efteråt diskuterar analysgruppen och referensgruppenen
dykarnas arbetssituation och möjligheterna, de dykarnas arbetssituation. ifrågasätts de funnitDetom som om ar-

omhänderta omkomna.såg 1994, ñlmsekvenser betet meningsfullt,De uppdraget exkluderade möjlighe-närut att
deltagarna innehåller sekvenser enligtnågra hand kroppar. upplevde dykarnaHuräven ten att taser attsom, om
rykten bland anhöriggrupperna, ha blivit redige- ned vraket, räkna och fall, vid, omkomnai i något röraanses se,
rade. fullt identiñerbara, för sedan lämna dem kvarattsom var

Bilderna inredning lossnat,visar förstörts eller Analysgnippen kan ñlmvisningeninte någraattsom av se
flyter omkring. kan hurMan dykarna vraket, redigeringar banden skett.sig in itarse av
bl.a. skära delar skrovet. Sikten dålig. beslutsfattarnaIngen filmerna.1994 sågärattgenom upp av av

uppfattarMan kommunikationen mellan dykaren och avslutades med för de döda.Mötet minuttysten
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FinlandBesök i

medinformerar arbetetdet totala antalet ombord Estonia-Estonia Katariina Kivistö ompersonerv
talarunder hösten Jukka Häkämiesfinländska medborgare. dessa räddades, katastrofenTre 1994.13 nio omvar av

roll och arbete.saknas och påträffades död och identiñerades. SjöfartsverketFör atten
informera hur finska myndigheter Estonia-sig om ser

Utrikesministerietfrågan idag genomför för analysgruppenrepresentanten
avdel-träffarUtrikesministeriettillsammans med referensgruppen Vidi mötetrepresentant gruppenen ur

Åbo. byråchefen och f.d. chefenningschefen Holger Rotkirch,slutet till Helsingfors och Iaugusti 1998,av en resa
och utrednings-enheten MarkusHelsingfors besöker Trañkministeriet, Utrikes- för konsulära Laurentgruppen

Åbo redogör för arbetetsvenska ambassaden. besöks sekreteraren Seppo Tauren. Deoch denministeriet I
Estoniakatastrofen. Holger Rotkirchefter in-Centralbrandstationen. ministeriet

med lagen gravfrid ochformerar bl.a. arbetet över-om om
och Finlandenskommelsen mellan EstlandSverige, om

Trafikministeriet gravfrid.
sammanträffarTrañkministeriet medPå gruppen reger-

Svenska ambassadeningsrådet Aila Salminen och informationschefen Katariina
Fredrik Vahl-svenska ambassadenbåda sjöfarrsenheten, byråchefen Jukka den ministernPåKivistö, tarsamt

ambassadse-tillsammans med försteSjöfartsverket. ochHäkämies ñnska Aila Salminen quist emot gruppen
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Slutsatserkreterare och kanslisten Ikonen.Gunilla Arnell Nlarjattzi
ñnska myndigheter, ef-och hur de Analysgmppen drog slutsatsenskildrar Finland historiskt perspektivDe i attett

inriktatEstoniafrågzin det akuta första skedet främstuppfattar finländare allmänhet insatsernai attteratt ser ,
säkerheten sjöfartsområdet.idag. Ikonen informerar arbetet vid ambassa- förbättra inomMarjattzi om

vid räddnings-den för Estoniakatastrofen. Finland gjordevid tiden insatsstoren LSjösäkerhetsarbetet efter olyckan blev in-operationerna.
drabbat lika hårtfinska samhället blevDet intetensivt.

Centralbrandstation och Estland, eftersom mindre antalSverige ett om-som
Åbo Finland. grund detta har FinlandCentralbrandstzition komna kom frånBrandchefien vid PåJari Sainio in- av

rörande bärgning farty-med ställning till frågornaformerar sjöraddningsarbetet, där brandvärnet inte tagit avom
Analysgruppeneller omhändertagande omkomna.blev viktig del. Brandmastaren Reijosin sjögrupp get aven

uppfattningen från ñnsk sida nöjd med deunder räldningsoperationen fårSzilminen, arbetade äratt mansomsom
ytbargare, redogör för erfarenheter. gjorts.insatsersina som
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9

Besök Estlandi

Möte med anhörigastland drabbades Vâmhårt Estoniakatastxofen, far-av
flerajan Estonia symbol för den Ett trettiotal anhöriga kommer till syftar tillåtervunnasätt mötetvar en attsom

friheten. de ombordvarandeAv estniska med-989 347 analysgruppen tillfälle lyssna till tankar och upple-attvar ge
borgare. dem räddades de räddade63 en dog velser från estniska anhöriga. Flera de närvarande be-av av senare av

sjukhus, saknas och237 47 återfanns döda erfarenheter och framför synpunkter hursinarättarpersoner om
och identiñerades. tredjedel Estlands befolkningEn såväl den svenska den estniska ageranderegeringensav som
kände med olycksfarden.någon Analys- påverkat deras Flera framför medsituation. missnöjesom var

önskade bl.a. följande frågor: haverikommissionensorientering arbete och flera oförstående tillärgruppen en om
Vilka följder har olyckan fått för de drabbade och det den svenska beslutat övertäcloiingregeringenest- att om en
niska samhället de anhörigaHur och överlevandemår fartyget.i Mötet och flerastortyngsav av sorg personer
Estland idag Med till Estland åker uttrycker, direkt förespråkanågra bärgning, förhopp-utan attresan perso-

från analysgruppen respektive referensgmppen. de omkomna skulle kunna begravasningar iner attom
jord.

hårtEn de drabbade är Vöruorternaav Flertalet deltagare föräldrar till omkomna bland be-år
besökerEn Vöru, stad drabbats hårt efter- och de berättar för analysgruppen de fram-sättningengrupp atten som

medlemmar kommunledningen och företagare förallt lider ifrågasättanden riktats densom ur mot est-av som
förolyckats. träffarI Vöru borgmästaren, niska besättningens duglighet. Bland dessa anhöriga detärorten gruppen

därefter hålls med anhöriga och överlevande. förespråkar bärgning, för olycks-många justmöteett attsom
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rörandefattade frågor Hansvenska Estonia.orsaken skall kunna klarläggas och besättningen regeringen iren-
Internationella Stödgruppen, DIS.missnöjd med Dentvås. är

till DIS,estländare har betalat inMånga stora summor
Möten i Tallinn Ander det harinte gått någonPaeorg säger attattmen

de inbetalda beloppen.myndig- redovisningTallinn träffar företrädare för medier,I avgruppen
medlem-tillfrågades föreningensUnderolika trossamfund och anhörigföreningar. 1995heter, Våren

skulle bärgas ochde önskade Estonia svaretattmar om
Mass/Medier det allmänt spriddAnderblev då nej. Paeorg ärtror att en

anhöriga tillestniska medborgareuppfattning blandTali och Indrek Treufeldt, journalist vidPiret attmorgon-
blivit väl kompense-fartygskatastrofens offer harrespektive nyhetschef vidtidningen Päevaleht, EestiEesti änmer

åtgärder, skulleförluster. krävarade för AttTelevisioon, berättar erfarenheter sinaEstonia-sina även somom av
upplevs därför orimligt.kostakatastrofen mediernas perspektiv. Tali, skrivitPiret sompengar,somur

det finnsanhörigas menadesituation miss-att storenom
betrájfzznde/erisarbetet EttlømdMöten itänksamhet estniska myndigheter. Detta utgörmot gro-

psykologerna AllanPingstkyrkopastorerna och Laur, Leagrund för och sabotage. anhö-rykten Mångateorier om
berättade följande: kvällenMurdree Påbesättningen ochEstland har också illa vid Mossin Marttagit sigriga i attav

kyrkorna.september hölls ntinnesgudtjänstden ipekats oprofessionell. 199428ut som
psykologer medñck hjälp från finskaEstniska psykologer

och stodAnbárigørgøzniyatiøneø etableradesplanera krisarbetet. iKrisgmpperatt
deregelbunden kontakt med 800 345Berendsen från anhörigorganisationenKersti Memento personer. av an-ca

hjälp underskickades till kurort förnovember höriga tioberättar föreningen bildades i 1994,Mare attatt en
uppfattningenoch Murdree harIdag har dagar.10-tal anhöriga till Laur, Mossininitiativ attett passagerare.av

haverikommissionensde anhörigamedlemmar. Uppgiften för föreningen inteföreningen 320 accepterarsomca
förespråkar bärgningorsaksförklaring Estonia. I övrigtanhöriga frågor gällande lö-under bistå1994-95 iatt avvar

olyckans konsekvenser och gått vi-psykologiska problem. harsocial ochpensioner, accepteratesternaner, omsorg
dare med liv.från försäkringsbolagetfrågorna sinaEn ersättningenav var

Tallinn berättarTheresa hosstöd för varandra. Syster Birgittasystrarna iSkuld. Medlemmarna fungerade som
familjer där barn hadebesökte de flesta deBildts uttalandeBerendsens uppfattning CarlKersti är att systrarnaatt av

Estoniaolyckan. arbeteförälderpåverkade de anhö- förlorat Detta på-omhänderta de omkomna inågonävenattom
ordna ochhjälpte till medhar blivit gicki SystrarnaEstland. olycksorsaken inte två år.riga i Hon attatt pengaranser

kontakt mellanförmedladetill familjerna.tillfredsställande utredd och samtliga anhöriga Dei ävenannatattuppger
barn och hjälpfamiljer.Estland övertäckning.är emot en

fören-Ander berättarPaeorg Memento Estonia,om
Trønsportministerietbesättiiingsmedlemmar.för anhöriga till omkomnaingen

berättadevidnovember Viktor Palmet Transportininisterietbildades efter den 25Föreningen stormöte attett man
efter detutarbetat åtgärdsprogramförsta hand driva försäkringsfrågor därSyftet1994. i utvär-att attettatt envar

Arbetet Sjösäker-Estoniakatastrofenanställda vid rederiet. Efter dering gjorts. ioch ekonomiska frågor för de av
fastnar utländ-till färre fartyg idagbehov hetsfrågor har lett ihand visade det medlemmarna också isig attatt var av

underströkvila ska harnnkontroller.psykologisk hjälp. sändes till kurort för ManMånga närmareatt ettatt sam-en
Östersjön viktigt förvad gäller sjöräddningen10-dagarsperiod. Ander uppfat- arbete iunder Paeorg ärsigupp en

den framtiden.det Estlands följde de beslutregeringtar som om
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Inrileewninirteriet minnesgudtjänsten till havs novemberi be-1994 som en
Tiit Sepp vid Inrikesministeriet arbetade med bland gravningsakt. därefter aldrig fårHan röraannat attanser man
passagerarlistoma efter olyckan. framför tillHan analys- Omkring de flesta800 deltog videster,graven. personer,

han betraktar platsen där liggerEstonia gudstjänsten. harEsterna beslutet inteattgruppen accepterat attsom
begravningsplats och denna uppfattning de- bärga. beslut idag skulle,Ett enligt Jaan Kiivitatten menar annat upp-

las hela det estniska folket. fattning, slita gamla Om allasår. något måstegörsav upp
kroppar upp.

Estniska ID-koønmzkxiønen
Möte med anhöriga TallinnPritt Männik och Robert vid den iAntropov estniska ID-

komrnissionen berättar kommissionen bildades Besöket Tallinn avslutades med1996. i Social-imöteatt ett
Tidigare fanns särskildingen arbetade med lokaler varvidministeriets 80-tal anhöriga och överle-ettgrupp som
identifiering estniska omkomna vid internationella vande deltog. Flera framförde myndighe-missnöje överav
olyckor. Männik och bedömer identifieringAntropov agerande de anhöriga och illamånga ansåg sigternas motav
de omkomna från mycket krävandeEstonia beträf- behandlade. Försäkringsuppgörelsen för de omkomnasom
fande ekonomiska och arbetskraftsresurser relation till de anställda Estline diskuteradesi och kritiserades.som var
tillgängliga Estland.i deltagareMånga välkomnade tillinitiativet mötet,resurserna

medan andra kände motstånd tala inför så många män-att
Kyrkan Estlandi niskor Socialministeriets lokaler ochi skrev istället ner
Ärkebiskopen och hansJaan Kiivit medarbetare Lauri So- synpunkter. följdsina Som ñck analysgruppenmöteten av

Nathan Hamer, Leppik och Joel LuhametsJaan be- dessutom tiotal brev med ytterligare synpunk-nen, ettsenare
kyrkan samarbetade med psykologer för bistårättar att att ter.

de anhöriga. Kyrkorna hölls och det kom framfördes också önskemålDetöppna överras- att motsva-om en
kande mycket folk. Jaan Kiivit han uppfattade rande estnisk analysgrupp skall tillsättas.säger att
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lO

andra olyckorlnternationella jämförelser av

Odduppgifter.Oddföljer bygger RemesKristianmyndigheternasdel analysen insatseri somom en av
Kiel-ordförandeockså ibe-uppdraget Kristian Reme,för de överlevande och anhöriga ingår är präst,att mensom

katastrofen.land-fonden brorsin iområdet. misteinternationella erfarenheterakta
ombordhadeoch vilka varitochinformation flyg- Hur mångaAnalysgruppen har samlat somo1n

fastställa. Infor-flera dagarenligtoljeriggen RemeNedan beskrivs översiktligtfartygsolyckor andra länder.i atttog
bristfällig och budetmycketde anhörigatillinträffat undersamband med olyckor mationenåtgärder i några varsom

heller förekomtelefon.död lämnadesbroderns Inteår. omsenare
sörjande vidomhändertagandeprofessionelltnågot av

ubåtenDen ryska S7 fick litaanhörigakyrkor eller Desjukhus, organisationer.
Ålands förhållandenanätverk. Idag ioch byggahav. tillryska ubåtenoktober sänktes den S7 i ärI 1942 upp egna

olyckor.helt annorlunda vidRysslandoch Norgepåträffades underVraket 1998i storasommaren
regeringschefenuttaladeefter olyckanFörsvarsdepartementet Genastmeddelat svenskahar att manatt mannu

också deoch de omkomna. Detskulle bärga riggenubåten.önskar bärgainte var
upplevdeanhörigaoch önskan.uppfattning Definns anhörigasryskaKvarlevorna efter de 43 sjömännen som

efter olyckanganska regeringenemellertidmedombord kommer hedras minnesceremoni. attsnart varatt en
gjordesvändamisslyckat försök riggenEttpassiv. ettatt av

Alexander Kielland septembertillträdde iunder hösten. regeringbolag En ny
sänkavilleredovisadeochKielland välte i maj 1982Oljeplattformen Alexander 1980. 1981i att manmanmars

således bärga.plattformen ochinformation, inteomkom och räddades. Den89123 personer
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Scandinavian StarTre och halvt efteråt bärgadesår oljeriggen ochett sex
omkomna omhändertogs. fortfarande30 till lördagenPå den april utbröt brandär 7 1990nattenpersoner rap- om-
porterade saknade, däribland Odd Kristian bordRemes passagerarfärjan Scandinavian kryssningStarsom
bror. fick hemDe anhöriga har uttrycktsina de från Oslo till Fredrikshavn Danmark. Ombord fannsiattsom nu to-
fått fickDe hem anförvantinte sin taltinga första brandtillbudet482 Det inträffadeVet attro. som nu personer.
tekniska eller ekonomiska hinder legat allti före kl. branntvå Det hög sängklädervägen, iutan strax natten. en
har kunnatgjorts förstDet de kun- låg korridor däckgöras. i ochär Besättningsmänsom nu som som en pas-

betrakta havet värdig lyckades släcka elden. Endast 15 minuternat som en grav. attsagerare se-
började det brinna däck och denna lycka-gångtrenare

des elden under kontroll.inte spredDen sigman
HFEHerald of Free Enterprise mycket snabbt och rök låg däck och4 324tät över passa-

Den kl.6 lämnade bilfärjan1987, 19.08 Herald of räddades från fartyget, blev kvar ombord.158mars gerare men
Free Enterprise Zeebrügge för till OmbordDover. bogseradesFärjan till Lysekil, dit den anländeinatt
fanns färjan540 När efter lördagskvällen.20 minuters Den svenska polisinsatsen organiseradespersoner. ca resa
ändrade kurs kantrade den och strömmade från Uddevalla, därin ledningscentral upprättades ochvatten ge- etten

den bogporten. Färjan lade babordssi- samarbete medöppna sig norsk och dansk polispersonal etablerades.nom
dan sandbank till tredjedelar undertvå tidigtPå stadium beslutades för identifie-en vatten- ett att ansvaret-
linjen. kunde351 räddas. Totalt omkom ringsarbetet norskt.188 Norsk polis inledde preliminärpassagerare var en

Inga namnuppgifter fanns dem med- identifiering de omkomna ombord fartyget. Efterpersoner. som av
följde färjan. saknadesDet säkra uppgifter antalet till skedde sedan denäven Norge slutliga identilie-transport

och besättningsmän. Oslo. kropparnaringen i De uppvisade varierande158passagerare
överlevandeDe fördes iland registrerades, skador, del det kremerade, samtligai närmastesom men en var

grund språkförbistring skedde förväxlingar och dubbel- kunde dock identifieras. tillförlitligaNågraav passagerar-
Olycksnattenregistreringar. räknades antalet överle- listor existerade identiñeringsarbetet bistodinte. I svenska

vande till korrigerades till409, kriminaltelqiiker,351. Succes- danska och norska ochrättsläkaremen senare samt
bärgades omkomna;sivt de första kl. olycks-23.15 rättsodontologer.

kvällen. Identifieringen ägde sporthall, iord-i hotellPå närheten färjeterminaleni Osloiett stortrum en som av
ningställts för ändamålet. Anhöriga lämnade uppgifterin inrättades för information och psykosocialt stödett center
till grund för identifiering. till de anhöriga. hölls dagen efter katastrofen,Här un-

Ungefär månad efter katastrofen, den april, kunde der ledning7 polischefen, för de drabbade,stormöteen ettav
färjan vändas köl. Med hjälp dykare drogs där de bl.a. informerades räddnings-rätt och identiñe-av om- om
komna fram. bårhus vid flottbasenEtt Zeebrüggei ringsarbetet, försäkringsfrågor, tidpunkt för minnes-tog samt
hand kropparna, identifierades gudstjänst. Minnesgudstjänsten200 ägde fyra dagar efternärmareom som av rum

från Belgien, Storbritannien och Nederländerna. katastrofen. kungligaDen familjen och del-statsministernexperter
deAv 188 livet har identitetenmiste fast- och sändes Nationalsorgceremonin TV proklame-ipersoner togsom

ställts alla fyra ochtre litet barn. rades. Denna markerademän avslutning denceremoniutom ett en av
Dykama arbetade med bärgning färjan och akuta stödverksamheten vidsom av centret.

omhändertagande de kroppar fanns112 kvarav som om-
Jan Heweliusz-olyckanbord hade före erbjuditsinsatsen träffa psykologer,att

avböjt. En dem sade efteråt Det finns saker polska bil-Den och tågfärjan Heweliusz frånJanmen av man resa
klara själv.måste Swinoujscie till Ystad, sjönk den 14 januari 1993 inter-av
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de tänkerförklarade rederiet intenautiska mil utanför Den juni 1993nationellt Rügen. Katastro- 1119 attvatten
till be-försäkringsbolag sade nejRäddningsak- bärga färjan.räddningsområde. Derasägde tysktfen inom attrum

sådan skyldigheteftersom intebärgningMed ombord fanns kosta någonkoordinerades från 63Bremen.tionen en
avsade rede-rederiet. sigde åligger Den augusti årdessa räddades 15människor. nio IngenAv sammaavpersoner.

förklaraHeweliuszäganderätten tillkatastrofen. Jansvenskar omkom vidräddade svensk. Sju riet attgenomvar
förklarade denbörjanfärjan I 1995samband med räddningsin- övergiven.svenskar omhändertogs iTvå avsom

bärgatänker Jansvenskaomhändertagits. intehar hittats och regeringenoch två att mansatserna senare
SverigeFörklaringendjup. Heweliusz.sjönk efterhand ned tillHeweliusz 25Jan att, re-meters var omsom gavs

Överbyggnaden ochsvenskaskulle finansiera bärgninggelmässigtunderligger 15 ut-vattenytan.meter avca
skulleombordsvenska medborgareländska fartyg med såmeddelade den polskasvenska någraDen regeringen

kostnader.innebära mycket höga Den 30 juni 1995starka detkatastrofen det fanns mycketveckor efter intres-att
från anhörigaavslå begärankom- beslutarHeweliusz. Under de regeringenför bärgaSverige Jani att omatt ensen

till medel för bärgningsoperation.ståndpunkt fleraframfördes dennamande gångeråren en
sportdy-uppgiftermedierna har förekommitIden polska regeringen. attom

Tysklands ochtill Heweliusz. Sverigesunder kare dykt nedHeweliusz genomfördes JanDykningar ned till Jan
kan detta.uppfattninghade fartyget ingetfebruari Dessförinnanoch görasjanuari år. är attsamma

Sammanlagtlegat och ned till sidoläge.väntssom upp
till Dykningarnauppgick dyktiden 200 timmar. varca

MN Bukobagrund kraftiga undervattens-genomförasvåra att av
Schweiz.ungefär lika Dettillkunde genomsökas.Hela vraket Två Victoriasjöninte ärströmmar. storytan somom-

Bukoba denrelativt grund 21 maj 1996sjö. När m/vkomna omhändertogs. är en
kantrade dendestinationshanmen Mwanzaomkomna till iSverige nåttDen januari två22 nästantransporteras

Överlastad ochstarkthamnade ochkistor och Färjansvensk fana.i i varsvepta stor upp ner.en
hade sålts,registrerade biljetterbärgas. hadeville fartyget skulle gått timmar. 700De svenska anhöriga 13att

beräknade det fannsredo- minst 800där skäl för bärgningPå upprättades PMUD att passageraremen manen
katastrof-röda korsanständig- ombord. sinvisades första det Tanzaniasenligt följande. detFör togett genomvar

tillsammans medräddningsarbetettill beredskaphctskrav genomföras med hänsyn initiativet ibärgning skulleatt
beach boys,rekryterade bland andra s.k.polisen ochbehövdes bärgning fördet andraanhöriga. Förde att somen

där-räddadesduktiga Totaltoch orsaken till 114skall kunna slutföras simmare.haveriutredningen personervar
omhändertogs.antal omkomna Iibland båtens kapten.eftersom den EttVidare färjan flyttasklargöras. måsteolyckan

och skrik hör-flöt ochlåg båten ocholjeläckage. femfarled och det finns risk för timmariligger mitt upp neren
omöjligt;till landbogsera denbärg- des inifrån den. inändå skulle till Attpolskaden regeringen nejsägaOm var
beslutadetill det.där det fanns Så småningomföreslå offentlig hearingskulle kunna inteSverigening resurseren
flerhoppskära hål båtenbeträf- i ifråga polska över-kan ansvarigaanhöriga utattettatt omut personer man

och endastbåten sjönklevande. Följden blev istället tvåhandoch haveriutredningen.dykningarna I sistafande att
slamräddades. ligger 25-30och Båten iföreslå Tysklandkunna Sverige, Po-skulle Sverige metersatt personer

sade ef-statschef Mkapadjup.bärgningsaktion. Kostnaden Tanzanias Benjamingenomförlen genastgemensamt en
skulle bärgas.olyckan alla kroppargrundläggandeblidock Den avvägningenskulle attterstor.

katastrofen anordnadesdagen efter i Mwanzadetta kan Redanvisshet.anhörigas Motmåste strävan attvara
Vidnärvarande.minneshögtid medprejudiciella verkan svensk 20 000kostnaderna och denställas personeren en

för såvälstatschef, biskopenhögtiden deltog Tanzaniasskulle få.bärgning
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den protestantiska katolska kyrkan för Operaljället, delsimamen Helvetiadalen.i Samtligasamt toppensom nere
muslimerna. ombord omkom. flygplatsen väntadePå gruvarbetare120

Eftersom Victoriasjön grund flyga hemsjö efter de skulle ha blivit avbytta deär är vattentempe-en att att av nu
hög, °C. Dykare rekryterades från+20 Zanzibar förolyckade arbetskamraterna. mindre antal kvinnorEttraturen ca

och Sydafrika för bärga döda kroppar. efterMen och barn fanns också10 ombord. Olyckan denär störstaatt som
dagar avbryta bärgningen, eftersom inträffat Norge. Gro Harlem Brundtland lovadei mån-tvungen attvar man
kropparna längre bedömdesinte sådant skick dagen efteri olyckan alla tillgängliga skulle sät-ett att attvara resurser
omhändertagande rimligt. hadeDå kroppar för403 snabbt och värdigtin identifiera och sända hemtas attvar om-
händertagits. kroppar finnsMinst fortfarande kvar400 offren.i
Victoriasjön. veckor efterTre det olyckan inträffat kunde stoftenatt

Alla oidentifierade kroppar begravdes vid med de omkomna sändas hem till Ryssland och Ukraina.en mass-
begravning. begravningsplatsEn och minneslund anlades Samtliga då identifierade kropparna varit svårttrots attvar

utanför Mwanza. Bristen uppföljning från sargade. Avfarden föregicks med heders-ceremonistrax myn- av en
digheternas sida efter olyckan har och hög grad vakt.varit i Ceremonin filmades och video från minnes-stor en
lämnats till kyrkor och frivilligorganisationer. stunden sändes Ukrainas och Rysslands television.isenare

Elisabeth Aarsaether informationsansvarig vid polisen
flyktingbåtAlbansk Svalbard delgav personliga upplevelseri från rädd-sina

Den förliste28 båt med albanska1997 flyktingari ningsarbetet: hanteraDet offrenssvårare åsynenärmars en att av
Korintkanalen efter ha kolliderat med italiensk insamlade personliga tillhörigheterna konfronterasänatt en mo- att
torbåt. lyktingbåtenF starkt överlastad. Ombord fanns med sargade kroppar.var

och båten122 trefaldigt överlastad. 34passagerare var
TWA flighträddades 300och fyra omkomna hand itogspersoner om sam-

band med räddningsaktionen. lågBåten juli800 I störtade flygplan tillhörande1996 flightTWA,meters ett
djup och den bärgades halvt den oktober. utanförår 19 Island800 Long USA. människor omkom.i 229ett senare,

omkomna fanns då kvar84 ombord däribland kvinnor21 Bärgningsarbetet inriktades dels hitta vraket föratt att
och barn.24 I pressmeddelande från den fastställaReuters olycksorsaken, dels27 bärga de omkomna.ett att
oktober samband medi omhändertagits11 President Clinton sade tal allti "vår kanregering göratt passagerare ett
kommenterar bärgningsarbetare: "They för fortsätta sökandet efter överlevande och förnot atten attare
skeletons, these well conserved bodies which still finna orsakerna till denna olycka.are are
clothed. That will help identify them". Samtliga rninneshögtid hölls efterEn olyckan. Enligttous straxom-
komna från olyckan har omhändertagits och identifierats tidningsuppgifter, de anhöriga både och förtviv-var arga
med hjälp albanska handlingar. Därefter har de lade räddnings- och identifieringsarbetet gicköverav att

till Albanien, där jordbegravningrepatrierats långsamt. dagarCa efter katastrofen saknades10 fortfa-ägt rum.
rande kroppar, företrädare för69 myndighetermen som

Tupolev 154-M träffat de anhöriga försäkrade det första prioritetatt attvar
mycket dåligt väderI flög det ryska Aeroflotplanet hitta och identifiera de omkomna. Identifieringsarbetet

Tupolev rakt bergväggen154-M in i mycket besvärligtLong- eftersom de kvarlevor kom tillöster om var som
yearbyen Svalbard. Olyckan inträffade före land- det tillfälliga bårhuset stranden fragmenterade ochstrax var

onsdagen denning och ombord28 augusti 1996 fanns brända. tidigt skede129 svårt I räknade säckar160ett man
huvudsaki ryska och ukrainska gruvarbetare förts iland, vilket betydde lika kropparinte mångapassagerare attsom

och besättningsmän. Vrakdelar14 spreds dels omhändertagits. hjälp anhörigaAtt identifieringsar-itauppe av
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iordningställts hangar.hade Därprovisoriskt bårhus itrycket från de anhö-omöjlighet. grundbetet På enavvar en
omhand.kropparantal lemlästadehaveri-döda kom utredningen kringhem sinariga togs ettatt

olyckanerfarenheterna från TWAbakgrundbered-Enligt Anders Kamb, Motorsaken försenas.något avatt
fokus.de anhörigablev itidigaresamtliga döda ochbärgades två årskapsplanerare SAS 98% sattomsorgen omav

Över speciella telefonnummerupprättades ochsyssel- kriscentrumEttflygplansvraket 000ltogs personer varupp.
tillgodose informa-installerades föranhörigaför deräddningsarbetet.i attsatta
speciella däranvisades tillAnhörigapersonal tionsbehovet.deltog sadedykarna, ".. seeingEn rum,av som

meddeladedem. Zürichpsykologer Iochwallets with family photos,sucheffects, präster tog emotpassportsas or
till deställt planför Swissairthemselves."theaffected than remains ettattrepresentant manenus more

Kanada. anhö-till Deförfogande föranhörigas transport
Swissair flight utbetalning111 dollar förstaocksåerbjöds 20 O00riga ensom

Kanadatillkostnader. Införtäcka akutaYork till förfrån Geneveflight NewSwissairs l l 1 väg att resan upp-var
och medicin-omkomnas tandkortde med deefter halvan- manadesseptember detonsdagen den 19982 när ta
fredagenidentifieringen.underlätta Påjournal förutanför Kanadas kust.kraschade havet 215timme i att an-nan

höllsunder veckoslutetfrån Schweiz ochlände anhörigaomkom.och besättningen En14 personerpassagerare
de sörjande. Undermedminnesgudstjänster tillsammansbland vrakspillrornaberättar deräddningsarbetarna attav

med offrensde anhörigakonfronteradesnappflaskor och söndagenryggsäckar,hittat leksaker, plånböcker, per-
olycksplatsen.fråntillhörigheter bärgatssonligahjärnan för orka".koppla bort Ettsade Man måste att som

NOTER

kringAlexanderredovisasomständigheternakapiteli dettaavsnittl1 ett senare
Kielland-olyckannärmare.

EstoniaoffrenochanhörigaStiftelsen2
frånEstonia,vilkaochomkomnaför anhörigatill saknadeFöreningen3 an-var

ställdai Lindesbergskommun
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ANALYSEN

RÖRANDEAVSNITT EN PRESENTATION AV4 ANALYSGRUPPENS SLUTSATSER
HÄNDELSERNA I TIDEN EFTER ESTONIAHAVERIET SAMT AV DE KUNSKAPER OCH

FÅTTERFARENHETER GRUPPEN UNDER UPPDRAGET.
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inledning

långsiktiga återverkning-förlisning den september skall analysgruppen belysa de/S Estonias 28
händelseförlopp dettaoch händelserna därefter har väckt allvarliga för samhälle1994 många vårt ettav avarna

de anhörigafrågor för sådana ka- slag. Särskild uppmärksamhet skallsamhällets beredskap hantera ägnasattom
följ-tastrofer. för granskning och överlevande och de långsiktiga konsekvenserAnalysgruppen Estonia- somav

Estoniakatastrofen inneburit för deras livssitua-katastrofen har fått uppdrag granska hur dernaregeringens att av
svenska samhälle har påverkats händelsen. Olikavårt tion.av

aktörers agerande med anledning katastrofen skall be-av
uppdragAvgränsning analysgruppenslysas, bland myndigheter, inklusive ochregeringens avannat

och analysera deRegeringskansliets, kommuner och landsting. Analysgruppens uppdrag granskaDärutöver är att
faktum.skall andra massmedier och enskil- händelser inträffat det haverietoffentliga :fleräven att ettvarorgan, som

internationella haveriutredningens uppdrag ochdas belysas; Svenska kyrkan och andra Deninsatser trossam- ar-
heller omfattar uppdraget fråganfund, olika frivilligorganisationer för bete omfattasorganisationer inte. Intesamt

för haveriet.anhöriga och överlevande. eller vilka bår skuldvem somom
direktiven framgår dettill analysgruppenI övergri-att

Avgränsning i denna rapportpande syftet med analysgruppens arbete bidra tillär att att
tonvikt lagts granska ochden offentliga behandlingen Estoniahaveriet och dess denna första harI attrapportav

ochkonsekvenser kan slutföras innebär all- analysera myndigheters, inklusive regeringensättett attsom
agerande efter Estoniakatastrofen.mänhetens förtroende återställs, led detta arbete Regeringskansliets,iettsom
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Enligt direktiven till analysgnippen skall lands- samtal med anhöriga och överlevande.även
kommunerna och andra offentliga och bakgrund innehållet dessa bådatingen, skallMot i avsnittorgans an- av

dras belysas. Exempel sådana Svenska kyrkan här speglaanalysgruppen antal principiella frågeställ-insatser är ett
och andra trossamfund, frivilligorganisationer, massmedi- fått betydelse för händelserna kring Esto-ningar storsom

och för anhöriga till omkomna och för dessa de bådaorganisationer Inia. står statsministrarnas ti-centrumerna
överlevande. diga uttalanden bärgning och omhändertagande deom av

denna kommer övergripande be- det fattadeI omkomna beslutet låtarapport att samt attges en senare om
skrivning landstingens och kommunernas agerande vila kvar havets botten och låta övertäckaEstonia attav

övergripande belysning bland andra svenska vraket. dessa centrala händelser frågorKring står ärsamt en av som:
kyrkans och massmediernas agerande anledning kata- statsmakterna skyldiga vidtaga åtgärder då olyckai attav en
strofen. fördjupad inträffatEn och granskning utanför Sveriges det allmänna före-presentation Hargränserav
dessa arbete kommer ske träde framför enskilda bestämma avlidnas krop-i överatt rapport, attorgans en senare

innehåller analysgruppens slutsatser samhällets kommunikationen mellan ochHar statsmakternaparsom av
kris- och katastrofberedskap, och innehåller förslag den enskilde denna katastrofhantering fungeratiäven

kan bidra till stärka denna framtiden. Granskningen följer det kronologiska händelse-i iatt stortsom
förloppet och kan indelas skeden: åtgärder vidtagnai itre

Presentation analys och slutsatser det initiala skedet den avgående tillträ-denav regeringen,av
Analysgruppen har Beskrivningen, beskrivit dande beredningsprocess inför besluti avsnittet regeringens ett om
händelser till följd Estoniakatastrofen den öde avslutningsvis följdernaEstonias regerings-ägt samtsom rum av av

september beslutet bärgahar fartyget eller de omkonma.28 1998. I avsnittet Processen attgruppen
översikt det mycket omfattande material kapitel sammanfattas analysgruppens slutsatserI varjepresenterat en av

samlats med aktörer och bakgrund Estoniafrågans långsiktiga återverkning-in intervjuer motsom genom exper- av
föredrag och diskussion och läs- för samhälle. Särskild uppmärksamhet livs-seminarier, vårt ägnaster, genom ar

tidigare utredningar, mediamaterial med för de överlevande och de omkomnas anhö-ning situationenav mera.
har redogjorts för analygruppens ochDär även möten riga.
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avgående åtgärderinledandeDen regeringens

I detta kapitel analyseras orsakerna till räddningsarbetet övergickinteatt
omedelbart efterEstøniasfbrlisning,oønbandertagande omkomnai ett av

Carl Bildts uttalande uppdraget till .Sjöfartsverketstatsminister samt

Intresse och för omhändertagandeett friaDet havetav ansvar
Estonia ägdes vid förlisningen cypriotiskt företag. Sedan lång tid tillbaka finns det förrättett sta-av en gemensam
Ägarintressenfanns och Estland. barSverige havet. Folkrätten dock kuststater be-i Fartyget utnyttjater att ger
estnisk flagg. stämmanderätt till det havsområde kustennärmast som

Ägaren fartyg har för omhän- hör till dess och varierande olikainget territorium i mån iett attav ansvar zoner
omkomna efterderta förlisning. grund detta sak- sträcker längre från kusten. Utanför dessaPå sig ännuen av som

försäkringar täcker kostnader för omhänderta- områden finns det "fria havet. det fria havet har allaPåettnas som
gande. omhändertagande omkomna från de fria havsrättigheterna.Ett s.k.Estonia Enrätt utövastater attav av
skulle kräva mycket Förmodligen har dessa rättigheter till fri sjöfart. sjönkEstoniaär rättenstora uteresurser. en-
dast både förmåga och genomföra det fria havet.intressestater att ett

arbete, fallsådant skall kunna omhänder- finns internationella överenskommelseri många Det ingavart om om
skulle kunna ha sådant vad omhändertagande omkomna det havet. hel-De friaintresse Intetas. stater ettsom av

gäller framför allt de hade medborgareEstonia, ler finns det svensk lagstiftning reglerar detta.någonär som som
med ombord. förhållande de flestaDet omkomna komatt

Svenska myndigheter berörsfrån Estland eller Sverige dessa länder kan förvän-gör att som
ha omhändertagandeintresse Sjöfartsverket för svensk sjöräddnings-Detstörst ärtas ettav av om- som svarar

komna. skall endast agerande granskas.Här Sveriges Sjöräddningstjänst innefattar efterforskning ochtjänstl.
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Carl förStatsminister Bildt uttalar sig etträddning människor eller kan befaras sjö-iärav som vara
omhändertagande omkomnanöd. av

Åbo,Östersjönhar kuststatema för Sjöräddningen Carl Bildts till där han sammanträffade medPå sinaansvar resa
olika enlighet med har träffats finska statsrninisterkollegorinom avtal estniska och dagenregioner i mittsom

mellan förliste blandfinsk sjöräddnings- den september, resulterade den presskon-Estonia inom i28staterna. annat
Sjöfartsverket får olyckor inträffar ferens där han uttalade mycketregion. ansträngningarnär att storaannan

område bistå denna myndigheter vid räddning- skulle för omhändertaga de omkomna. arbe-Hurgörasstats stats att
sinsatseit. räddningscentral Bildt, enligt uttalande dis-Den samordnar skulle inledas hade Carlsjö- sitttetsom
räddningen bör normalt för arbetet kuterat med de ländernas deansvarig statsministrar. Genomövrigaattvara upp-

Åbohör3. fallet det erfarenheter efter HeweliuszolyckanI Estonia MRCC Jani gjorts ansågvar som var som
räddningscentral. Eftersökning bör upphöra först det det angeläget omhänder-statsministernnär att att ettvar

längre finns rimligt hopp skulle skeinte rädda överle- tagande omkomna arbetet komnågot att samt attom av
vandei den finska räddningstjänsten harAnsvariga inom igång snarast.

räddningsinsatserna efter förlisning Uttalandet nådde svenska anhöriga redan kväl-uppgivit TVEstonias viaatt
avbröts liv längre fanns rädda. efter olyckan, då endast motsägelsefullalenintenär att passagerar-

Uppgifterna räddningstjänsten tillförlitliga uppgif-syftar till listor fanns tillgå och det saknadesinom att att
rädda levande människor. omhänderta omkomna antalet överlevande eller de förts.Att in- ter vartom

dessa uppgifter. Vid Sjöräddningen efter får självklart den avgåendegår inte i Estonias Det statsmiriis-attanses
förlisning omhändertogs de omkomna fanns tillgäng- främste företrädare för regeringsmakten,tern, ut-som som
liga för ytbärgare. omkomna påträffas tiyckte och deltagande med de sörjande.I Sverige Det måstetas som sorg
efter olyckor normalt hand räddningspersonal. också naturligt han erbjöd insatsatt statensom avav anses resur-

direkt skyldighet detta för mildra konsekvenserna olycka sådanDetta någon igörs även attom enavse- ser av av
ende åligger svenska myndigheter där befaradesfullgör väldighet, flera hundra svenskar ha livetinte mistsom
räddningstjänstuppgifter. derasoch tusentals direkt drabbade närstå-attvar genom

fanns således skyldighetDet för den svenska ende saknades och befarades omkomna.ingen sjö-
räddningen omhänderta omkomna från Estoniaatt ome-
delbart efter olyckan.

åtgärderUttalandet ledde till omedelbara
uttalande innebar räddningsin-Statsministerns inte att

förResurser omedelbart agerandeett finsk räddningstjänst,leddes övergick isatsen, ettsom av
saknades omhändertagande de omkomna. Uttalandet ledde inteav

kunna omhändertaFör omkomna hade heller till den svenska fattade beslutEstonia regeringeninne iatt att ettom
dykningar behövt ske ned till sådant djup mättnads- omedelbart omhändertagande. Analysgruppen konstate-ett att
dykning hade krävts. hade kunnat påbörjas detta hade flera bidragande orsaker.Detta inte attrar
omedelbart eftersom kustbevakningen har direkt orsak först och främst, redanSverigei inte En på-var som
sådana upphandling praktisktkommersiella dykare pekats, det möjligt omedelbartEn inteatt attresurser. av var
hade erfordrats. omhändertagande omkomna påbörja omhändertagande. hårda vädret, det fak-Ett Detutan- ettav
för under hade krävt avsökning fartygets läge och havsbottenEstonia områ- position inteytan tum attmen av var
det och sedan dykning med hjälp heller bristande till lämpligROVS. kända tillgångInte utrustningett samtav
sådant arbete kimde ha påbörjats direkt anslutning till gjorde det omöjligt omedelbart konkreti igångsättaatt en
räddningsarbetet, med hänsyn till tillgängliga verksamhet detta syfte. krisgrupp dennai I regeringensresurser.
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konstateradesdag från Försvarsdeparte- de tekniskai promemoria och legala förutsättningarna förvisa åter-atten
möjlig grund vädret. finnainsats inte och omhänderta omkomna från färjan Estonia".mentet att en var av

Under förhållanden beräknades det skulle Bakgrunden Carl Bildts uttalande mycketattgynnsamma att storavar
bli möjligt genomföra dykningar platsen tidigast skulle för omhändertaga deansträngningar görasatt att om-

dagar efter olyckan då våghöjdennågra till mindre komna.avtagit uppdraget till Sjöfartsverket denNär gavs var av-
1,5 gående beredd fatta beslutän regeringen inte någotmeter. att om

vidareDet fråganmåste erinras omedelbart omhänderta omkomna. förbe-inte intern villeDenäratt attom en
svensk angelägenhet. uppdrag tillRegeringens Sjöfarts- reda beslutsunderlag för den tillträdande regeringen.ett
verket skyndsamt undersöka och redovisa de tekniska Tanken Sjöfartsverket skulle redovisa uppdragetatt attvar
och legala förutsättningarna för omhändertagande den oktober, det vill den första10 regeringenssägaett nya
innefattade åläggande för verket kontakt med be- arbetsdag efter regeringsskiftet.ett att ta
hörig myndighet Estland och Finland. finsk sida Sjöfartsverketi Från uppfattade heller uppdragetinte så att
beslöts all identifiering de omkomna skulle ske det skulle före den tiden.iatt avrapportera utsattaav
Helsingfors. uppenbarligenDetta den Under den första veckan fannsnågot svenska medierivar som upp-
svenska rådderegeringen gifter möjligheterinte använda fartyg frånöver. att ett ett stortom

dykeriföretag, Stolt befannComex Seaways, sig i när-som
heten olycksplatsen. hade dykutrustning förFartygetav

Förestående regeringsskifte söka omkomna utanför fartyget.att
En omständighet påverkade regeringensannan som age-

Slutsatserrande det faktum olyckan inträffade samband mediattvar
regeringsskifte. beslut omhändertagandeEtt fanns skyldighet och heller prak-Det ingen inte någonett ett °om av

de omkomna från skulle konsekvenser för denEstonia tisk möjlighet för den svenska ellerregeringen någon
tillträdande eftersom beslutet till delregeringen svensk myndighet omedelbar anslutning tillistor att
skulle genomföras efter det Bildt olyckan inleda omhändertagande ornkonma.regeringen avgått.att ett av

samband medI krisgruppens den september Analysgruppen finner det får28 självklart denmöte ° att anses av
diskuterades vilken den avgående roll skulle avgående främsteregeringens företrädare förstatsministern, som

det uppkomna läget. minnesanteckningarnai Av från regeringsmakten uttrycka och deltagande medvara att sorg
framgår roll relation till händelse- de sörjande.regeringens i också naturligt hanmötet Det måsteatt attanses

förloppet skulle främst bevakande. Analysgruppen erbjöd för mildra konse-insats statens attvara av resurser
konstaterar utifrån denna tolkning kvensernaregeringen olycka Estoniakatastrofens väldig-sittatt av av en av
uppdrag samråda med den tillurädandeinte het.utan att reger-

kunde fatta beslut omhändertagandeingen Analysgruppen kan finna den avgåendeinteett ° attom av om- reger-
komna. Analysgruppen har funnit samråd låtit tid förlorad.inte något Såväl utredningingen någonatt som
förekommit mellan den avgående och den till- internationellregeringen överenskommelse och tillförsel av resur-
trädande beträffande Carl Bildts uttalande och vad oundgängliga förutsättningar för fortsattsom ser var om-
skulle kunna bli de direkta följderna detta. händertagande. hindrar det efterhandDetta inte iattav

kan föreligga motsägelse mellan stats-synas en
uttalande och det faktumministerns regeringenatt av-

förstaDet uppdraget Sjöfartsverkettill stod från möjligheten omhändertaprövaatt attav om-
dagenRegeringen efter olyckan Sjöfartsverket komna utanför och fartyget omedelbar anslut-i inuti igav upp-

drag skyndsamt undersöka och till redo- till olyckan.regeringen ningatt
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Analysgnippen har funnit det förekominte° att sam-
ordning mellan den avgående hansstatsministern, re-

den tillträdande avseendeochgering statsministern,
det uttalande Carl Bildt gjorde. bakgrundMotsom av
olyckans omfattning skulle det enligt analys-stora

naturligt sådan kontaktvarit ägtattgruppen en rum.
Analysgmppen uppdraget till Sjöfartsverket° attanser
borde ha utformats Sjöfartsverket först skulle haså att
undersökt och omedelbaranågra åt-avrapporterat om
gärder kunde och borde ha vidtagits för omhän-att

utanförderta omkomna, särskilt de kunde ñnnassom
hade bättre överensstämmelseEstonia. Detta istått

med uttalande omhändertagandestatsministerns orn
de ornkonma.av



INITIALA SKEDETDET

2

förundersökningoch svenskinternationell havenkommission

internationella baverikømmissiønensI detta kapitel analyseras den
initiala agerandeoch åklagarmyndigheten:sammansättning

olyckor skaEnligt lagen undersökning Statensalltid angeläget fastställafter olycka detär att om aven
sjöolyck0r7 förundersöka allvarligaolycksförloppet skäl: dels för för- haverikommissionoch orsaken flera attattav

möjligt klarlägga händelseförloppet,söka slag inträffar långtförhindra olycka igen, så orsa-att somen av samma
följderdels händelsen och skador och andrakerna tillför eventuellt finna ansvarig.någonatt av
inträffatgäller olyckor harvarför olyckan. regler iförlisning anledning granska DessaEstonias att somenger

berörutomlandseller harinternationell haverikommission skulle utreda SverigeEstonias ägt mensom rum
internationellföljersvenskt fartyg, intehaveri. annat av enom

överenskommelse har biträtts Sverige.som av
och olyckan inträf-svenskt fartygEstonia inte ettvar

sjöolyckorSvenska regler utredning lagar såle-fria havet. nämndafade det Ingenom av av ovan var
des tillämpliga.finns svenska lagar gäller för utredningtvåDet som av or-

till sjöolyckor, dels reglerna sjöförklaring Sjö-saker iom
undersökningdels reglerna lagenlagen, i 1990:712 om

sjöolyckorregler utredningInternationella avolyckor. omav
of lifeinternationella konventionen Safetyolyckor Enligt denReglerna sjöförklaring gäller endast för atorn

för människoliv tillsäkerheteninträffat svenska fartyg. Sjöförklaring behöver SOLAS, sjöss, åtarmed omseasom
inträffar med dessutreda olycksfallhaverikommission skall under- flaggstatensigStatensinte äga när att somrum

olyckor fartyghändelsen enligt lagen undersökningsöka om av
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åtagitLämpligheten Sverige hade sig utredaatthaverikommission attNär Statens enligt svensk lag har av
haverietskyldighet utreda sjöolycka skall myndighetenatt en sam-

arbeta med andra berörda myndigheter enligt finnsI Sverige myndighet har till uppgiftstaters att ut-en en som
resolution från IMO. resolutionen rekommenderasI reda bl.a. sjöolyckor, haverikommission.Statensatt
samråd skall ske med flaggstaten eller andra för Estland blev den Vidnation 20 augusti 1991. ti-stater att egen

vilken eller vilka skall utföra haveri- den för Estoniakatastrofenavgöra fanns Estlandi ingenstat stater som myn-
utredningen och hur samarbetet skall organiseras. dighetUt- hade för undersökning olyckor. Närsom ansvar av
redningen bör anordnas har bety- denså svenske kommunikationsministern Odell underMatsatt stat etten som
dande inbjuds observatörintresse under utredningen. olycksnatten ringde till den estniske transportministernsom

kanEn ha betydande sjöolycka med-intresse i Andi sadeMeister, denne han själv tänkte deningå istat atten om
borgare har omkommit eller skadats olyckan. Om estniska haverikommissionen.i sadeSenare Andi Meisterstaten
skall ha betydande olyckaintresse detta skäl tilli Olof Forssberg, generaldirektör Statens haverikom-anses en av
skall den utför haveriutredningen. han troddeavgöras mission, utredningen Estoniahaverietstatav som att att av

havsrättskonventionI FN:s artikel fastslås skulle947 klar efter veckors arbete.tvåatt vara
skall tillvarje utredning hålls efter sjöo- enligt analysgruppensDet mening positivt Sve-stat attse en en attvar

lycka det fria havet där fartyg har orsakat deltariges haveriutredning mycketintresse i snabbtstatens att att en
medborgarenågon omkommit eller allvarligt anmäldes till Estland. Eftersomregeringen Estland såstatsannan av

skadats. Flaggstaten och den andra skall samarbeta kunnat saknade erfarenhet ochvitt organisationutrönasstaten
vid utredningar hålls den andra för sådant förfarande kunde det härutöverstaten. ettsom av ansetts

Havsrättskonventionen förhållanden mellan lämpligt huvudansvaretSverige för utredningen.rör tagitstater. att
den redovisadeI artikeln slås flaggstatens skyldigheter emellertid enligtDet analysgruppens meningär uppen-

fast. flaggstatEn bl.a. skyldig samarbeta med den bart det fanns politiska svårigheter medär att stat att stora att ge-
utreder sjöolycka flaggstatens fartyg. nomdriva sådant krav.rörsom en ettsom
harDetta betydelse till exempel vad gäller fartyg Estland nyligengår nation obero-vunnit sittsom var en som

under s.k. bekvämlighetsflagg. harDessa alltid ende ochinte hade starkt behov självständig-visa sinstater attsom av
kapacitet utreda fartygsolyckor. sådana fall kanI het. Sverige sida försökte skapasin goda relationer bådeåatt en an-

särskilt berörd inleda haveriutredningen och politiskt och ekonomiskt med Estland. därförDetstatnan var
flaggstaten då skyldig samarbeta. Enligt självklart och viktigtinternatio- respekt för denär visa estniska natio-att att
nella regler det dock första hand flaggstatens,i självständighet.Est- huvudansvaretFrågan för utred-var nens om
lands, till haveriutredning kom till blev grund detta fråga förningen den svenskasvåratt attansvar se en av en
stånd. Dåvarande kommunikationsministernregeringen. Mats

har frånDet håll ifrågasättsvissa varför haveri- Odell har till analysgruppen det hänsyn tilluppgivit att av
utredningen utfördesinte be-nationer möjligtinte inte kräva skulle led-Sverigeesterna,av att attsom var tavar
rörda olyckan och därmed skulle kunna obero- den internationella haverikommissionenningen i ställetgöra iav en
ende utredning. sådan ordningOm har andra för Estland.i Analysgruppen har ingående kunskaperanvänts ingaen
sammanhang känt för analysgruppen.inte relationernaDe interna- mellan länderna, varför fråganär lämp-om om
tionella överenskommelserna området fastslår det ligheten kan besvaras.inteäratt
de direkt berörda har för och möjlig- överenskommelseEn mellan regeringscheferna istaterna som ansvar
het delta haveriutredning.i ocksåDet naturligt Sverige, Estland och Finland utredningäratt en om en gemensam

det första handi de inblandande nåddes redan dag olyckan inträffade. Efter-år äratt stater som som samma som
har utreda orsakernaintresse till olycka. det land skulle leda haveriutredningen, Estland,attav en som som
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med förlisning finns det anledningförfarandet kunde det ha fallettydligen saknade föreskrifter I Estonias attom
brott har begåtts utanförrekommendatio- studera vad gällerlämpligt följa de internationellavarit när ettatt som

svensk domstol behö-fall kanöverenskomma hur samarbetet skulle Sveriges Ivissagränser.att varaom orga-nerna
begåsefter svensk lag för brottfrån hade klart för dem och dömadet början rigståttniseras, så ävenatt somsom

förhållandet brottet har begåttsvilka regler riket.skulle den internationella utredningen Såingå i ärutom t.ex. om
tillhör och förövatsområdeskulle tillämpas vid utredningsarbetet. inte någoninom ett statsomsom

Åtal begåttssvensk medborgare. för brott utommot som
åklagarmyndigheten i tidigtLämpligheten att ett för-med undantag, väckasriket får dock, vissa inteav utan

skede inledde förundersökning sjönk det fria havet.ordnande regeringen. Estoniaen av
därför inledas.förundersökning kundedet finns skäl det har begåtts brott skall EnNär att ettatt anta

överåklagareChefsåklagare Lindstrand ochförundersökning för Tomaspolis eller åklagare inleda att ut-en
för analysgiuppen beslutdet finns Hagelberg harreda kan misstänkas för brottet och Uno uppgett attVem som om

skall inledas ellerhuruvida förundersökningtillräckliga skäl för väcka åtal denne domstol.iatt mot nor-om
harfattas först efter det haverikommissionmalt Statensatt

Åklagarna harkommit med preliminär rapport. so1nen
avvaktar Socialsty-jämförelse åklagaren oftastnämnt att

felbehand-utredning fall misstankerelsens i som avser om
Beslutet inleda förundersökningling vården. iinom ettatt

enligt åklagaren betingattidigt skede detta falli avvar
faktum de överlevandekatastrofens vidd och det att passa-

efter olyckan.skulle skingras olika hållgerarna

Slutsatser
skulle folkrätten ha kunnat inleda ha-enligtSverige° en

rörande förlisning.veriutredning Estonias
hävda, det lämpligtfinns starka skålDet varitatt attatt

för haveriutredningenhuvudansvaretSverige tagit
kunnat saknademed tanke Estland såvitt utrönasatt

gällande haveri-lagstiftning och erfarenhet
kan andra sidanutredningar, analysgiuppen inteåmen

konsekven-de eventuella politiskabedöma negativa
sådant initiativ.ettserna av

det riktigt inledaAnalysgiuppen° attatt var enanser
bevisning.förundersökning syfte säkrai att
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Svenska möjligheter fråganistatens att agera om

omhändertagande omkomna vid sjöolyckorav

detta kapitelI analyseras den svenska möjlighet 05/7eventuella skyldighetstatens
frågan omhändertagande ømkomnajieâni Ertoniaatt agera om av

de frågor analysgruppen enligt direkti- Om äganderätten kansigägaren avsägern av som vem som
skall ställning till det myndighet helst tillägna fartyget. försäkringsbolagsig Detär är rätttaven om utgavsom som

har dettaI följeravsnitt antal kaskoersätminggenomgång till har skriftligenEstonias avståttägareagerat. etten av
Ägarenverksamhetsområden vilkainom omhändertagande från alla anspråk fartyget. uttalade i januariett

kunde tänkas bli aktuellt. Genomgången, det denärmast in- stod svenska och estniska1995 frittregeringarnaattsom
leds med belysning roll, behandlar de rättigheter förhållande till vraket bola-iägarens även utövaatten av som
bärgning eftersom sådan kan användas metod har ägare.att getsom som
omhänderta omkomna ombord förlista fartyg.

Sjösäkerhet
Ägarens roll Sjöfartsverkets uppgifterI ha tillsyningår sjö-överatt
Efter förlisning råder fortfarande fartyget. säkerheten, för farledshållning och tillägaren överen att att attsvara se
Sedan försäkringsbolag vid totalförlust har utbetalat sjöfartens påverkan miljön Sjöfartsverketminimeras.ett en

enligtersättning s.k. kaskoförsälcring det försäk- kan förelägga till förlist fartyg bärga detär ägarenen ett att om
Ägarenringsbolaget har äganderätt till fartyget. lär det ligger för trafiken eller miljöfara. Ef-i vägen utgörsom en

bara ha bärga fartygetintresse ekonomiska skäl. Sjöfartsverkets befogenheter dessa avseendeni äratt tersomav av
Ägaren till förlist fartyg kan fall åläggasi vissa begränsade till Sverige fanns det möjlighet föringen Sjö-ett av myn-
dighet utföra bärgning. Om bärgar fartsverketnågon förordna bärgning Estonia.att en attannan om av
fartyget kan bli skyldig bärgarlön.ägaren att utge
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Utredning olycksorsak rädd-myndigheternadöd. långt inomHurmåsteav vara
efterforska ochutreder allvarlig olycka ansträngningarhaverikommission ningstjänsten går i sinaStatensNär atten

medomkomna får förlängningenolyckor kan myndighe- omhändertaundersökning ienligt lagen avgörasavom
resurstillgången.för personalen ochhänsyn till riskerförlist fartygföranstalta bärgning åtgär-ettten av omom

nödvändig för myndigheten skallden bedöms attvara
brottUtredningoch orsaken tillkunna klarlägga händelseförloppet av

aktuellt söka efterbrottsutredning kan detIolyckan. att envaraen
klarhet vad häntdöd människa för iförliste svenskt hade iEftersom Estonia inte attvatten personensom

för-brott ledsVid misstankeuppgift enligt svensk lag. fråga. svårahaverikommissionStatens ingen om
fallet efteråklagare. Så Estoniasöverenskommelse med Estlands undersökningenföljdTill regeringens av varav

förlisning.fick haverikommissionoch Finlands Statensregeringar
åklagarmyndighetenkan tänkas inombiträda den internationellauppdrag Detiregeringens att ramenatt

omhändertagandeförundersökning föranstaltarinternationella haveri- förhaverikommissionens arbete. Den omen
eller veder-behövs för bekräftaomkomna, dettill bärgnings-kommissionen kunde ha tagit initiativ attomen av

misstankarnautredamisstanke brott.sådan åtgärd nöd- lägga Förbedömde inteoperation, attatt en omvarmen en
förlisning erfordradessamband medolycksorsaken. brott Estoniasför fastställa ivändig att om

ställetomkomna omhändertogs.dock de Det iinte att var
Räddningstjänst till haverietorsakerna intresse.var avsom

vid förlisning åliggerutreda händelseförloppeträddningstjänstuppgifter har avhandlatsSjöfartsverkets i Att en
denfallet detofta andra myndigheter.dock I Estoniatidigare avsnitt. varett

hade dettahaverikommissionenförsvunna internationellapolis har uppgift söka efterSvensk i män-att upp-som
farty-bedömningen bärgningräddningstjänstlagen. drag och där gjordespolislagen ochniskor både enligt att av

orsaksförloppet.för utreda AttnödvändigförsvunnaAll efterforskning inte inteär attett get varpersoner somav
rimligt tvivelklarlagd bortom alltorsaken till olyckansamband med förundersökningled spaningsarbete ii en

ansvarsutredningåklagarnasförutsättning förbrott skall betraktas rädd-grund misstanke attsom var enav om
Åklagarnaharskulle kunna leda till åtal gjortde räddningsin- någon.Med räddningstjänstningstjänst. motmenas

internationella haveri-detskall för vid olycks- bedömningenoch kommuner attsatser staten genomsvarasom
bevisa brottskador utredningens någothändelser syfte hindra och begränsa inte gåri män- attrapport attatt

förlisning ochsamband medbegåtts Estoniasiniskor m.m. att en ny
för ansvarsfråganskulle bidra tillefter- underökninguppgifter räddningstjänsten intePolisen inom att enavser
till haveriet.orsakerna Deterforderlig klarhethar försvunnit under sådana nåsforskning omom-personer som

försökaåklagarna,fanns därför skäl enligt initieraderas liv kan föreligga. dessaständigheter fara för I inte attatt
bärgningsöka efter och omhänderta Estonia.uppgifter således inteingår att aven

omkomna.
identifiering omkomnaRegistrering ochförekommer avomhändertagande omkomna ändåAtt av

och identifierauppgiftPolisen har ocksåräddningstjänsten beror det hos i registreraförinom är attattramen
efter olycka.ofta nödvändiga omkomna För registreringenräddningstjänsten den utrustningen av om-ensom

omhändertagande. Närmed komna krävskunnandet finns. polisen enlighet inte någotoch När i sina störreenupp-
inträffat skall videller naturkatastrof harolyckshändelsesöker efter försvunnengifter räddningstjänsteninom en

rättsläkare,beståendebehov särskildofta tid efter detfortsätter sökandet även expertgruppatt avenenperson,
vidkriminaltelcniker hjälpa tillochrättsodontologerområdet bedömningengjort attexperter personen
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Statens i övrigtidentiñeringen. benämnsExpertgruppen vanligen ansvar
svenska identifieringskommissionen. olyckaNär har skyldighet omhändertaFråganstörre staten atten om om-
inträffat utomlands beslutar Regeringskansliet samråd komna från hari Estonia domstol.i Detprövats ettvar an-
med Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket tal anhöriga stämde och begärde domstolenstaten attom som
identiñeringskommissionen skall sändas Identifie- skulle ålägga skyldighet efterforska ochut. staten att om-
ringskommissionen skall hjälpa till, eller det uttryck- händerta de omkomna efter Estonias förlisning eller attsom

före den biträda, vid identiñeringen1 augusti 1998, bistå de efterlevande försök ñnna och bärga deites attav om-
omkomna. denna uppgift kanI ha efter-inte komna föringått möjliggöra för de anhöriga låtaså sättattanses att
forskning och omhändertagande omkomna. de omkomna bli begravda det de önskat. Bådesättav som

Efter förlisning beslutadeEstonias Utrikesdeparte- och hovrätten fanntingsrätten hadeinte någonatt staten
den svenska identiñerings- sådan skyldighet, enligt sedvanerätt ellersigmentet att personer ur vare

kommissionen skulle åka till Finland för bistå vid grundval den europeiska konventionen för de mänsk-att av
identiñeringen de omkomna påträffats och liga rättigheterna och de grundläggande friheterna.av som om-
händertagits. högsta statsledningenDen hade alltså skyldighetinte

för omhändertagande omkomna. för-Detatt ettagera av
sjukvårdHälso- och hållandet sjönk det friaEstonia havet medfördeatt att

Hälso- och sjukvårdens för människa upphör den enda svenskaregeringen myndighet kundeansvar en var som
hon dör först sedaninte dödsbevis har utfär- denna fråga.när iutan ett agera

dats och den omkorrme efter eventuell obduktion har Analysgruppen landets högsta ledning böratten menar
lämnats för bisättning och begravning. Sjukvården skall för omhändertagande hundratals omkomnaut ettagera av

hainom Sverige dödsfallet medborgare. därför enligtin- Det analysgruppensoavsettsamma ansvar var var me-
träffar. Hälso- och sjukvården skall utföra uppgifter riktigtsina ning denna fråga.regeringen initiativ iatt tog
med respekt för den avlidne. Stoftet skall handtas om

Slutsatsvärdigt och hälso- och sjukvården skall respektvisasättett
för den avlidnes vilja fråga vad skall iakttas efteri Analysgruppen konstaterar skyldig-det fanns ingen° attom som
dödsfallet. Hälso- och sjukvården skall också de efter- het förvisa den svenska ellersig regeringen någonvare
levande hänsyn och omtanke. önskemål skallDeras svensk myndighet frånomhänderta omkomnaattom
möjligt respekteras de strider gällandeinte dockEstonia. enligt analysgruppenDet rättmotom attvar re-
författningar och det finns talar förinte ändånågot agerade frågan omhänderta-geringen iattom som ettom
önskemålen skulle strida den avlidnes viljaz Hälso- gande omkomna från fartyget.mot av
och sjukvårdens uppgifter kan innefatta detinte anses
praktiska sökandet efter och omhändertagande av om-
komna efter olycka.en
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uttalandenBetydelsen statsministrarnasav

for beredningsarbete,kapitel analyseras vilken roll uttalanden speladeI detta statsministrarnas regeringens
överlevandeuttalanden bur de uppfattades ochpåverkade anhöriga ochrimligbeten dessa samt avav

Ingvar Carlssons uttalande i anda uttalanden.avseende deras respektive Detsamma är utrett att
Carl Bildts medan dettaBildt medvetet undvek "bärgning",som termen

den avgående0rd användes Carlsson. bådeDen tillträdande Carlsson, vid GenomIngvarstatsministern attavsom
den frågantillträdande uttalataktuella tidpunkten dock hade tillträtt ämbetet, och den sig istatsministerninte om

emeller-omhändertagande de omkomna tydliggjordesden september mycketuttalade TVi 30 ansträng-att stora av
regeringshålloch för allmänheten frånför bärga allmänheten tid för de anhörigaskulle FörEstonia.ningar göras att

oenighet eller poli-uttalandet föreställningen detta ärende råddede anhöriga förmedlade i princip ingenoch iatt att
tiska skiljelinjer.tillträdande hyste intentionden regeringen attsamma

naturligt förinforma- har tidigare konstaterats detden avgående. den allmänna bristI Det att varagera som
förfogande vidstatsledningen ställa tillrådde, vad uppfattades tydliga ochtion att statens resursergavs som somsom

gällerfrån den svenska statsledningen. svenska olycka dessa Detta inte minstbesked proportioner.raka Den en av
och de svenska döds-ledning hade för alla synligt med tanke olyckanshögsta mångaingripit ett artstatens

statsledningen tidigt han-utgångspunkt för offren. och med den högstaAnhöriga ñck detta Isinsättsätt. atten
anhörigaterade frågan blev det också rimligt, för såväluppfattning vad förvänta, och mångaattvarom som

den allmänheten, utfästel-därmed återfå och kunna för svenskaställde in sig så småningom att antaga attatt som
verkställas. finns hellerskulle kommabegrava Det ingensina nära. attserna

menadebetvivla de bådaanalysgmppen har kunnat skedde anledning statsministramaSåvitt ingenutröna att att
uttalanden.Bildt och Carlsson med allvar med respektivesamordning mellan Carl sinaIngvar
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Beredningen inriktades bärgning Estoniamot utredning, konsekvensanalysen, ladesav Sjöfarts-utgare
och med Carlssons uttalandeI Ingvar redovisade den till- verket den oktober. Under den tid förflöt hade det20 som

trädande riktlinjervilka skulle han- funnits möjligheter förregeringen tydligt redogöra förregeringenstyra attsom
efter regeringsskiftet. den beslutsläget,teringen När det vill beslut fattatregeringen ochintesäga att ett attnya var

tillträdde kom beredningen det helt inriktas skulle kunna beslutai regeringen så småningom intenärmasteatt att
bärgning hela fartyget. Syftet med denna bärga eller omhändertaEstonia de omkomnas kroppar.en av opera-

de omkomnas kroppartion skulle kunna omhän- hade också möjligt försöka skaffaDet varit åtminstoneatt attvar
dertas. Sjöfartsverket överlämnade verkets förstaNär bild ståndpunkter och Önskemål hos demsigrap- en av som

till Carlssons den oktober,Ingvar redovi- enligt gällande regler första hand haderegering för omhän-11 iport ansvar
sades såväl de tekniska förutsättningarna för dertagandet de döda, det vill de anhöriga.sägaett om- av
händertagande dykning förutsättningarna ef-genom som

Uttalandena uppfattades de anhörigalyft fartyget. av somter ett av
utfästelser

Rimligheten statsministrarnas uttalanden Medanav beredde ärendet inför beslutetregeringen i
bådaDe uttalanden fick långtgåendestatsministrarnas bärgningsfrågan hörde åtskilliga anhöriga brevsig, viaav

konsekvenser ingendera dem tycks ha med- och telefon, till Regeringskansliet. framför allt tillvarit Detsom av var
den stund de gjordes. Med hänsyn till hur Kommunikationsdepartementeti vändemånga sig. Devetna om

människor drabbade olyckan och söktemånga information vilka åtgärder planeraderegeringensom var av enga- om
gerade dess följder analysgruppen deti kan och framförde synpunkter. Samtalen och breveninte bör-sinaattanser

olämpligt de båda egenskap jade komma till Regeringskansliet direkt efterstatsministIarna, i olyckan ochanses av av
ledande politiker, de direkta frågor de fick från fortsatte komma mängder under tideniatt att storasvara som
medierna och därmed uttala uppfattningar. följde.sina

Analysgruppen ställer emellertid kritisk tillsig Trots samtal och brev sammanställdesinteatt att systema-
deingen regeringschefema lade formtvå tiskt Regeringskansliet, uppfattadein någon inom många tjäns-av av av

uttalanden och hänvisade till dereservation i sina enligt vad framkommit samtal meditemännen,att en- som
dast hade bräckligt underlag grund. Konsekven- analysgruppen, den vanligaste frågan anhörigaett attsom som

för de närstående till de saknade blev de önskade besked hur och bärgningmånga i Esto-närattserna om, var en av
tidigt skede efter olyckan skapade förhoppningar omhändertagandesig och de omkomna skulle ske.niaett ett av
hur ämnade Enskildaregeringen svarade brev och telefonsam-tjänstemän,om agera. som

tal, uppgift försöka lugna dem ringdesåg sin attsom som
beslutsgångOtydlighet i regeringens och hänvisade till det pågick utredningar innan någotatt

Den oktober, Sjöfartsverket lämnade första11 beslut skulle fattas. de anhöriga hördesin Månganär ut- av som av
redning till fanns ämbetsverketsregeringen, underlag uppfattade sida uttalat vadsig å sin statsministrarnaattom
förutsättningarna för omhänderta omkomna, dels skulle skulle det utredas hur det skullegöras, gö-att ge- som nu

dykningar fartyget och dels lyft helai ettnom genom av ras.
fartyget. Enligt Sjöfartsverkets uppfattning skulle det Regeringskansliet det ha klartInom måste stått attvara
möjligt med beprövad teknik lyfta utred- anhöriga uppfattadeEstonia, uttalandenmånga statsministrarnasatt men

endast översiktlig beträffande tillvägagångssät-ningen klara försäkringar ämnaderegeringen insättaattvar som om
vid bärgning. alla tänkbara för de omkomna skulle kunnatet atten resurser

ÄndåUtifrån detta underlag det föras hem och kunna begravas. gjordesansåg inte regeringen samladeingaatt
möjligt bärgningsarbetet, varför ytterli- uttalanden från försida förtydliga håll-regeringensatt starta attvar en
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ledviktigtför ikommunikations-såväl mångaStatsministern rninnesstenningen. ett sorg-varasom
stödje-viktig plats ochoch bli tillbearbetningenhade redan framhållits haft möjlighetministern att enensom

punkt förkunde leda till ochtydligt deklarera vad utredningen närvaro.att sorgens
uppfattninganalysgruppenshuruvida skulle bärgasfattats Detbeslut Estoniainte ärännu att sorge-om

och bitterhetfödde vredeofta sker,brev- hanteringen,kunde ha kontaktat de anhöriga såeller Regeringen som
hade deMöjligen sigde hos anhöriga.tydliggjort beslutsgången ochledes eller medierna mångavia tog genomsom

politi-ställaoch lyckadesden första perioden, in sigAnhöriga har vidtvivel rådde regeringen.inom mö- attsom
uppfylla eller derasbliuttalanden skulletiden gick, kernas svåramed analysgruppen längreuppgivit attattattten

föråterfinnas, lättareändå skulle kunnakänslan anhörigadesto fick dem inteunder hösten 1994, många attmer av
anhö-möjligt försannoliktbearbeta inteuppfattade bindande löfte, kan- Detdet deatt ett varsorgen.av som som

elleromhänderta de döda Estoniahandske ändå det. rigainte att uregenvar
bärga fartyget.

påverkade SorgearbeteUttalandena anhörigas
Slutsatseruttalanden komKonsekvenserna statsministrarnas attav

ifrågasättaanledningfinnerUttalandena gjordes vid Analysgruppen ingenbli för anhöriga.negativa många att°
tillträ-avgående densåväl denchockfas det självklarasörjande befann itidpunkt då många sig i att somenen

och uttryckteuttaladeinfor- dande sigreaktionsfas och hade tillgång till statsministerneller tidig inte sorgen
får naturligtolyckan.och deltagande efter Dethänt derasolyckan och vad Stats-mation nära. ansessomom

företrädare förfrämstelindraville otvivelaktigt bidraga till statsministern,ministrarna att reger-att somsorgen
föringsmakten, erbjudererbjuda den hjälp insatsde drabbade och reagerade medför attstatens resurseratt av

drabbadeför deolyckans konsekvenser iemellertid mildra mångaförfogade överblickadeDeöver.statensom
denna.med verkli-alla förknippade situationsvårigheterinte att somenvarsom

betraktasdet kanAnalysgruppen intede uttalatgenomföra det sig ° att somanserom.gen som
le-egenskapde bådaagerande olämpligt statsministrarna, iutfästelser ochStatsministrarnas regeringens avav

de fickdirekta frågordedande politiker,anhörigas praktiska bestyrdärefter fick till följd de attruntatt svara
uttala uppfattningar.och därmedfrån medierna sinaformbegravning eller minnesceremoni iaven annan

föl-under denAnalysgruppen regeringenhar samtalfall sköts Analysgruppenmånga ° attansergenomupp.
habordejande beredningsprocessenden mentalamed de anhöriga funnit störreägnatmånga även upp-attav

betydelsen demärksamhet statsministrarnasden begrav- tvålades sidan åti väntan att avsorgeprocessen
allmänhetenden innebörduttalanden ochbli möjligställt skulle åtning in sig att somgenom-som man

kunde lägga dessa.upplevdes falländå hölls iföra. i mångaDe ceremonier som
uppfattadeallmänhetenanhöriga ochbakgrund deninnehållslösa de sörjande Många°mot avsom av

försäkringarklarauttalandengenomföradet skulle bli möjligt statsministrarnasuppfattning attatt somom
alla tänkbaraämnade inskapats regeringenbegravning vanligt sättasätt, att resur-genom omSOITI

ochföras hemomkomna skulle kunnaför deuttalanden.statsministrarnas attser
begravas.till kunnanormala fall kan de sörjande lokalisera sinI sorg

densåväl den avgåendetill Analysgruppenpraktiska kring begravningens anordnande ochbestyr ° att somanser
följdtill statsministrarnastillträdandestoft och sedermera Symbo- regeringenkistan med den dödes avgraven.

otydlig bildförmedladeuttalandenoch begravnings-ler blommorna sammantaget avengravstenen,som
Även vidta förämnadeåtgärderde de regeringenerbjuder stöd och iceremonien väg tröst. att om-mot somen

omkomna.händerta dekan återfinnas kandå den dödes kroppsituationer inte en
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5

Sjöfartsverkets inledande utredning

I detta kapitel Sjájflzrtwerketranalyseras inledande utredningsarbete verketrfbiütasamt rapport

nalysgruppen har granska myndig- för farledshållning, sjöräddning och isbryming.rättatt om svara
het har hur myndigheten och vilket Verksamheten skall inriktas huvudsakligen handelssjö-agerat, agerat un-
derlag detta har skett. Granskningen skall tiden efter fart. arbete får Sjöfartsverket överläggaI sitt med andraavse
Estoniakatastrofen. länders sjöfartsmyndigheter. Sjöfartsinspektjonen är en

Efter olyckan blev Sjöfartsinspektionens arbete enhet Sjöfartsverket.inomgran-
skat regeringen särskild uüedare, SjöfartsverketsMagnus styrelse för verksamheten.av genom en ansvarar
Sjöberg. Granskningen tiden före olyckanavsåg och vilka Under styrelsen generaldirektören för den lö-ansvarar
åtgärder skulle vidtas med anledning olyckan. pande verksamheten enligt de riktlinjer och direktivsom sty-av
Analysgruppen har uppdrag tillsitt relseninte beslutar. Sjöfartsverket erhöll speciella riktlin-avgränsat ingaatt om-

Ären-fatta granskning dessa frågor. eller direktiv med anledningjer Estoniaärendet.en av av
Sjöfartsverkets arbete, med anledning de uppdrag det handlades den löpande verksamheten.inomav

lämnade till verketregeringen omhändertagande Sjöfartsverket myndighet underställd regeringenärsom om en
omkomna, har granskats. och verket har därigenom utföra de uppgifterav att som

åläggs myndigheten.
ansvarsområdeSjöfartsverkets

Uppdraget den septemberSjöfartsverket 29den myndighet har hand frågorär som gavssom om
sjöfarten svenska farvatten.inom Verkets hu- Sjöfartsverket ñck denrör september uppdrag29 1994 isom att

vuduppgifter bl.a. tillsyn sjösäkerheten, undersöka de tekniska och legala förutsättningarna förär utöva överatt att
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återfinna och omhänderta omkomna från lyft, skulle kunna genomföras fartygetEstonia. Sjö- inutiter ett
fartsverket agerade således direkt uppdrag. grundare saknas uppgifterregeringens I även närvatten. rapporten om

förlisning hade skettGenom Estonias det skulle möjligt inleda arbetet med omhän-intematio-att att attvara
nellt och finskt sjöräddningsområde det dertaga omkomna dykare.inomvatten var genom
nödvändigt med uppdrag från för Uppdraget omfattande och skulle utföras skynd-regeringen Sjö-ett att var
fartsverket skulle Analysgruppen finner det mindre lämpligtsamt. attagera. var av

lägga hela endaJanérus att ansvaret en person som
Sjöfartsverkets chefsjurist ansvarig utredare han gjorde. flera hade delat uppdragetOm personer
Sjöfartsverkets generaldirektör beslutade kunde bredare underlag ha TeoretiskaJanérus att ett presenteras. ex-
uppdra chefsjuristen Johan rådfrågats,Franson borde ha kontaktats och för be-att perter t.ex. attensam ansvara
för utredningens genomförande. Uppdraget skulle kräfta de upplysningar inhämtades från företagen.ge- som
nomföras skyndsamt och preliminärt klart den Olika alternativa tekniska lösningar borde ha undersöktssenastvara

oktober. Sjöfartsverket fick följaktligen mindre10 och redovisats. gäller hur lyftettvå Detta Estoniaän t.ex. av
veckor genomföra utredningen. skulle kunna utföras.sig att

Utredaren kontaktade skilda områden förexperter
Statens skyldighet omhänderta omkomnaattutredning, bland kontaktades bärgnings-sin annat ett

företag och dykeriföretag. Johan hade före Johan har för analysgruppen hantvå Franson Franson uppgivit att var
arbetets början djupare praktiskt orienterad kim- med hålla uppdragets vilketingen sig inomattnoga ramar, var
skap bärgning fartyg eller omhändertagande utreda förutsättningarna för omhändertaatt attom av av om-
omkomna förlista passagerarfärjor. de komna. detta påpekas deti Genom Trots gånger iexperter tre rapporten att
han anlitade fick han kunskaper vad möjligt har skyldighet omhändertainte någonatt staten attom som var om-

och vilka problem kunde tänkas Johan komna. innebära Sjöfartsverketuppstå. Detta måste ansåggöra att attsom
Franson utförde den och omfattande utredningen uppgiften hade betydelse för utredningen. Analysgnippensvåra

konstaterar dock denna uppgift mindre intresseattensam. var av
länge utgångspunkten omhändertagandeså att ettvar

innehållRapportens skulle ske.
I redogörs för hur omhändertagande klar inställning samhället vid den här tiden, vilketEn irapporten ett av

botten utanförkroppar skulle kunna bland förmedlades mediernasEstonia rapportering,annatgenom- av var
också detföras. redovisas krop- omhändertagande skulle ske. Möjligen kan uppgif-Där inte går sägaatt att att ettvar

kan finnas grund Analys- uttiyck för Sjöfartsverkets generella inställ-iströmmar vattnet. ten ettpar av vara
saknar denna del uppgifter sådant frågan omhändertagande de döda. Vidi ning inär ett ettgmppen om om av

arbete lämpligen borde ha genomförts och det med olika vidanalysgruppens intervjuer tjänstemän Sjö-om var
brådskande, med tanke fartsverket har framkommit inställningen blandströmmarna. att perso-

alternativa förslag till hurTvå omhändertagande nalen Sjöfartsverket allmänhet den omhän-iett att ettav var
omkomna fortfarande fanns kvar skulle dertagande borde ske.inuti Estonia intesom

till förs fram sammanfattningen detIi stårrapporten.
åtgärderErbjudande omedelbara"Eftersökning och omhändertagande omkomna i omatt av

fartyget kan ske dykare/ROV eller lyft fartyget. Sjöfartsverket tidigt del Stolt Comex Seawaystoggenom av av er-
ställe framgår lösningarna kan kombine- bjudande omhänderta omkomna utanförInte något Sjö-Estonia.att att

lyft bör föregås omhändertagande med hjälp fartsverket åtgärd med anledningvidtog inte någonatt ettras, av av
dykare. Således heller dykningar ef- detta, eftersom myndigheten beslut omhän-inte ansågnämns att attav nya om
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utanför uppdraget. Analysgruppendertagande låg anser
borde till diskussionSjöfartsverket ha tagit initiativatt en

med uppdragsgivare beträffandesin regeringen, vem som
skulle handlägga denna det hamnadeSompropå. nu var
beslutsfattandet denna fråga mellan ochi regeringens
Sjöfartsverkets ansvarsområden.

Slutsatser
Analysgruppen Sjöfartsverkets generaldirek-° attanser

fördela utredningsuppdragetborde försökttör mer
det skulle innefattat kontakterän ävenen person, om

med utanför Sjöfartsverket.experter
fanns vad gäller möjligheternabristerVissa i° rapporten

omedelbart påbörja omhändertagandeatt ett av om-
komna.
Sjöfartsverket borde ha medverkat till erbjudandet° att

omedelbart omhänderta omkomna utanförattom
blev handlagt.Estonia
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6

Regenngsskiftets betydelse för

hanteringen bärgningsfråganav

I detta kapitel analyseras hur regeringsskzjitet kort och lång sikt
påverkade fortsatta beredningsprøcexsinför bargningsfrâganbeslutregeringens i

Östersjönoch antal politiska fick nellttatsministern södra viktig erfarenhettjänstemän i En1993.ett vatten
beskedet olyckan bland de första medan de gällde betydelsenSverige, snabbt agerande för omhän-i ett attom av
fortfarande kvar Rosenbad olycksnatten. derta omkomna. hade den svenskai Detta Den gångenvar reger-
ledde till samtal och diskussioner uppstod vad flera krävt den polska skulleingen gånger regeringenatt attom som

Östersjöninträffat och blev där- bärga fartyget, främst hänsyn till de omkomnas anhö-inom regeringen man av
med tidigt stadium det klara fartygs- Anhöriga till de omkomna svenskarna efterriga. sju Janöverett att

angelägenhet för denhaveriet svenska Heweliuszolyckan, fortfarande saknades, förderegeringen. treenvar varav
svenska medborgare förmodades inblandade lång kamp syfte förmå denMånga svenskai regeringenatt attvara en

sannoliktoch drabbade olyckan. Reaktionerna ledde bärga färjan och omhänderta de saknades kroppar. Trotsav
till aktiviteter olika håll kunskaperigång de fanns från dennainom inom regeringenatt satte som
Regeringskansliet. Informationsinsamlingen kom olycka gjordes för omedelbart påbörjaigång ingenting att ett
snabbt och kontakter tidigt exempelvis med Sjöfarts- omhändertagande de omkomna efter Estoniaolyckan.togs av

räddningstjänsten ochverket, den estniska Carl Bildt sammanträdde med finska ochregeringen. Då sina est-
Äboniska statsministerkollegor den septemberi 28 åtog

åtgärderMedvetenhet behov den ñnska lokalisera vraket havsbot-sig regeringenom av att
Äbo,Carl Bildt for till dagen efter olyckan, hade han Räddningsinsatsen avslutad och eftersom haverietNär ten. var

och tillgång till kunskap och erfarenheter skett internationelltregeringen omhändertagandevatten ettsom var av
efter färjan Heweliusz förlisteJan de omkomna självklart svensk angelägenhetgjorts intematio- inte ju-att en ur
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OrganisationsformKrisgruppens lämplighetridiskt hänseende. fanns heller myndig-svenskDet ingen som
formellt hade för denhet eventuellt omhänder- den avgående återstod vid här tidenFör regeringen iettsom ansvar

tagande fartygsvraket eller de omkomna fanns kvar bara avsluta, och förekommande falli över-stort sett attav som
lämna, arbete till den tillträdande flestaDeinuti. regeringen.
statsråden befann vid denna tid Stockholm,sig i

Alternativa beredningsvägar Regeringskansliet, och vanliga fall, fulltinte, ivar som
svenskaåterstod för den undersöka med andra frågor. alltså möjligt förDet Detregeringen att upptagna var re-

vilka tekniska och legala förutsättningar fanns för koncentrera arbetet kring Estonia-geringen sigattattsom
det möjligt frågan omhändertagandet olyckans följder.igöra att agera om

de omkomna, vilket uppdrog Sjöfartsverket. syfte hantera krisen tillsatte kris-I regeringenåt attav man en
Analysgruppen frågar det hade funnits andra alter- bestod statsråd och andrasig representanterom grupp som av

för beredningen kunde valt. från berörda departement. tillsätta vid sidanAttnativa regeringenvägar som en grupp,
alternativ kunnat samlarhade anlita den juridiska den ordinarie ochEtt organisationen,attvara ex- om som sam-

fanns Regeringskansliet för kort tid manställer information syfte bevaka utvecklingen ochpertis inom iatt attsom
de juridiska förutsättningarna för omhänder- möjligt fatta snabba beslut, finner analysgruppenutrett ett om vara

tagande. tekniska utredningen, liksom eventuell lämpligt dennaDen situation.en
upphandling dykföretag skulle kunna genomföra krisgruppen konstaterades den avgåendeI attav som reger-
uppdraget, kunde däremot ske roll denna skulle bevakande, vilketinte Regerings-inom ingens i situation vara
kansliet skulle rimligen behöva lämnas till Sjöfarts- det normala agerandet för skaregering avgå.ärutan en som
verket. omständighet enligt analysgruppens åsikt talarEn som

Fördelen med låta Regeringskansliets för borde handlat aktivt ochjurister regeringen inteatt attut- som en
reda de legala förutsättningarna för omhändertagande "expeditionsrninistär" den uppkomna situationenärett att
och Sjöfartsverket de tekniska hade den svenska liknade denna ellervarit inte någon regering, någonatt annan som

då, Sjöfartsverket, omedelbart hade kunnat modem svensk statsledning, tidigare erfarit. Fleraregeringen via annan
med rekognosera möjligheterna söka ef- hundra, kanske svenskar befarades döda denigång isätta störstaatt att tusen

och omhänderta omkomna. Konsekvenserna olycka inträffat fredstid. fullföljade i För intentionenter att attav som
istället valde lämna uppdraget till Carl Bildts uttalande skulle det den avgåendeSjöfarts- krävtsregeringen iatt att

verket skedde blev beslutet igångsättande fattade sådana omedelbara beslut aktiva,så regeringenattsom om av om
omhändertagandet sköts och lämnades till den tillträ- åtgärder beträffande omhändertagande deoperativa ettupp av
dande ställning till, utifrån det underlag omkomna vid tidpunkt praktisktregeringen i Estonia varjeatt ta som var

förberetts den avgående möjligt. avgörande hinder omedelbartregeringen. Ett ingri-mot ettsom av
Analysgruppen finner handläggningen skedetfrågan pande det första har behandlats tidigarei iatt ettav av-

omhändertagande de omkomna sannolikt påver-ett smtt.om av
kades det förestående regeringsskiftet. Något ty-av som

krisgruppenRepresentation ider detta den diskussion förekom i regeringensär som
lqisgrnpp den september där det sades lämpligAnalysgruppen arbe-28 regeringens organisationatt attmenar en av
roll, förutom till krishanteringen,bidraga främst skulle den uppkomna hadesituationeni varitatt tet om represen-

bevakande. Istället för inleda omedelbara åtgärder från båda tillsammans bildat kris-regeringarnaatt tantervara en
för omhänderta de omkomna fartyget, vilketatt ur senare gTupp-
skulle kunna utvidgas till omfatta bärgning oktoberden hade den tillträdandeFörst regeringen3ävenatt en av
fartyget, lämnade frågan tills vidare närvarande vid lnisgruppeniöppen. mötetrepresentantman en ge-
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Ingela Thalén deltog. redan arbetsformen och medDå arbetet haveriutredningen inlett. Dessutomattnom var var
och inriktningen formad. ok-regeringens insats arbetade Sjöfartsverket med utreda de tekniska och le-Den 5 att
tober, krisgruppen sammanträdde för gala förutsättningarna för omhändertasista gången, omkonma, vil-när attvar
förutom Ingela Thalén, också Laila Freivalds närvarande ket inkluderade bärgning fartyget.även en av
från den tillträdande stod då klartregeringen. Det Inesatt

fickInes Uzmnzmn buvudanyvaretskulleUusmann bli kommunikationsminister ochny
överlämnandepärmar iordningställdes henne, Ingela Kommunikationsministeråt fick huvud-Ines Uusmann
Thalén och Laila Freivalds. De sistnämnda kom dock förtvå Estoniafrågan. statsrådJan Nygren, iansvaret som var

arbetainte med nämnvärd omfattningEstonia i Statsrådsberedningen och arbetade direkt under statsmi-att senare.
ñck uppgift särskilt bevaka Estoniafrågan.nistern i Re-att

Förändrad inriktning beredningsarbetet agerade därmed för svenskav geringen regering,ett, en
krisgruppenNär inte sedvanligt det vill särskilt tillsatt kris-någonsätt, sägasammansatt representanter utannu var av

för såväl den avgående den tillträdande och sakmyndigheternaregeringen arbe-inväntaatt attsom grupp genom
hade det, enligt analysgruppens lämpligt tade fram beslutsunderlag.mening varit om
kommunikationsmimstern, och andra be-statsministern Analysgruppen finner anledning reflektera kringatt
rörda de tillträdande statsråden hade låtit det lämpligt beslutåtminstone statsminister Ingvarettav om var av

informeras tillsammans och dialog med densig avgående Carlsson lägga föri Estoniafrågornasåatt ett stort ansvar
händelseutvecklingen efterregeringen olyckan, Kommunikationsdepartementet och nytillträddom men en

skedde Hade skett hadeså de berörda statsrådeninte. så saknade tidigare erfarenheterminister regerings-som av
haft information och kunskap frågan arbete. Med tanke de frågeställningar aktualisera-utgåattsamma om som
ifrån och fått tillfälle de olika problemsig in i des inför beslutet bärgningsfrågan kan det också förefallaisättaatt som
olyckan aktualiserat. hade naturligt eftersomDet varit naturligt reflektera huruvida andra departe-över ävenatt
Estoniaolyckan väldig, berörde ochså dess- exempelvis Civildeparnnentet, hadeså många förment,var som ansvar

krävde långtgående och annorlunda ställ- kyrkofrågor och frivilligorganisationerna, och Social-utom typer av
ningstaganden vad politiker vanligen har erfarenhet departementet, för blandmed hälso- ochän annatav. ansvar

Med utgångspunkt från Carlssons uttalandeIngvar sjukvården, också borde haft för beredningsarbetetom ansvar
bärgning kom den tillträdande till skillnad inför beslutet bärgningsfrågan.regeringen, i
från den avgående, helt inrikta detsigatt att var genom

Enbetlig ledningbärgning de omkomna skulle kunnaEstoniaen av som
orr1händertas. Den utgick från detregeringen Carlsson har samtal analys-Statsminister Ingvar mediattnya en-
dast detta de omkomna, det vill alla han förordade enhetlig ledninguppgivitsätt sägavar attsom gruppen en av
förmodades kunna påträffas döda fartyget, skulle Estoniafrågan, eftersom erfarenheterinuti hans från samman-
kunna omhändertas. Vid den tillträde lärtregeringens honom dessa, alla inten-tvärtsatta att emotnya var grupper
det med denna inriktning beredningen frågan helt enligt hans bedömning tenderari tioner, att tunnasom ut ansva-
kom drivas. viktiga frågor hamnar mellan stolarna. läggaAttsåatt ret att

denNär tillträdderegeringen ledningen ochinte situationen Kommunikations-inomnya ansvaretvar
efter Estoniakatastrofen lika akut beträffande sökandet ef- departementet, ansvarade för Sjöfartsverket, blevsom

information antalet döda, räddningsinsatsens för- denna bakgrund, självklart val för statsministern.ter mot ettom
lopp, lokaliseringen fartyget och vidare, den Analysgruppen finner anledning ifrågasättaså ingen attav som

tidigare. liv stod rädda, fartygets lägevarit Inga bedömning denna punkt konstate-statsministernsatt men
havsbotten klarlagt, haverikommissionen utsedd valet lägga huvudansvaret Kommunikations-att attvar var rar
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problem kommunikationendepartementet samtidigt innebar viktiga frågeställ- hantering. det fannsAtt iettatt
därför hellerexempelvis de berörde livssituationen för med de anhöriga identifierades kris-inte iningar, som

överlevande avgående formulerade linjeoch anhöriga till omkonma, därmed fick regeringen iDengruppen.en
underordnad heller övergripande tankar hurroll. med detta inte några om

från ochanhöriga borde bemötas Regerings-regeringens
Bemötandet anhöriga kansliet sida, det dit vändemånga sig. Dettasåav trots att var

sammanhanget fanns faktor den förhållande förändrades Carlsson till-I Viktig varken regeringeninte nären som
avgående lämnades problemet med bemötandeteller den tillträdande tillräckligt be- trädde, iställetregeringen av

lång tid.aktade, nämligen kravet kommunicera med de anhöriga sidan underatt
oroliga anhöriga och andra frånsörjandemånga som

Slutsatserförsta dagen efter olyckan och framåt hörde tillsigav
Estoniaolyckan inträffade sambandRegeringskansliet. Mängder brev strömmade och faktumDet iin åt- ° attav

ñck påtagliga konsekvenser förskilliga telefonsamtal fortsatte komma under lång med regeringsskifteettatt en
tid framåt. bakgrund brist bekräftad infor- frågans hantering.denMot av

avgående inställdrådde initialskedet och med de motstridiga denmation i Inom regeringen° attvar mansom
långsiktigt beslut frågornauppgifter förekom massmedierna tiden därefter fatta ii inte något omsom om-

omkomna bärgning farty-vände anhöriga, naturliga skäl, till den källa händertagande de ellersig ut-av av avsom
talat handlingskraft och inriktning konkreta överlämnade detta den tillträdandeåtgär- åtget, utanen reger-
der, nämligen regeringen. ingen.

krisgrupp gjordes denvikten tidigt bemöta de samla inomAtt regeringen inte insåg Att så avgå-°att en somav
anhöriga lämplig Organisationsformgenomtänkt de hade ende regeringen isätt rättett att var en enmer som
kräva, denna. rollinnebar anhö- extraordinär Krisgruppensmisstag situationmångaett stort att somvar som

tydligt definierad.hur de kom förhålla till huruvida borde dock hariga, varitsigoavsett attsenare
de avgående och den tillträdandeomkomna eller fartyget borde bärgas eller ñck Både den regeringenmins- °
kat förtroende krisgruppen från början.för och Regeringskansliets borde ha iregeringens representeratsre-

mellan skett dialog,överlämnandetOm regeringarna i°presentanter.
tillträdande statsråden närvarande,samtal från anhöriga med flera deDe tjänstemäntog emotsom var av

olika framför allt kunskapsutbytet blivitKommunikationsdepar- hadenivåer, inom större.
den avgående den tillträdandeUppgifter hur telefonsamtal såvälInommånga °tementet. som reger-om som

fanns brister bemötandet anhöriga.och vad de ringde önskade tala ingen itogs emot avsom om
sammanställdes vilket sannolikt påverkade frågansinte,
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7

informationsverksamhetRegeringens

infownationsarhetekapitel analyserasI detta regeringens
överlevanderelationer till anhöriga ochoch

fall dramatiserande,information TV:s, såinsamlades i mångander olycksnatten minst somvarsys-
och utgjordeoch brukarkontaktades nyhetsrapporteringRegeringskansliet.tematiskt Då ärinom vara, enmyn-

det inträffade förkimskapsunderlagetdeldigheter informauonskällor såväloch andra i Sverige stor omavsom
informationbekräftadoch för beslutsfattarna.bekräfta olyckan BristenFinland och Estland föri storatt varatt

förekom blandefter olyckan, detunder den första tidendet inträffade. Underuppfattning omfattningen avomen
räddade,uppgifter antaletmotstridigaföljde, massmedier-och dagenmorgontjmmarna när annat om-omsom

bristandebland till följdoch saknade,och komnakom dock regeringenrapportering intensiv, annat avvarnas
ovisshettill förvirring ochpassagerarlistor, vilket leddemediernashög grad förlitamyndigheter sigiövriga att

bland anhöriga.beslutsfattarnaAnalysgruppen irapportering. attanser
bättre tillgång till första-utsträckning borde haftstörre

Andra infmnatiønyvøigarmängdhandsinformation istället för sinatt stor aven
och kunskapsamlade informationmedierna. Regeringeninformation via även ge-

berörda myndigheterladesde uppdrag utsomnom
ÅboInformationsinhämtning Carl Bildts till statsmi-andra vägar.samt gavresa

ske-inblick det akutaMediernas fördjupadrapportering i situationen inistern en
handlardetAnalysgruppensinformation, det. visarsnabbt och förmedlade genomgångMedierna samlade in att mer

systematisk informations-intrycklidande insamlingkorrekthetenflera fall blevoch i rapporteringeni än enavom
exempelarbeteinsamling. Krisgruppensför snabbheten. Mediernastill förmån rapportering, inte är ett annat
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Regeringskansliets möjlighet möta anhörigashur berörda behovdepartement attinom kunde utbytaregeringen
informationoch sammanställa infonnation. Att lade utred-regeringen av

ningsuppdrag Sjöfartsverket innebar information informationsproblemDet och drab-uppståttatt som som
skulle ligga till grund för beslut hämtades bade de anhöriga hårt, fickin. konsekvenser förävensom senare perso-

nalen Regeringskansliet. saknadesi Det vägledning för
personalen deni situation och ställdeuppståttsom som

Statsministern i fokus i pressarbetet krav personalen gick deras normala arbets-utöversom
Regeringskansliet förmedlade pressmeddelandenvia uppgifter.in-
formation arbeteregeringens samband med krisen.i Kommunikationsdepartementets uppdrag ärom att ar-
Pressmeddelandena under det första dygnet etablerade beta med vägtrañk, sjöfart och strukturella frågor. Perso-

central informationskällaregeringen krisen. nalen ficki Det mängd samtal och upplevdemångasom en stor atten
förmedlades bild det och framför deregeringen, orkade eller hadeinte tillräcklig kompetens föratten av var att
allt statsministern, agerade. dygnEtt efter olyckan, och samtala med människor kris. hel-i Demöta ansåg intesom

bland Sjöfartsverket hade fått det första uppdra- ler kimdenär de erbjuda hjälp eller hade möjlighet hän-annat att att
och haverikommission tillsatte, upphörde denna de ringande till lämpligavisa därinstanser informationget en

dårapportering redan centralstatsministern och stöd fanns. anställdaMånga Kommunikations-inommen var en
aktör konkret handlingsinriktadgjort utfästelse departementeti bar arbetsbörda under lång tidsom en tungen en
skeendet. Medierna vände därefter till den tillträdandesig efter katastrofen, vid sidan ordinarie arbetsupp-sinaom

för ledningstatsministern hur den gifter.att om nya reger-
ämnadeingen agera.

Infbrmøtiønsprøbleøndefinierade: inte
Informatiomørbetet inriktat mediernapå Analysgruppen finner flera brister i organisationen av
Information Regeringskanslietinom hanteras vanligtvis informationsarbetet Regeringskansliet.inom Genom att

de pressekreterare arbetar departement problemetvarje egentligen aldrig deñnierades fullt drabba-av som ut
tillsammans med Pressekreterarensministrarna. uppgift des de anhöriga mänskligt plan. gällerDetta ävenett

framför allt föra information, företrädesvis tillär personalen arbetssituation blev mycket han-svåratt ut attvars
medierna, agerande olikaregeringens frågor.i Inom konsekvens blevEn anhöriga ñck minskatmångaom tera. att
den avgående fannsregeringen presschef hade det förtroende för deregeringen fick tydligainteen attsom genom
övergripande informationsansvaret inom Regeringskan- besked eller blev bemöttainte sättett anpassatsom var
sliet, den tillträdandeinom hade efterregeringen deras krissituation.stats-

pressekreterareministerns samordnande funktion. slutetI november tiden för1994, regeringensnären av
informationsansvarigaNågra övriga fanns beslut bärgningsfråganinte inom börjadei anställdessig,närma

Regeringskansliet. Organisationen anpassad efter Kommunikationsdepartementet,inom politisk sak-attvar en
föra information, det fanns lämpligingen kunnigorgani- med för kontakter med anhörigaut men ansvar som av-

för informationsation eller för snabbt kom- lastning för den personalen dessaövriga ärenden.iatt ta emot att
brev eller telefonmunicera med antalså Kommunikationsministem hade konstaterat det fannsett stortper en- att

skilda människor det frågan Dessutom brister kontakterna med anhörigai och söktesom nu var om. var genom
de ringde och skrev brev direkt drab- denna personalförstärkning lösning problemet. Närsom personer som en
bats Estoniaolyckan och blivit beroende denna kom till arbetsrumtjänsteman den förstasittav som nu av re- nya

beslut förgeringens personligasitt agerande. De arbetsdagen hon mängder obesvarade brevmöttesvar av av
ledsna, upprörda, förtvivlade. och ständigt ringande telefon.en
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Informationsplan undersaknades mycketKommunikationsdepartementet tungvar
flermöjligheter för hennehennes tid där.för informations- hela Någrafanns övergripande planDet ingen att ta

utåtriktad kommunikation medtill dialog ochKommunikationsdepartementet, initiativarbetet intei inom an-stort
hennes uppdragförskulle ske. höriga rymdesmed anhöriga inte inomheller för hur kommunikationen somramen

och från anhörigainformation tillhandläggarehade välgörande både för dedialog med anhörigaEn varit avensam
Estoniakatastrofen.för Istället efterinfonnationssökande anhöriga och regeringen.

tillanledningarnafinneretablera Analysgruppenkommunikation, syfteför själva initiera i attattattatt en av
tid efter olyckan föråtgärder vidtogs rimligsamladearbetade ikontaktkanaler med anhöriga, Kom- ingainomman

denberoddehantera anhöriginformation internaenbart medmunikationsdepartementet i attatt ta attstort sett
Regeringskansliethade klara brister.arbetsmodell gällde informationen Inomsamtal och besvara brev. Dennaemot

samtalsamlad bild hurskaffade mångapersonalförstärkningen. inte sigefter det fåttäven att en avmanman
Eftersomde ringande ville talakom och vadskickades frånMed undantag för de brev in om.somsom

enskildade samtal, inomomfattningen tjänstemänkommunikationsministem till anhöriga initiativett av somsom-
kändKommunikationsdepartementetoch intesändes den november,bra det första 25i sig tog emot,ett varvar -

samlad strategiskhellerledningen söktesframför allt inför de anhörigas hos inte någonordnades,mötenpar som
informationsproblem.detta omfattandedet hela lösningmed försäkringsbolaget Skuld,uppgörelse ti-var

sökte information, de självaden anhöriga initiati-togsom
försvar blev kontaktorganStyrelsenfår psykologisktfrånAnalysgmppen de initiativ togsattvet. somanser

drygtpsykologiskt försvar,Styrelsen för SPF, två årkommunikation med anhörigaRegeringskansliets sida till När
fick uppdragoktober regeringenostrulçturerade. Eftersom efter olyckan, 1996 ienkelrilçtade och alltför i avenvar

och förkontaktorgan för de anhöriga,tillsaknades kändeanalys regeringen inte ävensituationen att senarevaraav
informationsbladolyckan, börjadeanhö- överlevande efterkommunikation och bemötandevilka behov sän-somav

kontakt-myndigheten. Meddas SPFhade. initiativriga ut somav
informationsförmedling införtshar regelbundenorgan

Uppdragetgenomförts.och med anhörigamöten
Anbörigkontakter ochtill pågårtvå gånger årregeringenavrapporteras per

analysgruppensfortfarande oktoberKommunikations- Idet anställdes i 1998.inom nästaNär rapporten person
informationsproblemendiskussionenanhörigkontaktema återkommerhanddepartementet för att ta omom

och roll.under ochskulle behövas förstärkning regeringenstrodde det två statensattman
Kommunikationsdeparte-månaders tid. tyderDet att
informationsbehovet,kraftigt underskattadementet

mediernaKommunikationsministern iförväntade och meddet dittills, och sig ivarit attattsom
tillträdde kommunikationsminis-skulle anhöriga slutabeslut bärgningsfrågan korn När Ines Uusmanni såett som

medverkan olikaefterfrågan henneshade ihöra till departementet. Den tjänstemansig ter samman-varsomav
medmycket Tillsammanshang medierna sinmed anhöriga kom dockför kontakterna i stor.att press-ansvaret ar-

arbetsmodellkommit fram tillsekreterare hade honKommunikationsdepartementet, medbeta kvar inom enan-
ställa tilltillgänglig ochinnebar hon skulle sigdet villhörigkontakter, fram till oktober i1996, säga näs- att varasom

hon förmådde.förfogande mycket Det inne-mediernasinformationsuppdraget sådå regerings-två år, etttan genom
snabbtnytillträdda kommunikationsministembar denpsykologiskt försvar.beslut flyttades till Styrelsen för att

denkänd hos allmänheten ansvariga Estonia-aktuella blevsamtal med analysgruppen har den tjänste-I som
arbetsbelastningen henne inom rr1inistern.uppgivit attmannen
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Istället för avböja intervjuer och frågor hon befanningen Anhöriga, uppfattatsig.att som stats-som
kundeinte besvara, eller intervjusammanhang initiala uttalandenministrarnas löften, tolkade Inessom var som ur

olämpliga forum för föra hennes budskap, med- Uusmanns uttalanden mediernai tveksamhet angåendeatt ut en
verkade hon och fall,I något hon uttalade huruvidasig bärganär regeringen elleravsåg Estoniagav svar. att

Åtskilligasvårigheterna med dykningar till Estonia hon anhöriga har för analysgtuppenuppgivitom gav svar att
felaktiga sak.i de tidigt läste mellan raderna i uttalandenministernssom var att

regeringen hade för avsiktinte bärga ändåEstonia,attnog
fick de besked bekräftadeinga denna känsla. När Inessom

iWinistem zztr/zl/zde rvekr/zmbe Uusmann, den oktober uttaladell 1994 ochvag sig i TV sa
kommunikationsministernNär uttalade besluts-sig ...det havet det ska havet också behålla"... dettaärattom tar

läget, från det tillfälle då hon kommenterade Sjöfarts- exempel uttalande de anhöriga tolkar iett ett som
verkets första med anledning katastrofen, fram denna riktning. sannoliktDet anledningen tillär sårapport av att
till fattaderegeringen beslut bärgningsfrågan,sitt i vände med frågormånga sig till Kommunikationsdeparte-att

antydningar beslutsprocesseni efter uttalatministern dettasiggavs vaga sätt,om var mentet attreger- samma
dag hon Sjöfartsverkets där det fram-mottogsom rapport
gick legala hinder fanns,inga det teknisktatt samt att var
möjligt, omhänderta omkomna och bärga Estonia.att

frånBristande tydlighet regeringen
Analysgruppen bedömer för de anhörigas del, och föratt

hade mycketregeringens, varit regeringen,vunnet om
lämpligen via statsminister Ingvar Carlsson, densom var

ursprungligen Littalat bärgningsfrågan,sig isom ett
tydligt lämpligt sammanhang förklarati be-sätt någotatt
sluti bärgningsfrågan fattat, frågan bereddesinte attvar
sedvanligt inom och detta skulleregeringensatt vissatt ta
tid.

I samtal med analysgruppen har framkommit föratt
fannsregeringen egentligen bara huvudalternativ tillett

beslut frågani bärgning Hela fartygetEstonia.om av
skulle bärgas. Beredningen frågan syftade till attav
komma fram till besluti denna fråga. Något alterna-annat
tiv, exempelvis omhändertagande de kropparsom av som

möjliga omhänderta dykningar, aldrigattvar genom var
med reellt alternativ för borderegeringen. Dettaettsom

tydliggjortregeringen för anhöriga och för allmänheten.
hade ocksåDet lämpligtvarit god tidregeringen iom an-
vilka tidsramargivit arbetade efter och vilket under-man

lag ämnade basera beslutet viktig frågapå. En hurman var
betydelse tillmätte anhörigas vilja.stor man
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denenskilda saknade vägledningagerande påverkade i situationRegeringens ringskansliet som
till detta.analysgruppen flera skäl Ett uppstått.finns enligtDet är som

tillhar bidragitbemötande anhörigaskulle fatta beslut Brister iden fråga iregeringen attytterst avatt som
förtroende för statsmak-minskatanhöriga fåttprak-de skulle kringpåverkade de sörjande och hur mångaagera

ska-de förväntningarförmågaförknippade med Dettiska att motsvara somternassorgen.som vararrangemang
landnormala förfaringssättet i vårt är när pats.att en person

ochmed anhöriga frånKontakterna regeringensför be-anhörigadet deavlider näraär attsom ansvarar
ostrukturerade ochalltförRegeringskansliets sidabegravningslagen.döda, detta regleras Ettden i varan-grava

de anhörigas behov.kimskapbaseradesinformation ef- inteanhöriga ägdeskäl de rättär att omattnat
tveksamhetuttaladeKommunikationsministernpåverkade demplaner iregeringens ett vagtersom sorgen,

under den tidrelaterades till bärgningfrågordem införovisshet drabbatplan grund denmänskligt somsomav
anhöriga kombereddes, vilketfråganderas kris.i att upp-avsom

tvekade.fattas regeringenattsom
Slutsatser lämpligenAnalysgruppen regeringen,att genomanser

sammanhanglämpligttydligt och ilämplig förRegeringskansliets statsministern,inteorganisation ettatt° var
bärgningsfråganbeslut inteborde förklarat iinnebar någotinformation, vilketanhörigas behovmöta attav

fråganeller bärgning,fattat, varken förproblemet med hur anhörigaidentifieradeinte emot attenatt varman
kundeoch detta visssedvanligtbereddesRegeringskansliet.de kontaktadebemöttes sattnär att ta

tid.fick konsekvenserbemötandet anhörigaBrister i° av
dels för personalen Rege-dels för de anhöriga inom
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8

Regeringen initierar viktiga uppdrag

I detta kapitel analyseras fortsattaden beredningen innefattandeuppdraget .Sjöfartsverketdt
genomföra konsekvensanalysoch tillsattandet etiskt rådatt etten av

den avgående kunderegeringen mycket rekt efter regeringsskiftet Estoniafråganägna fleram var en av
tid Estoniafrågan,åt densituationen för den viktiga frågor.motsattavar
tilltrådande regeringen. Den nytjlllxädda kommuni-

Viktiga fortsattai den beredningenkationsministern stegskulle frågor ochsig in i hanterasätta
problem hon ställt in politi-sig På tredje arbetsdagen efterån regeringsskiftet överlämnadesartav en annan som
ker. Sjöfartsverkets första där det framgick detrapport, att

period dåDen beredningen skedde, under hösten både möjligt omhänderta omkomnaattvar genom
1994, period detintensiv politiskai Sverige. Ekono- dykningar och bärga dessaEstonia. Trots besked fatta-var en att

och behovetmin statsfinansernasanering hade des beslutinget planera och påbörja arbetet medav en av att attom
fokus under valrörelsenstått i och engagerade eftersöka de saknade. Ines Uusmann kände osäkersig in-stornu en

del tid.statsministerns Dessutom pågick förberedel- för fatta beslut bärgning ochEstonia hon blevav att ett om av
inför folkomröstningen Sveriges EU-medlem- medveten andra problem fanns förutom de tek-serna om attom

skap. Kommunikationsminister Ines Uusmann och niska och legala.stats-
minister Ingvar Carlsson tillhörde de aktivtmest engage-
rade Ja-sidan inför Etiska rådet tillsättsBådaomröstningen. lan-ireste runt
det och deltog debatter ochi där det framtida EU- svenska samhälletDet saknade erfarenhetermöten från händel-
medlemskapet diskuterades och ifrågasattes. Bland de frå- Estoniakatasnofen. Katastrofen upphov tillser som gav

den tillträdande regeringen engagerade di- frågeställningarsig i saknade givna och krävdegor som som svar som
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omhändertagandetmedför påbörja arbetetkon- kompetenssvensk tidigareövervägande regering inte attsom en
fattadock möjligtdykningaromkomnadirekt drabbadefronterats med. Många attvargenomvar av avpersoner

förstaSjöfartsverketsutifrån det underlagbärgningsfrågan behövdekatastrofen och inför beslutet i rapportsom
eftersombrådskandetillhandahöll. sådant beslutfrågortekniska frågor såväl Ettregeringen varensom avsvar

tillårstiden bidrogförberedelsetid,hade det krävdestorlek vissmänsklig fartyg inte ti-Ett Estonias även attnatur. av
lyftarbetet. Eftersomdet angelägetde omkomnabärgats från det aktuella djupet, ävendigare ettatt startavarvar

sannolikhet borde föregåsmedomhänder- fartygetoch problem med hur de skulle kunnamånga ettstor om-avav
bordedykningarhändertagande de omkonmaskulle lösas. Politiska beslut baserasoch identifieras genomtas av

möjligt. fram-inletts det Dettasådana dock harationell karaktär, vilket sånormalt underlag snart varreger-av
Sjöfartsverketsdockförlita till inför be- gickmöjligt enbart intesigingen inte ansåg rapport.att av

etiskt rådbeslutadedag regeringenbärgningsfrågan. Sammaslutet i att ettsom
Sjöfartsverketuppdrogskulleklara utgångspunkter för vad åtsaknades samhället inrättasDet i att genom-man

konsekvensanalys.omkomna förabör gälla vid omhändertagande i sam- enavsom
land ellerolyckan skerband med olyckor, oavsett om

Slutsatsermed omkomna lokalise-olycksplatsen detill sjöss, ärnär
fokus frågantillträdde komden iregeringenoch tillgänglig. Närrad ° nya

omhänder-inriktasförskjutas från primärtSjöfartsverkets förstaEfter avrapportering insåg ettattattreger-
omhänder-handlaomkomna tillför tagandebereddden skulleingen inte ettattatt ettatt omavansvaravara

fartyget.helatagande bärgningendast tekniska och legalabeslut bärgningsfrågan medi avgenom
frågeställningarEstoniakatastrofen upphov tilluppkom gälldeförutsättningar undersökta. Frågor ° avgavsom

ställts inför ochtidigarepolitikernaföljderna bärg- interimliga personal fördet i utsätta artatt somen enav
dit-svenskkrävde överväganden regeringskulle han-liksom hur omkomnas kropparEstonianing som ensomav

dennadenna form ochkonfronterats med ihundratals tills idå intevärdigt i situationsättettteras om-en
hand- skala.kort tid. frågorkomna omhändertas Dessamåste

beslut lyfta fartygetförstårvad Analysgruppenlivet och döden ochlar hur människor ° att ett attom ser
beslutöverväganden.behövde ytterligare Ettbeslutsfattandemänskligt beteende, inominteär att upp-omsom

arbetet medför påbörjahandla kompetensagendan.för den normala politiska För väg- attattramen
dykningaromkomnaomhändertagandetrådet.tillsatte Etiskaledning regeringen genomav

det underlagmöjligt fattatycks dock ha varit att
konsekvensanalys Sjöfartsverkets förstaUppdrag fanns efter rapport.om som

be-beslut lyfta fartygetAnalysgruppen förstår attatt ett
upphandlaöverväganden. besluthövde ytterligare Ett att
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9

Konsekvensanalysens genomförande

I detta kapitel analyseras .Sjöfartsverketsarbete med genomföraatt en
konsekvensanalysavseende omhändertagande de omkomna.ett av

Externa anlitadeexperterjöfartsverket ñck den oktober20 1994 ett nytt
uppdrag. skulle verketDenna genomföra konse-gång Johan anlitadeFranson från Rikspolisstyrelsenexperteren
kvensanalys avseende omhändertagande de och Rättsmedicinalverket. haverikommissionsStatensett av om- ge-
komna. Anledningen till uppdraget Sjöfartsverket neraldirektör Olof Forssberg kontaktades för diskuteraattvar att
vid redovisningen förstaderas uppdrag till lyftregeringen behövdes för haveriutredningenEstonia och iav om av
sade omhändertagande skulle betydande prak- detaljfrågor kontaktades andra myndigheter, organi-ävenatt ett
tiska och etiska konsekvenser. förhållanden lågDessa och företag. Beträffande utredningensationer deut- om psy-
anför det första uppdraget och hade således kiska riskerna förinte inblandad personal hjälp denutretts. togs av

Även det andra uppdraget till Sjöfartsverket ñck Johan norske professorn Weisazth och docentenLars Tom Lun-
Franson utreda skulle genomföraHan för- din.ensam. nu en
djupad analys hur omhändertagande och bärg-ettav en

Brister i rapportenskullening Estonia till. Samma kritik tidigareav som
Ävenkan riktas verksledningen. analysgruppen Analysgruppen kan det hela riktai kritikinte någonmot storaom

kan förstå Johan Franson, med de kunskaper han konsekvensanalysen med hänsyn till den gjordesatt mot attnu
fått, skulle ha central roll utredningsarbetet,i under mycket kort tid.en var upp- en
draget för omfattande för vila enda Därtill Analysgruppen dock innehålleratt att rapportenperson. anser
kom det andra uppdraget frågor låg långt flera svagheter:att tog upp som
utanför det normala kompetensområdet för Sjöfartsverketjurist bortsåg ifrån de långsiktiga konsekven-en
Sjöfartsverket. uppdragetI låg bl.a. bedöma psykiska skulle kunna drabba de anhöriga och överle-att serna som
risker för olika personalkategorier. vande vid olika alternativ. dessa deFör be-närmast
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säkraretillståndkropparnasoch efter hurbeslutomhändertagande ellerrörda skulle samt ettgeatt varett seett
lyftkonsekvensernabedömaunderlag förmycketsjälvklartde omkomnaomhändertainte ettatt av av

med erfarenheterna Estonia.jämförelsekonsekvenser. Enstora
fartygsvrakandradykoperationerErfarenheter från iHeweliuszolyckomaKielland- ochAlexander Janefter

allmänhetbild hur det iiskulle ha kunnatdärför värdefull.hade varit utserge en av
vid förlisningHeweliusz hade sinsjunkna vrak.och Färjan Janutredning gjordestekniskdjupareTrots att re-en

Därifrån fannsned. 200ochhamnatvrak- januari 1993detaljerad beskrivning idovisades saknas uppav en
dettadokumenterade. Genomdykningsarbetentimmarsdenna Detröjningsoperation i nämns att ettrapport.

bedöm-tillräckligt säkermaterial bordeliknandeochbeprövade metoder,genomföras enligtlyft kan enmen
Estonia. Dethur det inne isågkunnatningtillvägagångssättet Det i göras överpreciseras inte. sägs utrapporten

antalet kropparräknanödvändigtdessutomlyfts från intealdrigfartyg Estoniaett så attett varatt stort som
omhändertasyfteinleddes meddykoperationinnandjup.så attenstort

kundevittnesmålöverlevandesdeomkomna. Genomytterligare dykningariDet intenämns rapporten att
fanns kvarkonstaterassannolikhet mångamedefterkunnat ske Estoniafartyget skulle hainuti attstoratt

fannsde omkomna ioch mångaEstoniainutihavsbotten. ävenrätats avvarupp
tillståndkropparnaskännedomfartyget. Attvikt läggasslutsats måsteEn i är omatt storrapporten

identifieramöjlighetenföravgörandeKlara bevis inteprofessionella personalensden motivation. att om-var
komna.upplever uppdragetfinnas för dessamåste att grupper

ha haftSjöfartsverketellerVarkenska klara regeringenför de psykisktabsolut nödvändigt synesattsom
dedykare förskicka ned tittabetänkligheteruppgif-saknarAnalysgruppenuppgiften. i attmot attrapporten

riskeroch psykiskafysiskadykarnasomkomna,inställningtillfrågatshuruvida personal sin atttrotster omom
Enligtkonsekvensanalys.skälen tillomhänderta-ellermed bärgning göratill arbeta attett enett avatt varen

riskernablir de psykiska på-bedömninganalysgruppensgande omkomna.av
kvar dedenne får lämnaocksåför dykarentagliga när om-

detheller taladespåträffas. iIntekomna samman-som
för tillfällenödvändiga gravfriden vid dettainne i Estonia förVar dykningarna respekthanget trots attom

vecka dessförin-konsekvensanalysen till havs hållitsminnesgudtjänst någonen
karakte-ärkebiskopenden estniskegudstjänstslås detförsta iskillnad från denTill i rapporten somnan, en

begravning.före-lyft riserarkonsekvensanalysen fast Estonia måsteatt ett som enav
omkomna möj-omhändertagande så mångagås somavav

efterdykuppdrøzgetslutsatserSjöfartwerketrSjöfartsverketarbetet komdykningar. Underligt genom
utdraget dykarbetekonsekvensanalysendykningar påståsgenomföra Inödvändigtfram till det ettattattatt var

dykarnas arbeteverksammatill dekunnat ledaskulle hamöjligheternakunna belysaförinne i Estonia attattatt om-
tiden. analysgruppenmed Förhade blivit slentrianmässigtSjöfartsverket så-händerta omkomna. ansågPå attman

dykarnatanke de riskerfrämmande meddenna tankeuppdraget varförfördykningar lågdana inom ärmanramen
bli ocharbetebör dykarnasför. Vidaregenomföratill förvände regeringen utsättssig mermerattatt pengar

far-lärunder arbetets sigde gångmed tankesäkertdykningarna. att
erfarit detarbeteharAnalysgruppen i sittförhållandenaefter hur inne inre.Dykarna skulle bl.a. atttygetsvarse
dykarbetetenskilde dykarenden ärför ornhän-möjligheterna inte avgör närsyfte redaEstonia, i äri somatt ta

dyk-avgörande liggerutföras.riskfyllt för Dettaräkna föromkomna,identifiering dedertagande och attanta-av
Sjöfartsverkets Ivilket framgårledaren,omhändertas dykare inteskulle kunnaomkomnalet rapport.avavsom



REGERINGENS BEREDNINGSPROCESS

ifrågasätts det skall för för och riksdagspartierna.är sätta regeringen Derapporten stoppvem tersom personer som
dykningama; dykaren, Sjöfartsverket eller myndig- analysgruppen har har berättatintervjuat Johanannan att
het. Fransons föredragningar sakliga och korrekta. Fleravar

Analysgruppen dykarnas uppdrag inte har föredragningarnaomvitmat gjordeattanser attvar personer ett
nödvändigt genomföra. dykuppdragEtt borde ha starkt känslomässigt intryck.att
innefattat omhändertagande de omkomna på-ett av som

Slutsatserträffades och möjliga omhänderta. sådantEttattsom var
omhändertagande skulle ha inneburitinte särskildanågra Utredningsansvaret borde ha lagts endainte° en per-
psykiska risker för andra personalkategorier, t.ex. son.
identiñeringspersonal. Identjñeringsarbetet skulle ha Konsekvensanalysen har brister,vissa vad gäller° t.ex.
kunnat efter personalresurserna. beskrivning bärgning Estonia.anpassas av av

Dykningarna bordeinuti Estonia innefattat° ett upp-
Föredragningar konsekvensanalysenav drag omhänderta de ornkomna påträffades.att som
Johan föredrogFranson den första bl.a. för förhållandetDet Johan Fransonrapporten ° att utre-var ensam
kommunikationsministern och andra i dare,regeringen, ñck till följd han ñck inflytande huröverrepre- att stort

för riksdagspartier och Etiska rådet. andraDen utredningen presenterades.sentanter
föredrog han för bl.a. Etiska rådet,rapporten representan-
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iO

rådets arbeteEtiska

Etiska rådetsI detta kapitel analyseras
slutsatserarbetsrätt ochsammansatmiøzg,

ifrågasattintegritetennalysgruppen har förståelse för regeringenatt
Arbetet Etiska rådet kom efter precise-fann det tillsätta Etiska rådet syfte vidga Ines Uusmannsimotiverat iatt att

sammankomstföredragning vid rådets förstabeslutsunderlaget. uppdrag lämnades till Etiska rade in-Det attsom
ställningstagande bärgningsfrågan.lämnarådet enligt regeringsbeslutet skilde dock från hur riktas isig ettattupp-

till tillsattetill detta skäldraget preciserades vid rådets första Med hänsynInes Uusmann ett attatt manvarav
olämpligt tillanalysgiuppen dethon behövde hjälp för rådet, tvåsammanträde. dåHon att attattatt varansersa

uttalat åsikttidigarefatta beslut bårgningsfrågan. ledamöternakunna i utse personer som enav
bristmedierna. dettaetiska fråge- bärgningsfrågantillsatte etiskt råd för i Inte minstRegeringen i ärett att en

syftetkommit ifrågasättamed hänsyn till anhörigaställningar genomlysta. brev till anhöriga denI 24 attattett no-
hos ledamöterna.frågeställ- med uppdraget ochvember skrev de etiska integritetenInes Uusmann1994 att

aktuella ställning till respek-ningarna att tavar var:som
rådetsEtiska arbete rekonstrueratför de anhörigas olika uppfattningar, respekten för deten

saknas, vilketfrån Etiska rådets arbeteför de människor Dokumentationomkomnas kroppar och respekten som
möjligheten för analysgruppen rekon-ytterligare innebär endaska arbeta med omhändertagandet." Några attatt

harrådets arbete och tillvägagångssättetiska frågeställningar formulerades varitinte utgångs- struera genomsom
och ledamö-analysgiuppen fört medför arbetet. Istället valde Etiska de samtalpunkt regeringen i rå-att avvar en

tilldokumentation,samla kunskap erfarenhet Analysgruppendet ha ochansågs attterna. exem-anserpersoner som
mötesprotokoll och förteckning under-spörsmålen pel formetik och låta dem definiera vilka de etiska i överavom

ställningstagande borde harådet baseratlag på,sittsomvar.
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lämnats den akt Kommunikationsdepartementet utredningi skulle bli nödvändighet valderegeringensom en om
finns efter Etiska rådets arbete. bärga Estonia.att

förutsättningar innebar fartygetDe skulleattsom gavs
Rådets sammansättning lyftas, forslas till område denpråm iavspärratetten
Två rådets ledamöter läkare, svenska skärgården där det skulle kringkastadetvå tvåpräster, tömmasav var var var
före detta politiker med inriktning humanitära frågor, föremål och lösryckt inredning från fartygets inre. I sam-

journalist, uppfattade hennes roll band med detta skulle de omkomnas kroppar omhänder-att atten var en var vara
"en vanlig människa" och ordförande Sjöfolks- och identifieras. skullei Arbetet ske i sommarvärmentasen var
förbundet. Ledamöterna hade kända allmänt och inkluderagjort sig rad svårigheter.som en
kloka med för-integritet Etiska rådets ledamöter hade varken tid,åtnjöt kompetensstor ett stortpersoner som
troende hos allmänheten. Ledamöterna representerade eller ifrågasätta detta underlag eller framatt taresurser

själva och åsikter,sig de de andra alternativa tillvägagångssätt,sina inte organisationer förlitade sigutan attegna
arbetade valt landets främsta onrrådet.regeringen inomut experter

ledamöterDe önskade, formulerade rådetsvid Etiska rådets uppgift framså Det tekniskt be-inte att tasom var
andra sammanträde de etiska utgångspunkter de slutsunderlag bedöma etiska konsekvenser detutan attsom per- av
sonligen utgick från. framgår endast mellan raderna tillvägagångssättDet presenterades.i som
ställningstagandet överlämnades till fråga kan ställa hur Etiskaregeringen En rådets arbetesignär ärsom man
arbetet avslutats, vilka dessa etiska utgångspunkter vil- hade formats haft denna utgångspunkt.inte Denvar, om man
ket får brist. Innebörden begreppet etik föredragning rådet lick vid deni första sammankomsten,anses vara en
delinierades alltså kom därförDet oklar be- tillsammans medinte. uttryck för den villrådig-Ines Uusmarmsatt en
tydelse sammanhanget. Etik förefalleri detta het upplevdei inför fatta beslut frågan,regeringen iatt ettsamman-
hang samlingsbenärnning frågor och gjorde ledamöterna kastades direkt frågannärmast in iatt attsom en om
frågeställningar normalt ligger utanför det politiska bärga eller bärga Flera dem harinte Estonia. uppgivitsom av
beslutsfattandet utgjorde viktigt underlag för analysgruppen de under arbetets ochgångett attmen som nu mer mer
och måste in. vilken viktig roll deras ställningstagande skulleinsågvägas in-

för beslut.regeringens
Endast fyra sammanträden

frånVideofilmer dykningar i Estoniatid stod till Etiska rådets förfogandeDen kort.som var
hade visserligen till femDet veckor från det de Vid föredragningengått fick de Sjöfartsverket plane-att veta attupp

första ledamöterna tillfrågades de ville etiskt rade genomföraingå dykningar syftei inuti Estonia iett att attom
råd, tills dess första sammanträdet ägde underlag föri den pågående konsekvensanalysen. Ingenatt gruppen rum. av

arbetet välMen knapp månad, och fyra ledamöterna Etiska rådet bad filmerna frånnär istartat attgavs en se
sammanträden, för rådet komma med ställningsta- dykningarna. Analysgruppen det bristäratt ett att attanser en
gande. formulerade vid det förstaInes Uusmarm Etiska rådet dessa filmer. Hade skettinte någon i såg såmötet,

det viktigt förregeringen de anhörigas hade ledamöterna huransåg fått det fartyget ochsåg inutiatt att utvar se
del, beslut bärgningsfrågan kom före jul. fartygeti de omkomnas kroppar fanns.i många Dåatt ett var av

hade de kunnat ställning till det möjligasättett annat ta
Praktiska förutsättningar för bärgning givna eller omöjliga uppdraget med omhänderta de döda.ien var att
Till första sammanträffandet Johan och Analysgruppen finnerFranson det brist Etiska rådet, lik-attvar en vara en

inbjudna. föredrogs detalj de prak-Då i för förlitade till andrahands-givna övrigt regeringen, sigexpertgrupp som
tiska förutsättningar enligt Sjöfartsverkets pågående information fartyget.situationen inutisom om
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WeisaethsLars rapport till snabbt beslut, vilket rådet skullekom antogettman
underlag för ställningstagande Etiska leda till avslut.Ytterligare sitt ettsom

analysgruppen de kändefrån Weisazth, innehöll Anhöriga har uttryckt förrådet hade Lars attrapport somvar en
rådet tillsattes.för personalen omyndigförldarade och med Etiskade psykiska riskerna i sig igenomgång atten av

uttrycker för analysgruppen istället för lyssnasamband bärgning. Etiska rådet ñck denna Johan De att attaven
till exempel ordna antalden också utgjorde del Sjöfarts- de anhöriga,eftersomFranson mötenettatten av genom

tillsättadiskuterar de landet drabbade valdeverkets underlag. del regeringenDen i ettorter, attrapportenav som
fram tillutomstående skulle kommaanhörigas psykiska lidande vid olika beslut bärgnings- rådi experter somav

för de sörjande och således blandafrågan fick de dock del vad bäst sig iinte enav. som var
anhöriga till avlidenWeisazths fick Etiska rådet kän- fråga vanligen ankommerGenom Lars rapport ensom

oljeplattformen nämligen frågor angående begravningennedom bärgningen den norska avgöra,att avom av
Alexander Kielland. beslutsfattarnas sida uppfattades den döde.Från
bärgningen misslyckande, vilket redovisades iettsom

ordalagStällningstagandet formulerat i allmännarådet ñckWeisxths Vad Etiska interapport. veta, genom
Etiska rådet kommit fram till bärgningde bara del del det underlag Esto-Lars När atttogatt avenav en av som

tillsetiskt acceptabel återstod mycket kort tidWeisaeths fram, från de anhörigas sida nia intetagit ansågsatt varvar
skulle fatta beslut. Ställningstagandetbärgningen plattformen lyckad avslutning dess regeringenatten enav som

Osäkerhet ochde anhörigas till slut formulerades allmänna ordalag.flerårig organiserad kamp, där krav i nyanse-
uttryck, vilketställningstagandet kom tillgehör hos makthavarna. intering i san-vann

bristande beslutsun-nolikt berodde kombinationen av
Begränsat underlag anhörigas uppfattning och tid för denna fråga.derlagom överväganoggrantatt

Etiskagenomgående fördes framEtiska rådet valde basera ställningstagande Ettinte sittatt argument avsom
och komma vidareuppfattning frågan och arbetade således rådet de anhöriga ide anhörigas måstei attvar ro

för de anhöriga ñck för-fram heltäckande underlag detta. sorgearbete. Ovissheteninte för En intesittatt ett om
bärgningsfrågan fick drainformationen de anhörigas inställning ñck längas och beslutdel i inte utettstor av om

de anhörigas ovisshetmötessekreteraren, också arbetade tiden. Etiska rådet diskuteradele förmedlade intevia som
vad hänt med derasKommunikationsdeparte- varför olyckan inüäffade ochmed anhörigkontakter inom somom

de och vidare.telefonsamtal och kära, hur de omkom, fartyget fannsberättade del de såHon imentet. varom en av
leva medbe- ovisshet skulle de anhöriga fortsättahon departementet. Analysgmppenbrev Denna atttog emot

de omkom-bärgning eller omhändertagandedömer Etiska rådets underlag beträffande de anhörigas ettatt avom en
genomfördes.uppfattning mycket begränsat. kroppar intevar nas

Etiska rådet kunde kontakter med anhö-sinagenom
förslutningRekommendatiønoch tillräcklig omfattningderasriga inte i omrepresentanter

fartygethur klarade ställningstagandet ingick rekommendationenbilda uppfattning desig sitt I attsorgear-en om
dennakunde skulle förslutas Etiska rådet förutsågEftersom kontakterna ostrukturerade intebete. rå- attmenvar

anhö- innebära hanteringen drog tiden.det bilda uppfattning hur de fråga skulle Rå-inte sig sig utatten vare om
ställning till hur för-befann och hur de förmådde hantera sorgearbetet det lämnade regeringenriga sig åt att ta en

varken tid eller kompetensställde förestående be- slutning skulle hadeeller hur de införsig regeringens ut,se man
endastoch formule- denna fråga. Med tanke detslut. drog slutsatsen de splittrade lösaMan att togatt attvar

olyckstillfället fram plan för hurrade ställningstagande utifrån denna uppfattning. veckor efterRå-sitt ettatt ta en
tänkte sannoliktbedömde för de anhörigas del bärgningsarbete skulle tilldet det viktigaste ingen iattatt var
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Etiska rådet det skulle dröja tills analysgruppen de kände förtvivlanjanuari 1996 innan återigen näratt att reger-
planerna för hur förslutningen, blev betong- beslutade den detingen Etiska rådet föreslagnaattsom en av
övertäckning, slutgiltigt skulle genomföras. och med förslutningen skulleI bli övertäckning betong.att en av
övertäckningen tills vidare avbruten det analys- Anhöriga uttrycker för analysgiuppen de kändeär är att

slutsats ovissheten beträffande förslutningen maktlöshet inför ställningstagandet. blevDeras interöstattgruppens
idag. hörd, lyssnade dem, ändå innehöll ställningsta-än ingenvarar

Eftersom Etiska rådet diskuteradeinte de tekniska gandet mycket långtgående rekommendationer ut-as- som
pekterna vad förslutning skulle innebära hade gick från vad Etiska rådet bäst för dem och deansågav en var vara
och ledamöterna bild hur sådan skullesin inre omkomna. anhöriga aldrigDe möjlighet bemötaen av attav en gavs

de fick höraNär beslutat från ställdesregeringen rådet inför fullbordar fak-ut. attse senare utanom resonemang
betongövertäckning upplevde flera ledamöterna frågor mycket personligt djupgåendei ochatten tumav som var

detta gick deras med förslutningintentioner Etiska rådet skriver kanprivata. kollektivi-inteemot atten av sorgen
fartyget. enskilda ledamöternaDe hade och Analysgruppen konstaterar docksin Etiska rådet,attvar en seras.

föreställning vad förslutning skulle formuleraEstonia de kollektiviserarsig någotgör,egen attom en av genom som
innebära. det för de anhöriga, vilket fåttprivata mångamestav av

Etiska rådets ställningstagande innehåller flera rekom- konsekvenser för såväl de anhörigas sorgearbete försom
mendationer och bygger och beroende deras förtroende för enskildaoch ledamöterregeringenärsom var en av ur
varandra. rådet komNär fram till det olika skäl Etiska rådet.inteatt av

lämpligt bärga fartyget konstateradeansågs att attman
Dokumentationolycksplatsen skulle bli gravplats havet. Tankenien var

också de anhöriga fickinte land till Akten Kommunikationsdepartementet, där dokumen-att attom gravar
skulle ändå havet finnas. Etiskai rådet föreslog från Etiska rådets arbete borde ha funnits,tationen inne-atten grav
fartyget skulle förslutas för förhindra gravplundring, håller, förutom regeringsbeslutet från den oktober,20att en-
eftersom upplevde risken för gravplundring dast ställningstagandet. aktenI tömd ochövrigt ingenärattman
oroade anhöriga. alla dem analysgruppen frågat ärendet vill idagav som om

för ha akten. Mötesprotokollsigta ansvaret att rensat
påverkanInformation. bemötande, saknas, liksom ledamöternas skriftliga bidrag, förteckning

Information korn från Etiska rådet arbetet avslutat inhämtat underlag med Eftersom rådetsEtiskanär övervar mera.
och kommit till ställningstagande. Redovisningen ställningstagande utgjorde viktig del regeringensettman en av

tydlig knapphändig. Det utläsa beslutsunderlaggår inte det anmärkningsvärt aktenärattvar men att rensatsur rap-
hur rådet fram till ställningstagandetsig grundligt.såporten resonerat

eller vilka etiska från.principer utgått underlag saknas kanAtt starkt bidragandeman antas vara en
del de anhörigaEn nöjda efter Etiska rådet, orsak till anhöriga Etiskauppfattat rådets arbeteattav attvar som

och därefter kommit till ställningstagande.regeringen, vad kallats beställningsuppdrag"ett från regeringen".ett som
Tiden ovisshet och eftersom det Analysgruppeninte finner hanteringen styrkermöj-över, ingentingav var var som
ligt för enskilda anhöriga omhänderta de omkomna, detta påstående konstaterar den bristande redo-att attmen
upplevde flera detta blev punkt vidare från. tillsammans med det faktumAv visningen, ställningsta-att atten att
dem accepterade beslutregeringens uttrycker flera gandet grundades djupare kontakter med de anhö-intesom
idag de bekymrade och oroliga eftersom de upplever sannolikt bidragit till anhörigas förtroendeär riga föratt att re-
ovisshet övertäckningen stoppad. Flera de minskat.geringennär är av perso-

kände lättade då besluten har försig uppgivittogsner som
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Slutsatser ställningstagande baseradesEtiska rådets utgångs-°
sommartid, bärgas tillAnalysgruppen har förståelse för fann punkten fartyget skulle lyftasregeringen° att att

därefterdet tillsätta Etiska rådet finner plats den svenska skärgården ochmotiverat inte i tömmas.att men en
rådets faktiska uppdrag stämde med det formella lösningar omhändertagandetAlternativa såsomatt att av

de tilldelats skulle dykningar, diskutera-uppdrag regeringsbeslutet. de omkomna skeAttgenom genom
till ledamöterna tidi- destvå utsåg inte.man av personer som

doku-uttalat bärgningsfrågan får denna bak- Analysgruppen finner det anmärkningsvärtsig i attmotgare
grund från Etiska rådets arbete saknas. till-brist. Detta,mentationanses som en

anhörigaInnebörden begreppet etik och vilka aktuella etiska med det faktumi många inteattsammans
rådet, fårfrågor skulle belysas och besvaras formulerades upplever deras blivit hördaröster antasattsom av

uppdrag Etiska starkt bidragande orsak till anhörigastillinte, sig regeringens mångavare genom vara en
Analysgruppen rådet vad kallatsrådet eller rådet självt. di- uppfattning Etiska "ettatt att somav menar var

Analysgmppenlemmat för statsmakterna egentligen komplice- beställningsuppdrag från regeringen".var en
rad där pietetshänsyn stod finner dock hanteringen styrker dettaintresseavvägning, ingenting imot soman-
dra etik",överväganden. grunden påstående.Begreppet i ärsom
benämningen filosofisk specialdisciplin, fick ien
sammanhanget oklar innebörd.en
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förankring beslutetRegeringens av

I detta kapitel analyseras tillzøagagåøzgssattföâ skaparegeringens att
bred politisk införenig/yet det kommande beslutet bargningsjrågaøzien

nder hela hösten då beredningsprocessen dem. alternativa tillvägagångssätt diskuteradesNågrapå-
gick inför beslutet bärgningsfrågan strävadei regeringen inte.
efter bred politisk förankring och enighet inför meddecember hölls den överläggningenDen 12 sistaatt en
beslutet. syfte skapa dennaI enighet hölls partiledar- för riksdagspartierna innan regerings-att representanter
överläggningar. beslutet. hade också Etiska rådet avlämnat ställ-Då sitt

ningstagande. Frågeställningen inför beslutet gällde om
Riksdagspartierna kallades till överläggningar skulle bärgas eller alternativet med dykningarEstonia

beredning syftadeRegeringens till avslut den efter de omkomnas kroppar aktuellt efter Etiskainteatt ett var
offentliga hanteringen Estoniafrågan och förutsätt- rådets ställningstagande.av en

för detta det rådde politiskning enighet. Riksdags- Riksdagspartiernas Videofil-såg inteatt representantervar
fick vidpartiernas överläggning den vid dykningarna december7 tagits i Estonia irepresentanter en merna som

december föredragning Johan vilka deFranson vilket för heller berörda1994, övrigt inte regeringen,en av om
tekniska och praktiska förutsättningarna skulle vid statsråd eller Etiska rådet gjorde. analys-Dettaettvara anser
lyft Estonia. Vid föredragningen presenterades brist. de filmernaHade hade de haftav settsamma gruppen vara en
tillvägagångssätt för Etiska rådet dag. Riks- möjlighet ställning frågan omhändertagandeiatt ta ettsom samma om
dagsledamöter närvarande vid har ornkomna dylmingar eftersom de då skulle hauppgivitmötetsom var av genom
för analysgruppen föredragningen gjorde starkt intryck det möjligt dyka inuti Estonia.att sett att attvar
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Slutsatserhandi andrauppfattning komAnhörigas
värdefulltdetAnalysgruppenfickriksdagspartiernasdet underlagI attatt° reger-varrepresentanter ansersom

beslutetenighet införpartipolitisk isöktesamlad bild de ingenhellerdel redovisades någoninte av an-av
politiskaavslut densyftebärgningsfråganomhänder- ibärgning ochfråganhörigas uppfattning i ettattom

Estoniafrågan.hanteringenfanns riksdagsledamöter,de omkomna. Dettagande avav
delutgjordeuppfattningarAnhörigas inteinitiativfall politiskaoch partier, etti vissa ° aventogegetsom

införpolitiskaunderlag för de partiernaföreställning systematiseratskapamed anhöriga för sigkontakter att en
ochenskilda riksdagsmän parti-Istället kornbeslutet.Enligt analysgruppensfrågan.deras uppfattningar iom

intryck beträffandepersonligalutabeslutet siguppfattning införanhörigas ikorn deuppfattning motattgrupper
anhörigas vilja.tekniska förutsättning-andra hand.bärgnirtgsfrågan Dei

varkendet bristAnalysgmppenmed Etiskatillsammans ärframtagna planenenligt den att° att re-enanserarna
ellerEtiska rådetstatsråd,eller berördaavgjordeunderlag geringenställningstagande detrådets re-somvar

videoñlmemariksdagspartiernas sågställ-politiskaoch debeslut partiernasgeringens även representanter
december.dykningarnafrån i Estonia iningstaganden inför beslutet.

framförderegeringsbeslutet Ingvarmedsambandfrån riks-december ICarlsson, den 1994,Ingvar 15När °
vilketanhörigabeklagande till de inteCarlssonbeslutat sittmeddelade intetalarstoldagens regeringen attatt

Än idag framförgällde. mångadem dettycks hadärefter nåttCarl Bildtföljdes hanbärga Estonia, utta-somav
känsla svekdentill analysgruppenanhörigaCarlsson med-beslut.stöd förlade Ingvarregeringenssitt att av som

levande.upplevde fortfarandedådeförväntningartidigare uttalande skapat ärhansatt somgav
förefal-ursäktoch han beklagade detta.infriats, Hansinte

denfram till demeffektivt haler dock nåttinte sättett
bärgnings-och helomvändninggällde. iHans regeringens

svek.därmedfrågan korn uppfattas ettatt som
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Följderna regeringens beslut den december15 1994av

för anhöriga och överlevande

I detta kapitel analyseras tillvagagdngssaitregeringens vid tillkännagivande beslutet bargningsfrdganiav
ocb Ingvarstatsminister Carlssonsbeklagande sambandi med detta innebörden beslutetfbrberördasamt av

fattade denegeringen december15 beslut slutgiltiga1994 ställningstagandet Estoniafrågan.i Han poäng-
angående frågan bärgning passagerarfärjan M/ S terade det fanns bred uppslutning bakom beslutetom av att en
Estonia. beslutetI stod följande: från riksdagens och meddeladepartier den estniskaatt re-

M/ S skallEstonia bärgas.inte under dagen skullegeringen fatta motsvarande beslut.
Några åtgärder för de omkomna skall inte Samtidigt framhöll han platsen där Estonia förlisteatt ta upp att

vidtas. skulle betraktas gravplats fartyget skullesamt attsom en
Platsen där fartyget förliste skall betraktas täckas för säkerställa gravfriden ochöver åtgärderattsom en att

gravplats. skulle vidtas för gravplatsen rättsligt skydd.att ettge
För säkerställa gravfriden respekteras skall farty- Avslutningsvis CarlssonIngvaratt tidigareatt sitttog ut-upp
täckas och skyddas rättsligt.över talande för bärgning ochget uttalandet kunde ha ska-atten sa
Med beslutet avsåg regeringen slutligen skingra de förväntningar infriades.inte beslut"Detatt pat som nu re-

anhörigas ovisshet vad skulle hända med Estonia fattatgeringen kommer diskuteras lång tid fram-om som attnu
och därmed definitiv punkt.sätta Mitt tidigare uttalande för bärgning kanöver. ha skapaten en

förväntningar dag infriats.i inte beklagarJag mycketsom
Beslutet tillkännagavs i riksdagen djupt den besvikelse därmedjag kan ha orsakat delen av
Under punkten Information från tillkännagavregeringen de anhöriga
statsminister Ingvar Carlsson beslutet riksdagen.i Han Efter uttaladestatsministern Carl Bildt stöd försitt re-
redogjorde Ävenför vad hade lett fram till detregeringen beslut.geringens han berörde tidigaresittsom eget ut-
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den djupastehuvudberördashandlandeskulle för utgörövertalande ansträngningar göras att nasatt storaom
ochmisstroendetill det missnöjegrundenoch starkastehaefteroch hande omkomnabärga prövatattatt omsa

hållning tillefterlevandespräglakommit mångadetfram tilllämpligt, kommit intemöjligt ochdetta är attatt som
Estoniaärendet.agerandetoffentligadet isade ocksåkatastrofen jagOmedelbart efterdet. attvar

betydelseden regeringensbakgrundde Motför bärgaskulleansträngningar göras stora somatt avom-stora
långa tidrelativtoch denför de anhöriga,beslut hadetroddehela fartyget, det jag inteKanskekomna. inte settvar

medfartygskatastrofen i oviss-sedanförflutitför väntanskulle ansträngningarInöjligt. Men göra storaatt somman
tillvägagångs-analysgruppenföljd, ifrågasätterhet tilldetbärga de omkomna, ansågmöjligtdet omattatt varse om

faktumdettillkännagivandet Detvid rätta.moralisk förpliktelse. sättet attjag varvara en
beslutetkännedom viañckanhörigamånga mass-om

Åtgärder bemötaför informera och förhands-vidtogs att blivit lovade,för deiställetmedierna,som ettsom
samband med beslutet innebaranhöriga i polismyndigheten,den lokalabesked att en

Bildenbland de anhöriga.spredsstark besvikelsekänslasändahade planeratStatsrådsberedningen ettatt ut av
blivit respekte-haallra första börjanredan från intedit de anhö-polismyndigheter landet,faxmeddelande till i attav

detta.demförstärktes blandrad mångamöjlig-skullede anhörigakallades. Syftetriga genomavatt gesvar
hadeallmänheten.före Manbesked beslutethet att om

riksdagenbeklagande iCarlssonsIngvarberedskap,psykologiskflesta förberettdeäven orter en
styrde detmekanismerfleratroligt detmeddelandet Detsamband medanhörigainnebar de äri att somvarattsom

nåddes Ingvaranhöriga intefaktumFaxmeddelandet mångakrispersonal.stöd frånkunde erbjudas att av
uttalan-det tidigarebeklagandeuppriktigaCarlssonsspredstid, nyhetenhåll fram vianådde dock flera iinte av

skulleomkomnaför deskullealltdet,hade underrättats.de anhöriga görasmedierna, innan många attattomav
psykologisktexempelviskanomhändertas. Detbeslutet,dag brevdetta sändesUtöver ettses urett omsamma

tillförhoppninganhörigaför de sinperspektiv;kommunikationsminister Inesundertecknades sattsomavsom
besked kom troligenoch positivtöppnadesRosenbad regeringenalla anhöriga och väntattill iUusmann, ettun-

infor-tillmöjligheten sigblockerabeslutettelefonväkteri däreftermiddagender timmarnågra att ta annanattett
denna ef-exempelbeslutet.till Somknutenbe-rådets ledamöter mationflera EtiskaochInes Uusmann ettav

förväntadedentolkas det faktumfekt kanfrågor.anhörigasredde bemötasig anstorm-attatt
Rosenbad uteblevtelefonväkterietsamtal till iningen av

för anhöriga kortinnebörd anhörigaBeslutets Emellertid kom deeftermiddagen.under en
medkontakterna Kommu-efter beslutettill tid återupptaförhoppninganhöriga sinFör attsattstor grupp av somen
åsikter.framföraför sinnikationsdepartementetförskullealltuttalandenstatsministrars görastvå attattom

beklagandettill inteanledningtänkbarinnebar beslu- Enomkomna frånomhänderta de Estonia, attannanatt
riksdagensframfördes frånenbartdetnådde framtill bitter-leddebesvikelse småningom ärså atttet storen som
medkompletteratsborde haRiksdagstalettalarstol.deanhörigaAnalysgruppen har hörthet. många ytter-säga att
uttalandetursprungligasåväl detEftersomåtgärder.ligareden naturliga isköt upp väntan attsorgeprocessen

förmedlades statsmi-regeringsbeslutetslutligadetbegravasoch kunnaskulle komma hemden omkomne avsom
rimligt statsministernskulle det ha justvaritbeslutetslutliga nisternfattade dethemorten. När regeringen attom

med Uusmann,eventuellt tillsammans Inessjälv,uppfattades dettahavetförblilåta iEstonia exem-ettatt som
di-anhöriga ochmed demeddeladebrevform sigpelvis isigoch uttryck förlöftesbrott regeringen översatteattett

beklagande.framförderekt sittanhöriga.handderas önskan sinaatt ta omom
och detomfattningEstoniaolyckansMed anledningstatsmakter-analysgruppenförefaller förDet avattsom
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faktum den medförde ingrepp i många männis- goda, konstaterar detatt brastiett orten attvar men genom-
kors livssituation analysgruppen regeringen dess- förandet. För respektVisa de anhörigas situa-anser att att mot

borde ha använda mindre traditionellaövervägt ochtion förväntningar inför beslutetutom borde allaatt åtgär-
och kanske personliga meddela beslutet och dersätt ha vidtagits för tillse informationen verkli-attmer att att
framföra uppriktigt beklagande. kom till de berörda detett hade planerats.sättgen som

Analysgruppen vidare borderegeringen ha° attanser
Slutsatser försäkrat sig beklagandestatsministerns verkli-attom

Analysgruppen regeringens intentioner med nådde fram° till de berörda, exempelvisattanser gen attgenom
meddelande till de anhöriga polismyndig- komplettera det formella tillkännagivandetiett riksdagengenom

heterna och uppföljning lokala krisgrupper hem- med informellt tillvägagångssätt.av ett mer
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beslutetföljderoch tekniskaRättsliga av

vidtagitsanalyseras de åtgärderI detta kapitel som
Ertoniasflirlimingxplatrgravfiden viaisyfte säkerställaatt

deden avlidnes ochsamhällsintresseden decemberegeringsbeslutet 199415 änväger tyngreettav
anhörigas viljor.skulleblandinnebar ansträngningaringa görasannat att

från ochomhänderta de omkomnaför Estonia attatt
den döda kroppenIngrepp igravplats.förlisningsplats skulle betraktasEstonias som en

kropp endastdödUtgångspunkten ingrepp ide åtgärderNedan analyseras dels regeringens är att ett ensom
för denkravet respektförenligt medgravfrid får ske detsyfte säkerställauppdrag har vidtagits i äratt om

Ändamålet medinnebörden avlidne. måstedels den principiella ingreppetförlisningsplats, väga änEstonias tyngre
intakt. Beslutbevaras in-för kroppensamband härmed lämnasagerande. intressetIregeringens att omenav

läkare.fattas för det För ingreppförför förhållandenredogörelse intressevissa är ettattmesta avgreppsom av
åtgärdenutföras krävs ofta iskall står överensstäm-denna analys. att

inställ-eller, den avlidnesden avlidnes viljamelse med om
gällande avlidens kroppBestämmelser efterle-dekänd, inte gåringreppetning inte är emotatt

vandes vilja.under livsöden harGenerellt vad individenkan sägas att
ändamåletlagstjftarenfall har dockeftervilja hanteringen kroppen I vissauttryckt sin ansett attstyr avsom

anhöri-avlidnes eller deåtgärd viktigare denskulle ha medvad den döde självdöden. det käntOm äninte ärär en
allmän åklagareExempelvis får polis,åsikter saken.andra närståendefår oftast de anhöriga eller ivelat avgö-ett gas

livstiden uttaladeavlidnes underdomstol denlagstiftaren ellerinflytande. fall har dockrande I vissa ansett att mot

233



FÖLJDERREGERINGSBESLUTET DEN DECEMBER15 OCH DESSl994

vilja och de anhörigas önskemål besluta rättsmedicinsk damålet och det uppenbart askan kommerär attom attom
undersökning detta behövs för identifiera hanteras pietetsfullt sätt.attom etten per-

har omkommit olycka, dödsfallet kani hason som en om
Viktensamband med brott eller fel hälso- och sjukvårdeninom av en grav

eller döden inträffat till följd trafik- eller arbets- kanDet anhörig vilar bestämdtröstom av en attvara en ens en
platsolycka. Dessa säkerhets- och skyddssynpunkt plats, kan smycka eller där enskildhet kaniur som man man
samhällsviktiga ändamål alltså viktigare den får hans stund och platsgråta V1 jorden.än Dettaanses ut. vetavara
avlidne och de anhörigas vilja. kan viktigt också för kommande släktled.vara

Etnologiska undersökningar människor allavisar iatt
Ordnandet med gravsättning tider lagt återfinna för-attner omsorg personer som
När har avliditnågon bör hans önskanså kremering till havs. kroppen eftersvunnit Då den saknade kundeinteom
och möjligt följasgravsättning såvitt den återfinnas tvingadesi havetatt accepteraav som egen- man som en grav,
skap anhörig eller närstående eller ordnar med s.k. Som för begravningsritenvåt ersättningav annars en grav.
gravsättningen. skedde då andra rituella Inarkeringar. exempel dettaEtt

förarbetena till begravningslagenI fördes följande det Skåne hölls s.k. gråtegillen.iär attre-
vilken utsträckningi det offentliga skulle Den behövervåta alternativinte sämresonemang om ettgraven vara

föreskriva regler detta område: Vid bedömning vilka jordbegravning. likhet medI jordbegravningän återgårav
lagstiftningsåtgärder befogade måste människan till de grundelementutgå Vilka människanettsom var man av av
ifrån de efterlevande med beaktande den avlidnes skapad. Dödsfall ombord fartyg följdes tidigare såväläratt av
önskemål skall ha full frihet bestämma inom handelsflottanmarinen inom sjöbegravningatt om vem som som av
skall sköta begravningen och hur den skall ordnas. efter jordfästningsakt ledd båtens befälhavare, varpåom en av
Lagstiftningen bör syfta till stödja enskilda människor kroppen, insydd segelduk, stjälptesi i överbord. Havetatt var
deras strävanden själva finna lösning. fårDen liksom jorden. båda falleninte I skulle kroppen upplö-att en en grav
utformas den uppfattas otillbörligså inbland- och förtäras organisk denmateria. I våtaatt som en sas som graven

enskildas angelägenheter.ning i finnsDet skyldig- kan deningen avlidna människans kvarlevor dock inte samma
het för anhöriga eller närstående ordna med vid jordbegravning förknippas med be-sättatt som en en
begravningen det åligger dödsboetäven betala stämd plats.attom
begravningskostnaderna. Snarare skulle kunna tala Möjligheten efterforska de människor för-attman som

rättighet för de efterlevande själva ordna till havs har tekniskasvunnit begränsningar då detom en att styrts av
begravningen fråninnan samhällets sida gäller lokalisera fartygsvrakgriper in och finna och omhän-attman att
med de åtgärder för stoft eller kremeringgravsättning derta de omkomna. Idag de tekniska förutsättningarnaärav

till ändå blirsist nödvändiga. betydligt bättre vilket medför utvecklingen gårsom att emot
långtgående för begravninginsatser till landsgörsatt att

Val begravningsplam skall kunna ske.av
Gravsätming stoft och aska får huvudregel endastav som

Innebörden begreppet gravfridske begravningsplats. Allmänna begravningsplatser aven
skall anordnas och hållas Svenska kyr- svenskt språkbrukinom I definieras gravfrid skydd för lik,pastoratenav som
kan eller kommun. länsstyrelsenOm tillstånd kan avlidens aska, dödas vilorum och gravvård.av ger

sprida askan efter avliden plats gravfrid har ställtsKravet sedan kyrkans äldsta tidänman en annan en
begravningsplats. Länsstyrelsen kan bara sådant till- och har den vördnad ochsitt i hänsyn dege motursprung
stånd den plats där askan skall lämplig för döda har funnits alla kulturer.i Vördnaden för denströs är än-om som
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ochskadomstol kan beslutatillbaka Allmändöda kroppen den kristna traditionen öppnasgåri attytterst en grav
rättsmedicinsk undersök-hand förkroppen skaskapelse och kroppenmänniskan Guds tasatt omsomsynen

dethuvudsakligen situationerheliga Andes tempel. ning. Det sigden närrör omsom
all-har samband meddödsfalletfinns misstanke ettattom

grav/friden flestafall brottsligt Sverige rättsmedicinsk undersökningde i och dåAtt bryta i varligt brottiirmot aven
betydelse för utredningen.väsentliggravfriden kroppenbrott obehörigen bryta iDet ärär motett att av

brottsbal-Straffet brott griftefrid enligtförSverige. mot
råda Estoniasgravfrid skall vidfattadesBeslut attår. straffrätts- 0mböter eller fängelse högst Detken tvåiär

förlisningsplatsmed tiden. Tidigareför gravfrid har utvidgatsliga skyddet
låtadecemberbeslutade den 1994el- 15det Regeringenomfattade det endast liket oavsett attgravsattom var

gravplats.förlisningsplats bli När Estoniakistan eller Estoniasler obegravt.35 skyddasNumera även enuman
straff-utanför Detsjönk befann hon Sverigesoch sigavlidne förvaras självaden gräns.i samt graven grav-som
gällergravfriden enligt brottsbalkenskyddet förrättsligaminnesvärd kyrkogård börvården. En ansesen som

skulle säkerställas beslu-gravfridendärför där.den avlidne Förgravvård och omfattas skyddet inte inteäven attav om
ochfartyget skulle täckastade åt-återfunnits el-ligger därför den döde har regeringendär inte över attattt.ex. att

finländ-med estniska ochskulle vidtas samarbetegärdertill gravplats. iler har flyttats en annan
gravplatsen rättsligt.för skyddaskaenligt brottsbalken torde endast regeringarnagriftefridBrott attmot

legalt hinderinnebarRegeringsbeslutet ingeti sigkunna förövas Sverige.i mot
från ef-omhänderta omkomnaeftersöka och Estoniaatt

gravjriden beslutasundantagsfall tillåtet bryta sanktion kan baraI det i straffrättsligar att mot tersom genomen
Sverige lag.

den obehörigengriftefrid begår baraBrott störmot som
havetInternationella reglergravfriden,gravfriden. Ibland det tillåtetär störa t.ex.att

folkrätten. Enligtmellan reglerasFörhållandet ieller bli föremålskall flyttasredannär statergravsatt personen
områden. sjönkolikadenna delas havet Estoniavilket in irättsmedicinsk undersökning.för Utrymmet inom rätt

gammal sedvanaAlla har enligtdet fria havet.mycket begrän-gravfriden dockdet tillåtet ärär störa stateruteatt
nedtecknad havsrättskonventionfinns möj-i FN:ssat. som nu

rättigheter det fria havet.lighet Dessabegravnings- vissaStoft eller aska har utövaattgravsatts ensom
havsrättigheter. dessakallas fria En rättig-rättigheterhuvudregeln flyttas från gravplatsen.plats får enligt inte av

harinnebärtill fri sjöfart. varjekyrkogårds- heter Detkan dockdet finns särskilda skälNär är rätten att stat
det fria havet.fartyg segla Närlåtasådan flytt, det klar- sinamyndigheten tillstånd till rättär ettattomge en

bara dendet fria havet detfartyg befinnernytt. sigstoftet eller askan skall Detlagt ärärgravsättas stat varsvar
fartygetunder kanflagga fartyget seglar ingripade avlidnas vila fridrespekten för motive-irätt motatt somsom

regler.stöd nationellaHytt- medrestriktiv inställning till framställningar avomrar en
internationellaregler denfinns särskilda ibedömningen bör vad den Det ingaVägledande förning. vara av-

vrak. Vad finnsföreskriver skydd förfolkrättenför önskemål platssjälv under livet har uttryckt ärlidne somsomom
till arkeologiskabestämmelserallmännakänd krävsdenna viljaför rättensin gravsättning. När inte är avsersomsom
föreskrifter haranledning dessahistoriska fynd.hade och Itill plats dit den avlidneregel flyttningen sker avatt en

lagstiftning föreskrivitnationella minstdet handlar Sverige i sinanknytning. Flyttning kan tillåtas när attattom
påträffas havsbottnenskeppsvrakhundra gamlaminderårigtmakar eller föräldrar och årsammanföra ett som

nationellföreller dess underlag utanför juris-barn till grav. gränsernaen gemensam
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diktion, tillfaller vraket bärgats svenskt Sedan det stod klart övertäclmingsarbetet intestaten ettom attav
fartyg eller förts till Sverige. Om vraket har anknyt- kundeinte förväntas klartbli förrän under redovisade1996

till Sverige skall det enligtning internationell Sjöfartsverket skrivelse tilli denregeringenrätt över- 12 majen av
lämnas till den berättigat till det. bevakning kunde1995 Estonia utförasärstat attsom att ettav genom

fartyg placerades området elleri området radar-att
bevakades Finland och avlyssningsbojar placerades vidav

Den internationella överenskommelsen gravfridom Estonia.
beträffande Estonia Den delgav15 maj anhörig Sjöfartsverket1995 sinaen
Sverige, Estland och Finland kom den februari planer23 försöka omhänderta1995 omkomna och för-sinatt

vraket efter Estonia och område där- hustru frånöverens anhörige hadeEstonia. Den planeratt ettom svunna
omkring skulle betraktas vilorum för de upphandlasista bärgningshjälp från Polen. Den 16ett attsom om-
komna katastrofen.i Området skall därför tillägnas till- skickade skrivelse1995 UD till polska ambassaden ien
börlig respekt. överenskommelsenI verksamhet Stockholm vilken den svenskai be-sägs regeringenatt attangavs

offrens vilorum, särskilt dykning ellersista dykaktiviteter vidstör sig förlisnings-Estoniasstämtsom motsatteannan
verksamhet syfte de omkomna elleri egendom plats.att ta upp
från vraket eller havsbotten, skall lcrinunaliseras. Brotts- beslutadeRegeringen den Sjöfartsver-24 maj 1995 att
liga handlingar skall de länderna kunna straffas medi ket skulle ombesörja bevakningen. Sjöfartsverket sändetre ut
fängelse. isbrytaren förAle bevaka platsen. SjöfartsverketsI in-att

Överenskommelsen trädde kraft deni struktion27 augusti för Ale1995. försök till dykning ellervarjeattangavs
grad bundenhetEn viss dock föreligga redan undervattensverksamhet skulle förhindras och störasav anses ge-

undertecknandet. En internationell överenskom- långt det möjligt eller egendom skadas.nom utanvar personer
melse gäller mellan de anslutna För Bevakningen skulleuppnå utföras dels det vilketsättstaterna. att genom
skydd handlingar utförda medborgare Ale fördes, dels radio och högtalare.övermot staternasav genom anrop
krävs nationell strafflagstiftning. Sjöfartsverket instruktionen besättningeni attangav

Genom tillåggsprotokoll andra möjlighet Ale ñck borda fartyg. Sjöfartsverketinte konstaterarett stater annatges
ansluta till avtalet.sig Regeringskansliet harInom instruktionen undervattensverksamheti området kaniatt stora att

föransträngningar förmå andragjorts bli utföras området det fria havet och folkrättenatt stater att attsom vore
avtalsparter. Trots detta har anslutitingen detsig. möjligt straffrättsliginte kontrollsäger är utövastat att attannan

utländska fartyg området. förhållandeni Dessaöver
gjorde enligt Sjöfartsverket bevakningsuppdraget till en

Bevakning Estoniaav grannlaga uppgift skulle kunna föranleda konflikter.som
det gäller bevakningNär redovisadeEstonia Sjöfarts- Sjöfartsverket påpekar dock folkrätten inte någotsägerav att

verket till den februariregeringen det tek-10 1995 uttryckligt fårinte far-störaatt att statvar statsom en en annan
niskt möjligt bevaka platsen, folkrättsligt verksamhet denna verksamhet strid med denstår iatt att tygsmen man om

kundeinte fridsstörareingripa platsen. Om första och andra uttalade vilja. syftartvå Härmot en statens statersen
verksamhet påbörjas området skulle dennainom kunna Sjöfartsverket det förhållandet FinlandSverige, ochatt

och offentlig, ingripande med Estland enligtstöras göras tvång avtalet länderna emellan Önskar skyddaettmen
eller våld skulle kunna Sjöfartsverketinte drog slut- Estonia vilorum för olycksoffrengöras. sista ochettsom uppma-

det viktigast för skyddandet allmänhetenEstonia och alla andra för all framtid Visasatsen att som var av stater attnar
övertäclming utfördes sådant det tillbörlig respekt för den plats däri förliste.Estoniasättatt ettvar atten

praktiken skulle bli omöjligt fartyget.in i Den genomförde anhörigtränga 29-30 försök1995att en
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brottsbalkeneller intekap. §§från lagen, 2 3 äromkomna hustru 2och omhändertalokalisera sin ävenmot omatt
tillämpliga.utfördes från tyskt fartyg.DykexpeditionenEstonia. ett

"svensklagstiftningentilldet tyska farty- propositionenförekom mellan Ale och I sägsKommunikation att
skydda gravfridentillmed hänsynintill domstol, intressetläggaAle störde verksamheten sigoch attattget genom

helstbehörig dömabörluft med propellrar. vid Estonia,och blåsadet tyska fartyget sina att somvem somut vara
"detdock vissa situa-konstateras igravfriden.Kommunikationsdeparte- DeträttschefenDåvarande stör att

statsrättslig kontrollmöjligttill fri överAle alla andra hade tioner intehar utövaärrätt attuppgett attmentet som
nämligenfinns detfolkrättenfartyg. Enligtutländskalångt detdenna får intesjöfart och utnyttjas så är etträttatt

andramaktförbud förprincipielltfrånsyftet hindra utövauppenbart någon motär attstatatt ut-att enatt annan
därförkan detpraktiken idet fria havet.fartyg Iinternationellahavsrättigheter formfria inyttja sina statersav

förfaranderättsligt itill ståndfall blifiske och liknande. vissa svårtinternationellt ettatttransporter,
svensk hamn ellerfartygetskall de Sverige, intehavsråttskonventionen angörEnligt när utövar annarsstater om

svensktskyldigheter enligt kommer in inreoch fullgörrättigheter sinasina vatten
eller brukform hotkonventionen, från varjeavstå av om

poli-territoriella ellervåld integritetnågon statsmotav
Övertäckning Estoniastriderhandling avtiskt oberoende eller någon somannan

förbeslut platsen Estoniassamband med regeringensnedlagda Ifolkrättsliga i Förenta nationernasprinciper attmot
Sjöfartsverketfickgravplatsskallförlisningstadga. ett nyttvara en

förslag hurlämna Estoniaskyndsamtuppdrag, att om
bevakas.övertäckas ochskulle

Lagen gravfrid Tekniskatill Kungl.uppdrogSjöfartsverket siniom tur
lösningaralternativaoch belysaanalyseraskydd för högskolansvenska lagenträdde denDen juli 19951 attom

profes-utfördesUppdragetför försegling Estonia.passagerarfartygetefter Estonia. Ge-gravfrid vid vraket avav
med do-samarbeteCederwallvattenbyggnad Klas iundervattens-förbjuds dykning och ilagen sornnom annan

Anders Hedar.omkring Perområde och Estonia.verksamhet ivisstinom centenett
Sjöfartsverketöverlämnade sinfebruaritill böter eller fäng- 1995lagen kan dömas Den 10Den bryter motsom

Etik redovisarUnder rubrikenutredning tillinförts Finland regeringen.else Liknande lagstifmingar har ii två år.
ostörd gravplats".begreppetSjöfartsverket sinEstland.och syn

farty-med detta begreppSjöfartsverketfall Enligtsvenska medborgare, ochinnebär i vissaLagen attmenasatt
oskadat, fartygetsövertäckning skallefterdömas tillgravfriden kanutländska medborgare, stör attget varaensom

underflyttarpåverkas, fartyget sigdelar intetidigare konsta- intePlatsen där ligger inreEstonia är attsomansvar.
skapraktikenutifrån inteoch iarbetet intrångEnligt kap. punkten gångdel det fria havet. §2 3 4 attterats en av

kunna ske.skyldig till brottdenbrottsbalken kan siggör motsom
övertäckas avslu-skulleföreslå hur Estoniasvensk domstol. Genomsvensk lag och vidstraffas enligtSverige att

byggde delsFörslagetdel uppdraget.tades dennadet friapunkten kan denparagrafEnligt 5 avsomsamma
bedömning.etiskmöjligt, delsteknisktdö- vadsvensk medborgareskyldig till brotthavet siggör enmot varsom

medbedöma förslagetkunskapharAnalysgruppen intetill attmas ansvar.
synvinkel.tekniskskalkonstruktion betonggravfrid framgår dettill lagenförarbetenaAv äratt uravenom

uppdrabeslutade den 1995 åt2brottsbalkenparagraferna Regeringende nämnda iosäkert år attmarsovanom
övertäck-genomföraupphandla ochSjöfartsverketregleras lagengrund detta § itillämpliga. i 5På att enomav

Sjöfartsverket lämnat.förslagenligt detdöma för brott Estoniadomstol behörig ninggravfrid svensk är attatt av
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Detta innebar skalkonsmiktion med betong skulle anhörigas åsikter Om det krävs för uppfyllaatt avgöra.en att
skydda frånEstonia intrång. viktigt samhällsintresse kan den avlidnes och deett an-

Analysgruppen har granskatinte den upphandling hörigas uttalade åsikter lämnas avseende.av utan
arbetet Sjöfartsverket gjorde. kanDet konstateras Gravfrid innebär skydd för den avlidnes kropp ochsom att ett

inträffade under arbetet med utfyllnad sand dess vilorum. Gravfriden harinom Sveriges straff-ett ras av ett
botten Estonia. skall enligtRaset uppgifter från Sjö- rättsligt skydd brottsbalken.irunt
fartsverket ha påverkatinte Estonias läge. Arbetet har beslutRegeringens förlisningplatsEstonias skallattsom
genomförts skall heller hainte påverkat ochEstonia betraktasinte gravplats innebar skydd föri sig ingetsom en
möjligheterna omhänderta omkornna. platsen. åstadkommaFör sådant skyddatt att ett var re-

geringen vidta ytterligare åtgärder.tvungen att
Övemirkningenzzvlnyts Analysgruppen förstår till statsmakternas för-motiven
Den uppdrog19 juni 1996 Sjöfartsverketregeringen åt sök olika åtgärder skydda vraket efter Esto-att att genom
avbryta arbetet med hänsyn till övertäckning skulle sedan beslut fattatsnia varken omhändertaatt en attom om-

Åtgärdernadet omöjligt fram ytterligare bevisninggöra från komna eller bärga fartyget. har vidtagits iatt vra-
ket olycksorsakerna och den internationella haveri- syfte försöka åstadkomma frid platsen och hos deattom att
kommissionen klarinte med utredningsinännu berörda.närmastvar om
orsakerna till haveriet. Analysgruppen har uppfattat förarbetena till lagenAv gravfrid framgår det äratt attom

anhörigas och överlevandesäven reaktionernegativa osäkert hur starkt skydd lagen vad gäller utländskamot ger,
övertäckning bidragande orsak till fartyg. friaregeringen havsrättighetemaDe innebäraen attvar en attsynes

bestämde övertäckningsarbetena skulle avbrytas. Sverige kan bestraffainte genomför dyk-någonatt som
Enligt regeringsbeslutet skall arbetet kunna expeditioneråterupptas såvida fartyget, varifrån dykningarnainte

vid den tidpunkt bestämmerregeringen och genomförs, svenskt eller kommer svensktinärsenare som vat-
det vad beslutadesi övrigt den december25 Motsvarande förhållanden gäller för Finland ochattanges som ten.

fortfarande skall1994 gälla. Estland. därigenomLagen bristfälligt skydd förettger
gravplatsen.

Anbärigas reaktioner Genom andra kan ansluta till det avtalsigatt stater om
Analysgruppen har i sina med anhöriga erfarit gravfrid slutits mellanmöten EstlandSverige, och Fin-att som
det finns motstånd betongövertäckning land kan det rättsliga skyddet för förlisningsplatsenett stort mot en
och anhörigavissa ha uppfattat be- utökasregeringens ytterligare därigenomså vis åtar sigatt synes att stater
slut slutligt ställningstagande övertäcknings- straffbeläggai dykningar till Estonia. Trotsett ansträng-som att
frågan. harMånga uppfattat regeringen från Regeringskanslietäven ningar har dock ingenatt genom stat ut-
beslutet avbryta övertäckningen öppnade för dis- de avtalsslutande anslutit tillöver sigatt tre parternaen avta-
kussion bärgrringsfrågan.i den bakgrundenMot har anhö- let.
riga osäkerhetenuppgivit vad skall ske med Analysgruppen ställer frågan det förenligt medatt ärom som om
Estonia leva med.svår grundernaär för havsrättskonventionenatt störaatt annan

fartyg det fria havet vid utfö-gjortssättstats som
randet bevakningsuppdraget.av

Slutsatser huruvidaFrågor isbrytaren Ales agerande iom sam-
Vad skall hända med avlidens kropp Sverige bandi med dykförsöket strideri juni 1995 nationell° som en mot
bestäms första handi vad den avlidne uttalat under strafflagstiftning har åklagare. Analys-prövatsav av

livstid. den avlidnessin Om vilja känd får ofta deinte har behörighetinte detta beslut.är prövaattgruppen
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deför analysgruppenfram förslag till Anhöriga har uppgivitSjöfartsverkets arbete med att°att ta upp-en
avbrytabeslutanalysgmppen fattadeövertäckning har enligt regeringen sittEstonia attatt genomge-av

käns-lyhördhet anhörigasde övertäckningen visadenomförts lämpligt med hänsyn tillsätt motett av re-
frågan.förutsättningarna. lor igeringen givna

anhöriga harhar erfaritform betong- Analysgruppenvalda övertäckningsmetoden mångaDen i ° att upp-av en
övertäck-beslut avbrytahos, vad fattatkonstruktion väcker starka känslor regeringensnegativa attatt om

omhändertagandeinnebar frågananalysgmppen efter kontakter uppfattar ningensina att avomsom en
förfrån lämnatsMotståndet sådan omkomna Estoniaklar anhöriga.majoritet ompröv-öppenmot enav

förespråkare för ochövertäckning finns både hos ning.mot-
frånståndare till omhändertagande omkomnaett av

Estonia.
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l4

principiella innebördenDen ageranderegeringensav

I detta kapitel analyseras den principiella innebörden
för gravfridenagerande sd/eenfallaregeringens anav

har svensk domstol slagits fasti vid ställning för det allmännas eventuella med-et att stats- nat att ta
makterna har skyldighet söka efter ochinte någon verkan till åtgärder syfte omhänderta omkomna.i Sta-att ta att

hand de omkomna efter Estoniakatastrofen för de har ytterligare beslut, avtaltagit ingångnaatt tenom ett steg -
efterlevande skall möjlighet låta de omkomna bli be- med andra och stiftad lag innebär sådananågraatt stater att
gravda det de hade önskat. hellerInte åtgärder får vidtas och försök tillinte sådanasätt någonär stats-som attav
makterna enligt denna domstolsprövning skyldiga åtgärder skall hindras och bestraffas. Därmed haratt stats-
bistå de efterlevande sådana försök till omhänderta-i makterna förutom hindra plundring också de factoatt
gande. fråntagit de anhöriga och närstående möjligheten självaatt

Trots statsmakterna har haft skyldighet till ak-inte hand avlidna. Visserligen kan det tyckassina så-att ta attom
dessa frågor hartivitet de faktiskti rad dana åtgärder praktiken ogörliga för deni nära äragerat genom en nog en-

beslut och åtgärder. Analysgruppen tidigare skilde med tanke de tekniska svårigheterna och storaanser, som
framgått, det riktigt statsmakterna kostnaderna.måste Härtill kommer det från regeringensatt att tog attanses

till och aktiv del hanteringeninitiativ katastrofens följ-i främsta företrädare uttalats det allmännasattav resurser
der dessa avseenden.i analysgruppens värderingDenna skulle för hjälpa de berörda med omhän-insättas att ett

bakgrund Estoniaolyckans karaktär dertagande de omkomna, vilketnatio- alltså faktiskt komgörs intemot av av av
nell katastrof med omkomna svenska medborgare bli fallet.många att

återfinna och hand.svåra begravningslagens regler framgårAv den avlidnesatt tasom var attom
Genom agerande har statsmakterna docksitt vilja fråga kremering ochinte skall följasi gravsättning såstan- om
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möjligt tillfreds-långt det möjligt. ordnar med bedömning det knappastDen gravsättningen sinär att attvarsom
till beslutetskall till sker. närstående till ställa önskemålen från alla anhöriga ochdetta anhöriga ochDe attattse

till skydda vraket från plundring ocksåde offer för Estoniaolyckan har omhändertagits syftadeinte attatt mensom
skulle betraktashar haft möjlighet fullgöra vad normalt säkerställa friden för vraketinte att som ensom an- som
hänvisade beslutdem fråga ordnandet begravning.kommer med begravningsplats. Kommissionen i sitti om

för bedöm-Stockholms lagstiftaren förut- till konventionen medgerhar uttalattingsrätt visst utrymmeatt att
från statlig sida enligt artikelpraktiska och ekonomiska hinder kan omöjliggöra ningarsett att

också de hade be-den avlidnes önskan tillgodoses och anhöriga till anhöriga hävdadeDe rättatt attatt av
ochoffer för Estoniaolyckan därför ha begravningen släktingarkan sinainte någon överstämma att re-avanses

religionsfrihetbeslut kränkte deras tillrättslig plikt tillgodose de omkomnas önskemål be- geringens rättatt en-om
fann vidgravningsplats och heller rättslig plikt för ligt artikel 9.51Kommissionen i sin prövninginte någon att av

kränkningdetta ändamål efterforska och bärga de omkomna. detta klagomål tyddeHov- inte något en avsom
artikelprövade sak de anhörigas yrkande faststäl-inte irätten om

andra anhöriga frå-lelse för dem efterforska och bärga de prövades talan1998rätt att sammaav en om- av
fannkomna eftersom deras talan den delen Europakommissionen. Dennai inte avsåg rätts- nyttett gor av

klagomålenförhållande, vilket förutsättningen för fast- skäl det tidigare falletiär att en samma som ogrun-
dade.ställelsetalan skall till sakprövning.tas upp

Statsmakternas agerande innebär sålunda rättsligtHuruvida ageranden rättsligt harregeringens settsett
mänskliga rättigheterna enligtkränkt den enskildes har den europeiska kränkning dei interätt prövats en av

har dock erfaritkommissionen för de mänskliga rättigheterna avseende europakonventionen. Analysgruppeni att
ändå uppfattasbeslutet agerandeövertäckning. regeringens många ettsomavom

arbetet med denmål mellan ville kränkande deras privatliv. Vidanhöriga och svenska statenI två ingrepp i
denna lagbegravningslagstiftningen framhöllsdessa anhöriga, fastslaget beslut täcka svenskaregeringens attatt att

detutformas den kunde uppfattaskränkte deras till respekt för fickEstonia sitt privat- inte såöver rätt attatt som
otillbörligt blandadeoch familjeliv, bestämt själva hur offentliga sig i privatanärmare rätten avgöra sättatt ett an-

kvarlevorna bidragande orsak till anhöriga upple-efter deras anhöriga skulle behandlas. gelägenheter.De En attan-
deras ställe den bristandehöriga åberopade artikel konventionen angående skydd har sig i8 i äratt staten sattver

statsmakterna och den enskildeför de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- kommunikationen mellan
heterna enligt vilken offentlig myndighet, fall, under beredningsprocessen.i vissautom

möjligt för statsmakternafår enskilds till skydd för och borde rimligtvis haDet varitinte sitt privat-störa rätt
familjeliv. bestred för artikel parallellt med de tekniska undersökningarStaten ochi sig inte 8att att genom-som

söka kon-fördes under perioden oktober-decembereventuellt innefattar hand döda anhöriga. 1994rätt att taen om
med de anhöriga för deras uppfattningmenade dock de anhörigas klagomål ändå skulle taktStaten utrönaattatt om

med de kroppar kunde påträf-bl.a. eftersom agerande stod hur borde förfaraavvisas i överensstäm-statens somman
underskatta de prak-melse med svensk och internationell lag och sedvanerätt fas vraket. Självfallet får intei man

och eftersom beslutet syftade till skydda hos tiska svårigheterna med finna ochintressena avgränsaattatt gruppen av
skulleoch inhämta deras Möjligende anhöriga vill betrakta platsen och anhöriga mening.att attsom som en grav

redan tidigt lett till slutsatsenförhindra stöld egendom. fann sådant arbeteKommissionen någotprivat attettav
offentligt stöd möjlig.beslutet övertäckning visade bristande samlat handlande med Motinteinte någonatt varom

högsta politiskaför de skydd för och bakgrund de yttranden fälltsrespekt anhörigas till sitt privat-rätt av som
viljan ställa till förfogande framstårfamiljeliv enligt konventionen. grundadeKommissionen nivå att resurserom
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uppgiften inleda och fullfölja sådana kontakter emel- temationell eller svensk lag läggas till last.regeringen Sna-att
lertid olöslig.inte handlar det psykologisk eller politisk felbe-som rare enom

bordeDet också rimligtvis ha möjligt för dömningvarit det läge inträdde de bådastats- av som genom
makterna, velat allvar de uttalanden regeringschefemas uttalanden korngöra mångaom man attav som som av

regeringschefer offentligentvå framfört, parallellt med uppfattas utfastelser. Statsmakternas handlande före-att som
utredningar undersökaövriga hur eventuella aktioner faller den djupaste och starkaste grunden till detutgöraattav

de anhöriga själva för bärga omkomna skulle kunna rnisstroende och kommit präglamissnöje mångaatt attsom
med statliga underlättas, samordnas och efterlevandes hållning till det offentliga agerandetorgani- i Esto-resurser

för resultat och undvika kaos ochuppnå ovärdiga niaärendet.attseras
Ävensituationer. sådant utredningsarbete skulle skall tilläggasDet statsmakternas agerande medett att

mycket väl ha kunnat leda till slutsatsen samlat sannolikhet skulle ha invänd-något störstaatt accepterats utan
handlande möjligt, ochinte hand till åtgärderi sista de statliga uppskovningar invar utan sattsav om resurserna
det slag kom beslutaregeringen december möjligt bärga kropparnai efter desåatt att snartsom nu som om-

och därefter. redan frarnhållits föreligger1994 Som komna faramycket och svårigheter till-ingen utan storsom var
rättslig skyldighet för vidta åtgärder. gängliga för dykare. Hade dettaregeringen såsättstaten att att

gjorde den svenskaHär vad efter-regeringen förlängt själva räddningsarbeteti fas, skullein isäga nästasom
hand, utvecklades,såsom situationen kanske de allra flesta,visat sig måste de verkningarmånga, negativaanses av

grundläggande felbedömning. Visserligen kan det faktiskt valda agerandet utlöst förmodligen haintevara en som nu
rättsligt eller felnågot enligt uteblivit.sig in-övergrepp annat vare
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15

ansvarsfrågomaorsaks- ochPrövningama i

I detta kapitel analyseras bur enskilda manniskor ochsvensk allmän/yet påverkats
diskussionerna kring orsakerna till frågan för Estoniasförlisningochav om ansvar

nalysgruppens granskningsuppdrag omfattar skiftande innehåll, olika konspirations-t.ex. typer avav
enligt uttryckligt uttalande direktiven den Analysgruppens erfarenheter från medinte internatio- teorier. möten an-
nella haveriutredningens arbete och uppdrag. överlevande påståendenhöriga och sådanavisar att som

ligger vidare utanför analysgruppens befogenhet framförts förlisning harDet har anledningi Estonias påver-av
form de bedömningar kat människors förtroende för de svenska statsmakternaöverprövningnågongöraatt av av

åklagarna har ansvarsfrågan. Analysgruppen och myndigheterna.gjort isom
ska dock arbeta fästa särskild vikt vid de långsiktiga Tvivel har hållbarheten den förklaringi sitt iyppats om av
effekterna för de anhöriga och överlevande och försöka olycksorsaken har den internationella haveri-getts avsom
belysa de långsiktiga återverkningarna för samhälle kommissionen. Inbördes oenighet, avhopp och förse-vårt av
Estoniakatastrofen och följder. finns därför har skadat tilltron till den internationella haveri-dess Det ningaran-

för analysgmppen vid frågan slut-ledning dröja hur enskilda kommissionen och därmed har deras arbete ochävenatt
och allmänhet påverkas orsaks- och ansvarsfrågorna. fått allmänsvårare nåsatser att accentens.av

Förklaringen den internationella haverikommission-i
Orsaksfrågan årfyra efter förlisningen ifrågasätts bl.a. bland anhöriga till omkomna,rapportens

och omfattande olyckor massmedia.Vid oväntade Estoniakatastrof- och frågan dryftas fortfarande emellanåt iav
slag uppkommer ofta spekulationer kring vad Direktivens uttryckliga begränsning uppdraget harens som or- av av

sakade händelsen och eller vilka kan ha tolkats den föranstalta tek-varit så inte ägtattvem som an- om egnagruppen
för den föds tankar orsaksförloppet.inträffade. och rykten niska expertutredningar rörande Grup-svariga Detatt

243



FÖLJDERREGERINGSBESLUTET DEN DECEMBER OCH DESS15 1994

har trovärdigheten olika utredningarinte och knytningen till grunden för svensk åkla-i Sverigeprövatpen som var
eftersom det direktiven. Analys- befälteorier, inte inleda förundersökning. Eftersomingår i ansvarigtattgare
kan för del endast fästasin uppmärk- omkom kunde misstanken vårdslöshet sjötrañkregeringens i integruppen om

samhet debatten vad orsakade för- utredas.Estoniasatt om som
lisning fortfarande pågårf Efter har brottsmisstankarna, förutom vål-juni 1995

lande gällttill död, brott sjölagen och323 § 2motannans
Äklagarnas ansvarsfråganprövning sjölagenstyckena. brott enligt lagrum3 Förav angivnamot

omedelbartSå efter olyckan inleddes förun- döms redare till böter eller fängelse högst månaderigott som en sex
Ãklagarmyndighetendersökning Stockholm. han försummat avhjälpa fel eller brist fartygetsi Nliss- iattav om

tankarna gällde inledningsvis brotten vållande till behöriga skick han eller bort vetskap ellerägt ägtgrovt varom
död och vårdslöshet sjötrañk. vållande till till böter eller fängelse högst han, deti För i två år såvittannans om var
död döms den oaktsamhet orsakar honom har underlåtit hindra fartygetmöjligt, tillatt attannans som av annans

död till fängelse högst brottet döms föreståendei två år. Om grund fel eller brist farty-sjöss, iär närgrovt resa av
till fängelse lägst månader och högsti år. behöriga skick kunde bli förenad med allvarlig fara förFör getssex sex
vårdslöshet sjötrañk döms den brister de ombordvarande.sjöman-gottsom
skap till förekommande olycka, oaktsamheten åklagarens beslut lägga ned framgår detåtaletAV att attav en om

Straffet för dettainte brott böter eller fängelse förundersökningenringa. omfattat frågor oaktsamhetär är även om
högst månader" Misstanke dessa för-i brott vid konstruktion, byggande, klassning och myndighets-attsex om

svenska medborgare utgjorde den rättsliga kontroll fartyget.övats mot an- av
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Även uppgif-myndigheternasutredandeolikadehandläg- lade.denned eftersomladesFörundersökningen om
ochhändelseförloppklarläggandeharskiljerkunde sig,brottbedömde intechefsåklagarengande ett avstyr- teratt
be-betydelse föravgörandeolyckatillorsakernaden be-överåklagarendeladekas. Vid överprövningen enen

emellertidDärmedansvarsförhållandena.det dörnning ärhar funnitåklagamabetyderdömningen. Det att avatt
olycka alltidtillorsakenklargörandeChefs-begåtts.brott har intebevisa någotgårinte att ett ensagt avattatt

Analysgruppenför brott.kan dömastilllederför någongrundförutsättninganfört:åklagaren har En attatt ens
bevis-anledningdenna punkt erinrafinnerha orsakatmisstanke 852kunna delge män- attnågon att omattom

mycket höga. Detbörbrottmål ochkravenklarlagd bortom iolyckan är,orsaken tillniskors död ärär vara,att
tvivel kanrimligtdet bortom varjemedräcker intetvivel.rimligt att

Åklagarens fel. krävshar Detobjektivt varitkonstaterasgrundats någotansvarsfrågan harbedömning i settatt
oakt-med avsikt ellerbevisasdet kan någonEfterutförts andra.harorsaksfrågan ävenutredningar i attatt avavsom

skälet tilldettaorsakat felet ochharsamhethaveriutredning- ärinternationelladenförha redogjort attatt enatt
hareffekt inträtt.utredningar visstyskaoch den expertgruppens som gerens

åklagarenolycksorsaken konstaterartillolika förklaringar
anhörigahosReaktionerhelt klarläggerenligt hansdessa meningingenatt av

internationella haverikommissionensdenhel- Genomutredningardessaochhändelseförloppet ingen rapportatt av
klarlagtsenligt åklagarentill olyckan inteorsakernautredning harför den andra. Enförmånler kan avfärdas till ny

straff-framställakunnathan harsådantförklara olyckanbedömning sättenligt åklagarens inteskulle ettattett
lägger någraansvarsyrkande. Analysgmppen interättsligtotvetydigt klarlagd.blevorsakensådant sätt attett

omfattandeÅklagarna Eftersak.beslutåklagarnas isynpunkterutredauppgiftentillhänvisathar attatt orsa-
kan analys-överlevandeochmed anhörigakontakterhaverikommissionsolycka Statenskerna till ären

samhälletförhållandet inteslå fast detdockdockhade Sta-fallet Estoniaförfatmingsenliga I attattgruppenansvar.
samband medbrottsligtill för gärning ilag ställerenligt någonutredningsansvarhaverikommission inget svarstens

ochanhörigahostill frustration mångahar lettolyckanutredninglagstiftning, lageneftersom svensk avom
döljs frågamisstankar itill någothaverikommission näringtillämplig. Statensolyckor, inte att omgett omvar

förlisning.uppgift Estoniasregeringsbeslutföljd ihade tillställeti attettav
färjans för-anledningmedbiträda utredningsarbeteti av

Slutsatserinternationelladenlåg hosUtredningsansvaretlisning.
Även förlisning pågårorsakadevad EstoniasDebattfall detdetta måstehaverikommissionen. i ° somomanses vara

fortfarande.och kompetenstilltill tillgångmed hänsyn resurseren
anhörigaerfarithar mångaAnalysgruppen ärparal-genomföråklagarenordning interimlig att°att en egen
förställs till Estoniasfrustrerade ingenorsaksfrågorna.tekniska överutredning delell att svarsav

förlisning.sammankopp-ansvarsfrågornaoch intimtOrsaks- är

245



NOTER

NOTER

§ 1986:110227 räddningstjänstlagen och §1 2 punktenförordningenst. 4 Se23 § förordning instruktion1 för Sjöfartsverket1995:589,tidigareom1995:589medinstruktionförSjöfartsverket. 1993:928,
§69 räddningstjänstlagen. IngvarCarlssons24 ochCarlBildtsanförandeni riksdagenden december15 1994

i års5.13.2 internationella1979 sjöräddningskonventionträddei kraft i rörandeEstoniaåtergesi sinhelheti avsnittetBilagorna.som5019:5529Sverige1995 Finlandochi 1986. Regeringens 1994/95:14825 proposition transplantationerochobduktioneromi års5.13.1 internationella1979 sjöräddningskonvention. 67.m.m.,
RemoteOperatedVehicleellerfjärrstyrdafarkoster. §§ 1995:83226 13och lagen17 obduktionom m.m.Se 1994:100918kap. §§6-19 sjölagen träddei kraftden oktober1 1994 kap. §§27 5 begravningslagen.som 1-2
ochförtidenföredess §§ 1891301-315 Sjölagen 5.1.:35 Regeringens 1990/91:1028 proposition medförslagtill begravningsiag4.Medallvarligolycka här olyckadärfemellerflermänniskorharomkom- kap. §avses en 29 5 begravningslagen,5
mitellerdärskadoruppstått miljönelleromgivningenför än miljoner20 30 kap. §begravningslagen.2 1merÄvenkronor. händelser inteär allvarlig skallundersökasart detär kap. §som 31 begravningslagenav 5 5 och §30 begravningsförordningen1990:1147.om
påkallat säkerhetssynpunkt.l såfallskallundersökningengöras Sjöfartsver- Ovanståendeur 32 uppgifter hämtadefrånär professoremeritusav i etnologividLunds
ket detnär gällersjöfartsolyckor.§förordningen1990:7173 undersökning universitetNils-ArvidBringeusarbete"Dödochom begravningfrån kulturhisto-ett

olyckor.av risktperspektiv", utförts uppdrag analysgruppen.som avSÖSOLASträddei kraftförSverige seunder 1995:90-91,1980 förFinland SeSvenska33 kyrkanscentralstyrelsesyttrandei de refereradeun- rättsfallenfrån
der ochför RÄ1981 Estlandunder1992. Regeringsrätten,1991ref. Tre93. ledamöteri Svenskakyrkansförsamlings-av8§ förordning2 undersökningst. olyckor.IMO,InternationalMaritimeom ochpastoratsförbundsav styrelseuttryckte gravfridatt ävenkan i skenet attses avOrganisationär inomFNett med bl.a.för förbättrasjö- någonattorgan haransvar till.Att människakanatt stillasin kärleksfullengrav en sorggenomsäkerheten, vård gravplatsi vetskap denanhörigeliggeratt justdär.aven omCooperationMaritimeCasualtyinvestigations, A.63716.Resolution kap. §34 16 brottsbalken.10
Vid lM0-konferensinovember A.84920,1997 resolutionantogs Codeforen the kap. §35 strafflagenföre års4 1948 strafflagsrevision.
investigationof marinecasualtiesand incidents, vilkenresolution Beckman,3J Nilsm.fl.Brottsbalkenjämteförklaringar,genom band 272.A.63716upphävs. 38 Jarberorg,Nils,BrottenTredjehäftetBrotten allmänhetenochmot 120staten.,Havsrättskonventionenupprättades då1982, denundertecknadesbl.a.Sverige ochFalk,Per,Straffrättochterritorium,av 252.
ochFinland.Konventionenkandockinteträdai kraftförrändenratificerats 1990:1144.39 kap.begravningslagen6av

visstantalett ochdetskeddeinteförränstater den RÅnovember16 Sverige 1990/91:10,1994. Prop.40 36-37ochrättsfallenrefereradei ref.1994 93.
ochFinlandratificeradekonventionenden juni25 vilket1996, innebär den § lagenatt 41 16 obduktionom m.m.förSverigesochFinlandsdelträddei kraft månad Redannär Artikelstat 42 havsrättskonventionen.en 87senare. en
har undertecknat konvention bundenstaten verkai Artikelen att 43 havsrättskonventionen.anses 90vara
konventionensanda. Estlandhar varken undertecknateller ratificerat Artikel44 92havsrättskonventionen,
konventionen.Storadelar havsrättskonventionendock folkrättslig Artiklarnaav 45 och149 havsrättskonventionen.anses 303vara
sedvanerättochdärigenombindandeävenför inteformelltstater anslutit 1994/19952190Prop.4G sidsom
sigtill konventionen. Stockholms4 tingsrätts,avd. domden4:4, januari16 DT Svea1996, 42 och
Seangåendedettastycke kap.brottsbalken.2 hovrättsdomden29 DT1996, 13.mars1988:14§förordning1 medinstruktionförSjöfartsverket, gälldevidtiden Seföregående48som not.
förEstoniasförlisning,och § 1995:589i gällandeförordning1 medinstruk- MåletBendreus 68/1996.nu 49 SverigeMRmot
tion för Sjöfartsverket 1990:717§ förordning3samt undersökning l artikel i konventionenangående50 8 skyddförom demänskligaav rättigheternaochde
olyckorenligtvilkenSjöfartsverketskallutredasjöfartsolyckor inteär grundläggandefriheternastadgas:som av
allvarlig det påkallatfrånärart säkerhetssynpunktochdetinte frågaärom Envarharrätttill skyddförsitt privat-ochfamiljeliv,om sitt hemochsinkorre-
militärsjöfart. spondens.
Regeringens 1991/92:70m proposition vissaändringari räddningstjänstlagen Offentlig måom myndighet icke åtnjutandetstöra dennarättighetmedundan-av

förvadtag ärstadgati lagochi demokratisktsamhälleett nödvändigtärsom§ räddningstjänstlagen.2 medhänsyntill landets säkerhet,denyttre allmännasäkerheten,landetsekono-
§ räddningstjänstlagen.27a miskavälstånd,förebyggandetoordningellerbrott,hälsovården,skyddandetavRegeringens 1991/92:152proposition hälso-ochsjukvårdens vid sedlighetenellerom andra fri- ochrättigheter.ansvar av av personersdödsfall, 15. l slås5 artikel9 och tillrätt religionsfrihetfast.Dennarättinnefattarbl.a.vars ens§2 hälso-ochsjukvårdslagen1982:763.c allaharatt rätt utövasin iakttagandeatt tro religiösasedvänjor.Envarsgenom av§hälso-2 ochsjukvårdslagen.c frihet utövasinreligioneller fåratt endastunderkastassådanatro inskränk-
1991/92:152,Prop.N 14. ningar angivnaär i lagi demokratisktett samhällemedhänsyntill denall-som

Stockholmstingsrätts DT1996-01-16 Sveahovrätts42, dom1996-03-29DT13. säkerheten,männa upprätthållandetallmänordning,hälsovården,skyddandetavHögstadomstolenmeddeladeinteprövningstillstånd. sedligheteneller andra fri- ochrättigheter.av av personers
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66/1988.MR/ERSverige,Berglundm.fl,MåletLennart mot52
M/SEstonia,utredning förlisningenförtyskaSebl.a.Den expertgruppen53 avav

MNtheandtruthsaboutBjörkmansbok"LiesskeppsbyggnadsingenjörenAnders
1/98tidskrift "Sverigesi NautiskLindvallsartikelaecident",ChristerEstonia

artikelsjövärdig,NigelLingsståndpunkt:Estonia intefartygsbefärlsförenings var
konstruktionsteknikAndersmarinprofessorniTidskriftapril ochi Nautisk 1998

september1998.SvenskaDagbladetden23arikeliUlfvarsons
Andersaugusti1998Brännpunkt,den3SvenskaDagbladet,Seexempelvis:54

Ulfvarson, septemberden 1998Björkman, september Anders 30den 199823
Björkman.AndersVitismannMadli den oktoberoch 199814

Åke AndersSundström,den 199825den februari1998Finanstidningen4 mars
Björkman, maj,Johan den 3ochAnders 15Björkman, Franssonden april19982

Carlqvist.Knutjunioch oktober19981
MikaelNigelLing Huss,september1998april ochArchiteet 1998TheNaval

Rahka.KlausKarppinenochTuomo
Lindvall1/98ChristerTidskriftNautisk

ochTransportarbetarfederationenhållerInternationellanovemberDen 199818
detbrit-medanledningkonferensTransportarbetarfederationenNordiska aven

utvärdering denin-kritiskaCorlett PartnerskonsultföretagetBurness,tiska av
haverikommissionensternationella rapport.

brottsbalken.kap. §75 3
§jfr. kap.1891:35 tidenför olyckan, 20 2gälldevid§ sjölagenSe56 324 som

1994:1009.sjölagen
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REKOMMENDATIONEN

inledning

Direktiven försoningFörtroende och
granskningen bakgrundAnalysgruppens uppdrag korthet granska olika Analysgruppeniär motatt ser av

myndigheters den särskilt Viktig föroch andra offentliga agerande efter direktivens formulering är attattorgans om
Även för statsmakternas och detEstoniaolyckan. andra aktörers agerande ska belysas. stärka allmänhetens förtroende

olyckor.Särskild vikt skall fästas vid frågan myndighet offentliga agerande samband medSveriges i svårarättom age-
vid informationsinsatserna vid bemötandet analysgmppens förhoppningDet är attrat, samt gruppensav

tillanhöriga och överlevande. granskning skall bidra till föra frågan Estoniaatt om en
Olyckan innebar mänskligt lidande slutpunkt, präglas försoning och kanoch pröv- accepterasstort av aven so1n

för det svenska samhället. beslut fattades efter människor möjligt. skall kunnaFörning Många så många såattsom
överväganden, nödvändigt bringa klarhet samhällets hante-beslut efterhand har väckt kri- ske detsvåra i iär attsom

tik. Direktiven dess följder, skapa förutsättningaruttrycker besluten kan ha lett olyckan ochringöver att attoro av
till och överlevandes livssituation underlät-förtroendeklyfta skapats mellan medborgare och för anhörigasatt atten

framtida katastrofbe-det offentliga bidra till samhälletsSverige. tas samt att att
samlade kritiken ledde till analysgruppen till- redskap utvecklas.Den att
hösten efter överläggningar mellan Analysgruppen vill samband med denna förhoppning1997 isattes reger-

och företrädare riksdagspartierna. olycka, präglad lidande ochför dockingen erinra att storen avom
Direktiven möjligt efterhandbetonar vikten analysgruppen död, förblir olycka. Det inte ii sitt äratt attav en

arbete hänsyn till de långsiktiga effekterna för vända den till någottar stor gott.an-
höriga och överlevande. särskilt referens-Det attanges en

Arbetssättbestående för anhöriga och över-representantergrupp, av
levande, arbete informations-tillsättas och arbetet skall präglas Initialt bestod analysgruppensmåste att storav av
öppenhet det innebär hearings och inhämtande.seminariert.ex. att-
bör hundratal med företrädare föroch flera delrapporter bör Ett intervjuer regering,att presenteras.arrangeras
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Rapportermyndigheter, politiska ochpartier organisationer genom-
fördes. arrangerades. överväganden del-Material Analysgruppen4 expertseminarier sina i tvåpresenterarsom
olika belyser information och bemötande slutredovisning under vintern 1999.sätt t.ex. rapporter samtav an- en
höriga och överlevande efter olyckan insamlades. denna första delrapport behandlas framförallt bärg-I

samtliga dessa sammanhang har analysgruppen ningsfrågan och de anhörigas livssituation. den andraI Imötts
öppenhet och beslutsprocesser beredskapvilja redovisa behandlas frågor samhälletsrörstor att rapportenav som

bakomliggandeoch för olyckor och katastrofer. den tredjeI rapportenresonemang. sam-
Arbetet har omfattande och unikt underlag, manfattas analysgnippens granskning.givit ett

det möjligt relativt detaljerat beskriva har omfattande beskriv-och denna delrapportI givitsgör attsom ana- en
lysera de och efter olyckan. olikaöverväganden, lett fram till de händelserna innebärning Det attprocesser som av
beslut fattats med anledning förlisning. aktörers agerande belyses. ofta komplicerade frågor,Estonias Desom av

Analysgruppen har fäst avseende vid kontakterna överväganden och beslut och olikaregeringenstort som myn-
med anhöriga och överlevande. referensgrupp inför och bemö-bilda- digheter ställdes beskrivs. RelationernaEn
des redan inledningen arbetet med företrädare för de tandet anhöriga och överlevande lyfts fram.i av av
anhöriga och överlevandes Referens- Beskrivningen har underlag för analys olikaorganisationer. givit aven

har följa sambandkunnat arbetet och bidragit med aktörers agerande och de beslut fattats inäragruppen av som
värdefulla kunskaper och erfarenheter. med Estoniaolyckan. Analysen från de huvudfrågorutgår

med anhöriga och överlevande genomfördes direktiven gällande huruvida myndighetMöten i rättangessom
under de särskilt drabbades myndighet har underlåtitharvåren 1998 någon attorter agerat, agera,som av om
olyckan, följdes videokonferens informationsfrågorna och kontakterna med anhörigahurmöten ensom upp av som
riktades till början Under arbetets och överlevande har hanterats.iortersamma av

har analysgruppen del antal Beskrivningen och analysen leder fram till dengång tagitäven över-ett stortav
brev och telefonsamtal från anhöriga och överlevande. gripande rekommendationen, formuleras dettaisom av-

till Estland och Finland har bidragit till fördjupa slutande Direktiven frihet upplägg-Resor avsnitt. iatt storger
bilden anhörigas och överlevandes efter arbetet och kräver analysgruppen skallsituation ningen inte attav av
olyckan och öka kännedomen hur olika myndigheter lämna rekommendationer. alltjämt kvardröjandei Denom
dessa länder har ovissheten kring Estoniakatastrofen och det förhållandeagerat

Analysgiuppens med flera hundra anhöriga och slutligt avgörande ha fattats har docknågot intemöten att anses
överlevande har tillfört granskningen viktiga perspektiv. lett analysgruppen fram till uppfattningen den böratt

Gruppen vill uttrycka tacksamhet lämna rekommendation vad skall ske med desåöverstor att om som
människor velat dela med omkomna och det förlista fartyget.många sig sinatrots sorgen av

erfarenheter och känslor. har viktigt förunderlagDet givit
bedömningen informationsfrågorna och myndigheter-av

och andras bemötande dem drabbatsnas av som av
olyckan.
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1

Bakgrund till rekommendationen

Olyckans väldighet de omkomna saknas människor.Av Många757ännu
Estoniakatastrofen nationell och internationell dem finns kvar vraket, hytter ellerinne i ivar en av gemensamma
olycka våldighet, ställde det svenska samhället anhöriga har lärt leva med bil-Många sigutrymmen. attav en som
liksom berörda grannländer inför frågor den havet uthärdligaden de har skapati våtaartav en som av som graven;

fall land hade erfarenhet och tröstande bilder det har skett.varje vårt inte någon Förrentavav. av som
förlisning påverkade framförallt livet förEstonias andra anhöriga endast olycksplats.Estoniamånga ärtu- en

sentals enskilda det finns skäl dröja vid de-människor; Till har lagts bitterheten gjordesingentingöveratt attsorgen
perspektiv. för omhänderta de omkomna.attras

människor överlever. dem kommer har också påverkat livet för människor137 Ingen Estonianå- mångaav
glömma den septembernatten kom kontakt med olyckan. dengonsin stormiga 1994. något i Försättatt som

bär känslor skuld, funderar kring fanns färjeterminal för förNågra många i Estoniasännu tröst,attav gesom
hur de skall använda den det innebar bli räd- departement och myndigheter, förbeslutsfattarengåva inomattsom
dad. har känt glömdaMånga och osynliggjorda, polisen bar fram besked, för den arbe-sig som som sorgens som

deras upplevelser värda. tade den lokala krisgnippen. Alla påverkades. kaningenting varit Fåiom
människor ornkommer. Händelsen kommer glömma.852 att

påverka barn, syskon, föräldrar, släkt och för Estoniaolyckan den svenska allmänheten.påverkadeövrig vänner
återstoden deras liv. Somliga kommer efter ha be- förenades efter de omkomna. kol-Nationen i Denattav sorgen
arbetat upplevelsen kunna vidare för andra lektiva kan ha bleknar.sägasatt men sorgen nu
kommer börda för överskådlig framtid. detTrots Estoniaär nära.attsorgen vara en

omkomna omhändertas.människor förs till fysisk Andra fartyg95 De sin Fartyget mening.iär nära passerar
hembygd och begravs där. olycksplatsen flera dygn; fartyget finnsgånger varje som
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Uttalanden omhändertagande och bärgningständig påminnelse. alltför detDjupet inte omär ärstort,en
möjligt dyka och arbeta där. kommer Analysgnippen har såväl den beskrivande denInom några år i iatt att som ana-
tekniken kanske det möjligt också för fritids- lyserande delen de uttalandenåtergivitgöraatt rapportenav som

Bildt och Carlsson, avgåendedykare komma närhet. expeditioner gjordes CarlEstonias Privata Ingvariatt av res-
har redan syfte omhänderta anhöriga. pektive tillträdande under dagarna efterstatsminister,gjorts, i att egna

också dels därför olyckan. Uttalandena olika sak, bidrog ändå tillFartyget i mening: iär nära en annan var men
händelsen där- det rådde politisk enighet allt förpåverkar människors liv, dels intrycketså många göraatt att attom

för har de fattade besluten. hem de omkomna. Båda uttalandena utgick från djupUn-många inteatt accepterat att
der har öde väckt debatt, ifrågasättande och förståelse för de anhörigas livssituation och från detEstoniasår att

blivit symbol för visade skulle ekonomiska hinder för vidtaharmissnöje. Hon något sig inte några attsom resas
utomordentligt för politiker, myndigheter, medier, nödvändiga åtgärder.svårt
kyrkor, samfund och hantera, all god Carlssons uttalande allaIngvar ansträngningarorganisationer att attom
vilja till för fartyget ñck avgörande bety-måste görastrots. att upp

och myndigheternas beredningdelse för regeringens av
bärgningsfrågan.

Nationell olycka praktiken kom beredningen helt inriktasI attatt
Olyckans karaktär omfattning uppfattades och fartyget. Andra möjligheter omhänderta deoch be- bärga att om-

omhändertagandehandlades nationell katastrof. komna kom skymundan. gälleri Detsom en
rimligt och självklart Estoniaolyckan och såväl anslutning till olyckan skede.Det ii näraatt ettvar som senare

dess konsekvenser redan inledningsvis korn behandlas Uttalandet väsentligt för anhöriga ochmånga över-att var
högsta levande. uppfattades utfastelse, löfte.politiska vidare analysgruppensnivå. Det Detär ettensom

slutsats frågor och blev överordnad vikt anhöriga skullemyndighet har relevanta be-i Deträttatt agerat attav
sannolikt julen skullemyndighet har underlåtit sked föreingen motivetatt att att geagera. var en--

finns den bakgrunden enligt analysgiuppens skilda möjlighet frid Sorgearbete.Det i sittmot att
skäl principiellt och generellt utdöma analysgruppens intryck sorgearbetet förmening inte Det äratt att

agerandet hos svenska myndigheter och andra enskilda vävdes med förhoppningenmånga attorgan, som samman
inadekvat, olämpligt eller inkompetent. skulle hem de omkomna. Beslutet inteattman om

och omhänderta de omkomnadet mycket material analysgruppen samlat bärga fartygetI intestora attsom
finns och till och med bitterhet. komåtskilliga exempel förvirring, rådlöshet, bristande väckte besvikelse Detstor
fantasi löftesbrott bris-och bristande förmåga inlevelse och uppfattas präglatVisa mångaäven att att ettav som av
deltagande både hos myndigheter och enskilda tande lyhördhet för de anhörigas livssituation.ansvariga,

det finns också talrika exempel Carlssons uppriktiga beklagande och uttryckIngvarmotsatsen.men
Analysgruppen har exempel för förståelse regeringsbeslutet, tillkännagavsmånga initiativ-mött attav som

förmåga, uppñnningsrikedom, enskilda från talarstol den december försjälvuppoffrande riksdagens 15 1994, många
besvikelse nådde uppenbarligen ald-rådighet och förmåga och förmedla anhöriga skulle väckainsatser, visaatt

mänsklig Endast mycket fall har det verkligen fram. fick beslutet hellerHosi rig intevärme. stora grupper accep-
brustit god vilja och bästa mycketdeti isträvan göraatt tans.en

och för helt vill understryka de uttalan-del de Analysgruppensvår många situation. En återigen attovan av ansva-
överraskade och oerfarna handlade den gjordes samband med olyckan rimliga.riga i Av-sättettsom var som var

ibland mindre genomtänkt eller mindre lämpligt. sikten och till vägledning förtjänatröst även attattsom var var ge
behandlingen olyckans konsekvenser. ef-den fortsatta Iav
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Beredningsprocessenemellertid uppenbartterhand framstår det att utta-som
föregicksbärgaBeslutet Estoniaberedningsprocessen borde intelandena och den fortsatta att enavom

enlighetcentral myndighetsnivå igällde inriktningen beredningsprocesspräglats tydlighet detstörre när attav
finnerförvaltningstradition. Analysgruppenoch med svenskoch utreda möjligheterna bärgningprövaatt av envar

utredning-de framtagnarikta klanderskälmed genomföra den.redovisa svårigheterna inga motattattatt
kan kritiseras.enskildheter materialet Attförtydligades aldrig ihållningRegeringens även omav reger- arna,

utredning själv-grundligåtgärd föregåsanhörigaingschefen agerandet kom istället varje måstemånga varatt avav-
övertygelse klart.uppfattas sviktade sinregeringen iattsom

för-inslag beredningsprocessen,finns dock ivilja för det. Detstå somattutan
kritik.principielltjänar

samband medOmhändertagande omkomna i direkt för utredarenOrimlig bördaav
olyckan han-Sjöfartsverketefterhand kan konstateras interntI att

Sjöfartsverketsuppdrag jurist,varför teradeAnalysgruppen har ingående diskuterat frågan sitt så att en person,om
praktiken kom hanarbetsbörda.fick orimlig Idirekt övergick omhänderta-räddningsarbetet inte i attett en

fick avgörandeutredningar,hand utföra verketskonstateratsgande de omkomna. harDet ägareatt somav egenav
rimligtbeslut. hadeför Det varitbetydelsefartyg har regeringensDet ingår inte iinte något attansvar.

uppdraget tillomkomna. Sjöfartsverkets ledning giviträddningstjänstens uppgifter omhänderta av ex-att en grupp
internationella överenskommelserfinnsDet inte några perter.

omhändertagande det fria havet, där ligger.Estoniaom
överlevande utertangdesochAnhörigasvensk lagstiftning regle-heller finns detInte någon som

bildöverlevandeoch samstämmigsåledes för den Anhörigadetta. finns skyldighet sigDet ingen attavger envarerar
utestängdesutredningsformvalmyndighet omhänderta desvenska eler regeringensregeringen någon att avgenom

avfärda-uppfattningarberedningsprocessen.från Derasomkomna.
derasgjordes för inhämtades.detta kan statsmakternas möjlighet Inga ansträngningarMot ivägas attatt agera

anhö-uppfattninganalysgmppensförlisning. Vid synpunkter.extraordinärt läge DetEstonias är attett ensom
detöverlevande blev bemötta si-det ochgranskning förhållandena finner analysgruppen intei riga sättatt somav

efterforskning krävde.den akuta saknades för tuationensituationen resurser
överlevande ledochmed anhörigamätmads- Kommunikationenomhändertagande ochoch ROVgenom

upprättadesRegeringskanslietmöjlighet avsevärda brister.fanns således praktisk Inomdykning. Det ingen att av
samtalbrev ochföraldrigomhändertagande under de första dygnen. organisationinleda någon mötaattett

systematiköverlevande.anhöriga och Bristenefterhand rimligt frånframstår dockDet i att reger-som
tillvara.erfarenheterde berördaslåtit frågan innebaringående skulle haingen pröva togsett attommer

det skapadesledde tilloch utanför fartyget bristomhändertagande omkomna inuti Denna även ett utomor-attav
underbefattningshavare.enskilda Förstha kunnat ske dentligt tryckmätmadsdykning. Dykningar skullegenom

Styrelsen för psykolo-särskilt uppdrag tillför den skullunder hösten 19961994, störa ettutan att gavs
fartyget. giskt försvar.beredningsprocessen rörande bärgning av

denna möjlig-Analysgruppen har tidigare konstaterat att
rådets rollEtiskade-prövades samband med dykningarnahet heller iinte i

tveksamhet till detuttryckavill vidareAnalysgruppencember 1994.
direktivenUppdraget ochoch uppdrag.Etiska rådets roll
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bärgningsfråganRegeringens beslut iotydliga. rådetSom tolkade uppdraget blev uppgiftenvar
och tidsplanen rimlig.inte Det möjligtinte beslutsunderlagRegeringens visade det teknisktär att genom att var
samlad dokumentation följa hur dess ställningstaganden och juridiskt möjligt bärga fartyget. tillMotivenatt att re-

fram. bristDet uppenbar eftersom ställ-växte detta frångickär geringen innebördenären trotssom av
ningstagandet utgjorde väsentligt underlag i tidigare uttalanderegering- statsministerns andra. analys-Detär ärett

beslut. intryck komplexiteten bärgningsope-ens attgruppens av en
den främsta orsaken tillration beslutregeringens attvar

Filmerna från dykningama 1994 bärga fartyget. Flera faktorer bidroginte till detta: det
Analysgruppen vill också uttrycka förvåning antalet omkomna, de fysiskaingen och psykiska riskernaöver att stora
beslutsfattare filmerna från dykningarnasåg december för personalen, dei praktiska svårigheterna hinna medatt

Istället valde1994. förlita de skildringar identifierasig alla omkomna, mediernas förrnodade när-att attman av
förhållandena fartygets vidi inre föredragningar bevakninggångna operationen.som gavs av

Sjöfartsverket. analysgruppensDet intryck dessa Analysgruppen har det uppgift för-är inte sinav att sett attsom
skildringar hög grad påverkadei såväl det etiska rådets söka beslut. förregeringens Motivenöverpröva inteatt
ställningstaganden beslut.regeringens bärga fartyget rimliga och förståeligasig också efter-isom ter

Analysgruppen har tidigare beskrivits delar hand. kunde förutseRegeringen de långsiktiga konse-intesettsom av
filmerna från dykningarna. huvudintryckEtt de kvenserna de samlade besluten Estoniafrågan,iär att attav

kroppar omkomnamånga filmades relativt fyraEstonia kan beskrivasår detännu sår iav som ettvar senare som
välbehållna och vid tidpunkten för dykningen möjliga svenska samhället. Besluten bärga iställetinteatt att utanom
identifiera. framstårDet efterhandi anmärkningsvärt övertäcka fartyget med konstruktion betongsom en av vann

dykarnas uppdrag omfattadeinte aldrig denåtminstone framförallt hos demånga närstå-att ett acceptans,om- av
händertagande de omkomna relativt enkelt ende, nödvändig förutsättning för Estonia-ettav som attsom var en

kunnat föras till olyckan skulle kunna läggas bakomsätt ytan.upp oss.
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2

överväganden

Anhörigas livssituation med och allmänheten.kontakter anhöriga In-gruppens
analysgruppens uppfattning förmodli- entydigt. Beslutet täckaDet trycket Estoniamånga, överär äratt attom

de har haft mycket aldriganhöriga med konstruktion betong harmajoritet, svårt accepteratsattgen aven av en av
beslutet fartyget eller omhänderta vilken inställning harbärga anhöriga ochinte avvisas iacceptera att oavsett man

de omkomna. analysgruppendem bärgningsfrågan.Hos många av som
finns fortsatt och starka känslor ha ställtsmött attsorg av

Anhörigas besluta begravningrätt attutanför. om
Uttalandena bärgning fartyget alternativt Enligt svensk har det allmänna företräde framförinterättom av om-

händertagande de omkomna uppfattades löfte. enskilda fatta och genomföra beslut till-rättsägareett attav omsom
bröts de anhöriga fick komma till tals. varatagande avlidnas kroppar och föranstalta be-Detta utan att omav

dem beskriver det de blev omyndig-Många gravning.attav som
kan ha prak-förklarade. det fallet medAven i Estonia ansettsom

Analysgruppen har också anhöriga tiskt omöjligt för anhöriga omhänderta de omkomnamött attsom ger en
bild livssituation. de har kunnat följer statsmakterna kan bortse från enskild Isin De inte rätt.att attannan menarav

vidare har fått frid be- det från högstaSorgearbete, de med de Estoniafallet tillkommeri sitt regeringensatt att
förslut fattats. dem havet värdig ledning uttalats alla skulleFör inär sättasatt attsom en grav. resurser

Analysgiuppen har djup respekt för båda förhållnings- hjälpa de berörda den uppgift de skulle hai ståttannars
inför hand.sätten. egen

praktikenövertäckning har ofta återkommit analys- kom den offentligaFrågan Nu insatsen i inne-i attom
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bära hinder för de enskilda fullgöra vad de flera fall avsikt sänka plattformen och således omhändertai inteett att att
uppfattade rättighet och skyldighet. Statsmak- de omkomna.sinsom

har bland den till syfte och för Efter starka påtryckningar från anhöriga bärgadessitt i sigterna annat genom
legitima åtgärden fridlysa området kring vrak oljeriggen efter och halvt omkomnaEstonias Sexår.att tre ett
faktiskt förhindrat dem enligt gällande regler omhändertogs, saknas fortfarande. De30som ansva- men personer

för begravning försöka fullgöra vad fick hem anhöriga uttryckte de därmed ficksinaatt att attrar ens som nor- som
malt kommer dem. fick anförvant menade dehemDe inte sin attan ro. som nu

förvissade allt hade kunde ochgjorts görasattvar om som
Internationell jämförelse tekniska eller ekonomiska hinder fåttinga stå i vägenatt
Analysgmppen har studerat antal internationella för uttryckte de tack denna förviss-insatser. Destörreett att vare
olyckor under och funnit paral- slutligen kunde havetbetraktaår ningägt attsom senarerum som en grav.
leller kan dras mellan dessa och Estoniaolyckan.vissa av

Fziøjøzøzfan HeweliuszVid jämförelse det exempelvis omständig-visar sig atten
heterna kring olyckshändelsen med den norska polska bil- och båtfärjan sjönk denHeweliuszDen Jan 14
oljeplattfonnen Alexander Kielland och den färjanpolska från till Ystad.januari 1993 Swinoujscieväg

Heweliusz sådana värdefulla kunskaper kunde ha Färjekatastrofen inträffade tyskt räddningsområdeJan inomär att
inhämtats erfarenheterna den politiska hante- och räddningsaktionen koordinerades från Bremen. Om-genom av

båda dessa fall. bord fanns vilka svenskarringen räddades. Sjui nio63 personer av
det fallet, Alexander Kielland-olyckan, gjordes fannsI med färjan. dem överlevde. demIngen Fyraena av av

uttalanden regeringschefen liknande dem gjordes har omhändertagits.av som
de svenska regeringscheferna, vilket användes anhö- svenska framförde dagar efterDen regeringen någraav av

kampen oljeriggen bärgad och de katastrofen till den polska det fanns mycketriga i regeringenatt attom om-
komna Omhändertagna, vilket också skedde och starka för bärga färjan. stånd-Sverige Dennaintressen itre ett att
halvt efter olyckan. det andra fallet, Heweliusz- punkt framfördes under de kommande till den polskaI Janår åren
olyckan, den svenska till upprättades Utrikesdepar-regeringen initiativ propå regeringen. En promemoriatog en

bärgning, framfördes till den polska där skälen för bärgning redovisades. detregeringen, Förtementetom som en
med uppgivande anhörigas livssituation främsta första det anständighetskrav de anhöriga. Förett motav som var

Ävenorsak till denna önskan. efter denna olycka utlöstes det andra det angeläget klarlägga orsaken till kata-attvar
starka reaktioner bland anhöriga och påtryckningar strofen. det tredje utgjorde det faktum färjan liggerFörutöva- att
des för till stånd omhändertagande, vilket dock farleden, djup, skäl till den bör flyttas.i 25att ett attmeters ett

skedde. det fjärde förelåg oljeläckage.inte risk förFör
förklarade rederiet det tänkte bärgaI juni 1993 inteatt

Oåeplzzttfownen Alexander Gelland färjan och avsade äganderätten till fartyget efter detsig att
Oljeplattformen Alexander Kielland välte Nordsjön försäkringsbolaget till bekosta bärgning. Deni i nejsagt att

omkom och räddades. Direkt beslutade den svenska avslå1980. 123 89 30 juni 1995 regeringen attmars personer en
efter olyckan uttalade den norske regeringschefen begäran från anhöriga medel för bärgningsope-rig-att om en

och de omkomna skulle bärgas. anhöriga tyckte regelmässigtSverigeDe ration. Motiveringen attgen var om
emellertid ganska efter olyckan före- skulle finansiera bärgning svenska och utländska fartygregeringensnart att av
föll misslyckat försök vända gjordes med svenskar ombord skulle det innebära mycketpassiv. Ett riggenatt stora
under hösten Efter regeringsskiftet september kostnader.år. isamma

redovisade hade för båda dessa fall har anhörigas kamp för hem de1981 regeringen i maj 1982 Iatt attman
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omkomna viktig del de åtgärder vidtogs manistiska värderingar viljan omhändertautgjort måste atten av som om-
berörda viktig slutsats kan dras komna från respekten för den döde och de efterle-regeringar. En utgåärav som
efterlevandes kring frågan de vande. uttryck för den efterlevandesDet är rättatt ett attengagemang om om-

komnas öde efter Estoniaolyckan isolerad begravningen denbestämma anhörige, detinte någonär ärattom av en
företeelse. teckenDet tydlig fundamental del människas sorgearbete. Detutgör ärett ut-snarare en av en
veckling samhällen olika länder, möjligen påverkad också uttryck för respekten föri i principen männis-ett attav

tillvägagångssättetjämförelsen med vid motsvarande kan sträcker bortom hennes levnad,sig principty- en av-som
flygolyckor. Tilläggas bör den debatt hade kulturersspeglas och andra omhändertai vår sinasättatt attper av som

kring Alexander Kielland stillnade efter försök döda.varit att
omkomna,omhänderta de endast få- finns fall till havs omständigheternagjorts Det inte minst näratt trots att ett

tal det totala antalet saknade återfanns. det finna omkonma. har allaomöjligt Så det varit igör attav
tider, kommer det också framtideniså ävenatt vara om

förhållningssättAnalysgruppens teknikens utveckling ökar möjligheterna detgöraatt som
Analysgnippen har arbete letts till formulera förr omöjligt. också framtiden betraktasi sitt Havet måste iatt ett var
grundläggande förhållningssätt det gäller räddning det längre möjligt vidareinte inär när är attav som en grav
människor och omhändertagande omkomna vid omhändertagandet omkomna.av av
olyckor enligtuppfattning analysgmppens iakt-en som-

Omhändertagande, identifiering legalasamttagelser och erfarenheter från talrika och intervjuermöten
möjligheterhar mycket starkt stöd samhället.i

Vid olycka allt för rädda Analysgruppens arbete det finnsmåste så många visar inte någontinggöras att atten
människor möjligt. vetskap de tyder de tekniska möjligheterna och problemenDetta i att ut- attsom om som som
för räddningsarbetet kommer för risker. Arbe- med bärga fartyget eller omhänderta omkomnautsättasatt att att

bör förstavslutas räddningsansvariga bedömer skall ha väsentligt förändrats, förhållande till vadinärtet att som
det finnslängre möjlighet finna drabbade konstaterades utredningar Vidare framgår detinte någon i 1994.att att
vid liv. sannolikt möjligt identifiera demajoritetär att en av om-

bör anslutning till olyckor för komna. gäller framförallt de svenska medborgarna.Stora insatser i Dettagöras att
lokalisera och omhänderta omkomna. bör gälla såväl del de utländska medborgarna kommerDet En svå-attav vara

Äventill lands till detta vetskap det identifiera.sjöss. i att attsom om rare
medför risker för dem utför arbetet. Uppgiften legala möjligheterna vidta åtgärder har dockDeatt attsom
omhänderta omkomna avbryts det längre förändrats lagstiftning och framförallt folk-inte möj-när är genom genom

utföra uppgifterna det innebärligt alltför rättsligt bindande avtal med Estland och Finland. Varjeatt utan att stora
och psykiska förfysiska risker personalen eller uppställer åtgärd vid fartyget kräver därför överläggningar med de

problem.olösliga tekniska båda grannländerna och överenskom-att gemensamtman
Uppgiften får aldrig reduceras till fråga avtalen längre gällande. ändring alter-inte Enäratt atten om mer

"städa olycksplats. samhälle byggt hu- upphävande lagen gravfrid krävsupp" I nativt även.etten av, om
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3

Rekommendation

Omhändertagande rekommenderas bärga istället låta täcka farty-Estonia,inte överatt utan att
Utgångspunkt med konstruktion betong beslut inne-get etten av som-
Analysgruppens främsta mål tidigare formulerats bar istället för underlätta för anhörigaregeringenär att attsom

bidra till återställa grundläggande förtroende hem de omkomna skapade hinder för detta.iatt att ett att
samhället, riskerar skadas Estoniaolyckansattsom genom

Den principiella innebörden agerandelångsiktiga regeringenskonsekvenser främst för anhöriga och överle- av
vande. det följande formuleras rekommendationI Principiellt avgörande och riksdagregeringär atten som genom

den innebär för alla berörda tillfreds- handlande kan ha väsenligt avseendeinte någon sitt i sigsägastrots att ett satt
ställande lösning dock enligt borde de närståendes ställe. framhållas detmening dikte-i Det måste attgruppens
kunna skapa förutsättningar för skall kunna ske. finna humanitärt, socialt och prak-så strävanatt rats attav en en

Enligt analysgmppens grundsyn borde dykningar tiskt lösninggod utomordentligti i situation. Somsvåren
syfte omhänderta omkomna och utanför fartyget den europeiska kommissionen för de mänskliga rättighe-inutiatt
ha genomförts redan under hösten framhåller, det också riktigt1994 så regeringen iärsnart terna attresurser en
och praktiska möjligheter medgav. åtgärden prövades detta slag har bedömningsfrihet.Den svår avvägning vissav en
dock aldrig under hösten samband med Svensk känner dock1994, sig veterligen regleri inte någrarättvare som
förlisningen eller samband med dykningarna de- det allmänna företräde framför enskildai i rättsägare attsenare ger
cember fatta och genomföra beslut tillvaratagande avlidnasår.samma om av

Beredningsprocessen inriktades bärgning hela kroppar och föranstalta begravning.en av om
fartyget. Så ledde detta fram till beslutet Beslutetsmåningom bärga fartyget ñck konse-inte negativaattom
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kvenser för anhörigas livssituation. analys-många Det kräver förhandlingar med Estland och Finland syfteiär tyget
uppfattning detta har bidragit till de genomföra nödvändiga förändringar mel-inte i ingångnaatt att attgruppens

kunnat vidare Sorgearbete. fattade besluten har lanstatliga avtal. Vidare krävs förändringar sådani sitt De i natio-
främst hos efterle- nell lagstiftning kriminaliserarinte vunnit åtgärder syfteiacceptans, stor atten grupp som

vande det bidrar till öde för framöver omhändertaEstonias omkomna frånår Estonia.att-
kommer väcka uppslitande debatt och ifrågasättande. Analysgruppens direktiv innebär skallatt att gruppen ge
Till detta bidrar beslutet den valda metoden för den svenska underlag för ställningstaganderegeringenöver- ettom
täckning enligt analysgruppens entydiga intryck till hur skallSverige Estoniafrågan.i Fråganter ettsom agera om

orimlig för de anhöriga ochsig majoritet omhändertagande omkomna från Estonia intemöter ären av som av en-
oförstående också hos bred allmänhet. bart angelägenhet för de omkonmaSverige. Mångaen en av

kom från Estland, drabbades utomordentligt hårtsom av
ÄveneøfzzrenheterBeaktande tidigare förlisning. Finland blev särskilt berörtEstoniasav av

Internationella jämförelser, framförallt det gäller olyckans följder. väljer förOm regeringennär att ettagera ge-
Alexander Kielland-olyckan, försök till omhän- nomförande analysgruppens rekommendation fårvisar dettaatt av
dertagande omkomna skapar möjlighet till försoning juridiska, politiska och andra följder internationell ka-av av
för anhöriga. alla kan återfinnas,Man raktär. Innebörden dessa har analysgruppen haftinte inteaccepterar att attav

först efter det försök genomförts.har dess bedöma eftersom det uppgift be-Innan inte ingår iatt attmen gruppens
lever anhöriga uppenbarligen med ständig känsla reda rekommenderade åtgärder dessa hänseenden.iatten av
alla gjordes. Analysgruppenansträngningar inte emellertid medveten dessaär attom

nationella konsekvenser kan avgörande betydelse för
fbmtrattniøzgamaDe tekniska möjligheterna genomföra analysgruppens rekommen-att

fallet har beslutetI Estonia övertäckning fullföljts. dation.inteom
förlista fartygetDet har skadats ytterligare.inte Det är

Ett etiskt dilemmatekniskt möjligt kallade mätmadsdykningarsåatt genom
genomföra omhändertagande omkomna finns Analysgruppen medveten flera hand olös-i sistaärett attav som om

eller utanför fartyget. Enligt identilieringsexperter liga värderingskonflikterinuti utlöses denna rekommenda-är av
det sannolikt möjligt identifiera demajoritet viktigt detta deltion. Det påminnaär äratt att atten av om- om en av
komna. frågans komplexitet. finns självklartDet ingetstora svar

frågan vad eller fel.är rättom som
Sammanvägning och slutsats Analysgruppen väl medveten alla kropparär attom
Analysgruppen vill denna bakgrund rekommendera kommer kunna återfinnas och omhändertas.inte Detmot att
följande inriktning: finns uppenbar risk för familjemedlem kanatten en om-

börAnsträngnmgar for omhänderta och händertas medan blir kvar havet. finns li-i Detgöras att en annan
identifiera omkomna finns ellerinuti utanför kaså risk för alla Omhändertagna kan identifie-inteattsom en

Målet bör de döda under värdigaEstonia. for-attvara ras.
skall kunna omhändertas och begravas det Analysgruppen har vid avgivandet rekommen-på sinasättmer av

anhöriga finner lämpligt. omkomna kan dationer det faktum det finnsFör övervägt attsom noga en uppen-
identifieras bör särskilda åtgärder vidtas bar förrisk anhöriga lyckats försona med hän-sigattsom exem- som
pelvis minnesplatsgravsättning på delsen och vidare kommer för påfrest-i utsättasattgemensam en- nya
dera ellerSverige Estland. de omkomna omhand.ningar att tasgenom

Analysgruppen vill understryka åtgärd hellervid far- kan bortse från risken för allmänhe-varje Inteatt attman
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skildringar och bilder från arbetet vid sannolikt bidra till samhällsförtroendet.Esto- återupprättaupprörsten attav
och påträngande mediebevakning förekommer. bevis konkret omhänderta denia Utan strävanatt atten om-om
Analysgruppens slutsats Estoniaolyckan svårligen bringas tilldetta arbete komna kommerär atttrots att ett

syftar individer för detill omhändertagande bör inledas. Beaktandet definitiv slutpunkt för enskilda ochsom en
de nämnda riskerna leder till arbetet ske svenska samhälletmåste iatt stort.steg-av

med varsamhet och under värdiga former.vis, stor
Omhändertagande dykningarSjälsligt lidande kan ochinte mätas vägas, genommen grup-

har under arbete kommit till den övertygelsen tekniska bedömningar nödvändiga införsitt De äratt ettpen som
de efterlevande den rådande omhändertagande omfattande. Valet metod och till-inte situatio- äraccepteratsom av

befinner svårbemästIat läge beräkningde den tidsig i operationenvägagångssättänett samt tarnen mer som av
funnit den. ståndpunkt har fått bli vägledande samråd med det eller de dykföretagsig i Denna måste igöras som an-
vid skipa mellan de olika litas för uppdraget.sammanvägningen. Att rättvisa

möjligt och analysgruppen Omhändertagandet ske flera det föl-inte inte måste i Isynsätten är gör steg.an-
språk ha lyckats med det. tänkbart förlopp.jande skisseras oveder-Detatt ett vore

Analysgruppen vill erbjudaavslutningsvis framhålla den har häftigt analysgruppen kunnapåstå sigatt attav mer.
fäst vikt vid de uttalanden gjordes den högsta första genomförs dykningar syfte inför-I istor attett stegsom av
politiska ledningen dagarna efter olyckan och tveklöst skaffa aktuell information förhållandena ochinuti ut-som om
uppfattades utfastelser. fullföljande avgörandedessa skulle anför fartyget. dykningar blir för be-Ett Dessa ensom av

260



REKOMMENDATIONEN

sökandearbetet skall kunna vidare,dömning hur inte äger rum.omom
särskilt granskat deAnalysgruppen har angivnadetta stadium konstate-oöverstigliga svårigheter redan nu

bärg-bärgningsmetoderna vidrekognosceringsdyk- expertseminariumomkomna påträffas underOm ett omras.
kan beskrivasbärgningningsteknik. Slutsatsen inteomhändertas dessa.ningarna attvar

utomordentligtdettekniskt omöjligkan bidra till ytterligaredykningar in- ärDessa även attatt enmensom
liknande bärg-komplicerad och krävandeinförskaffas. operation. Enolycksförloppet kanformation om

ha-har aldrig tidigare utförts.för omhän- Detmättnadsdykare ningsoperationandra öppnaI går attett steg ner
storlek ochsårbart liksom fartygetsutanför arbetet särskiltomkomna möjligt ochderta inutiså många görvetsom

konstruktion.självfallet utföras underfartyget. arbeteDetta måste nog-
förutsättningarbakgrundoch fysiska risker angivnahänsynstagande till de psykiska Mot ansergrant av ovan

föricke kunna förespråka bärgninganalysgruppenför.dykarna sigutsätts attsom
omhänderta omkomna.kan enligt vad analysgruppenomkomnas kropparDe

föras tillfrån flera håll erfarit placeras s.k. body bags,i ytan
medlnformationsarbete i samband ettkriminaltekniskrättsmedicinsk ochoch omhändertas av

omkomnaomhändertagandekylförvaring kan arbetetMed användande avpersonal. av
omhändertagandeeventuelltMed insiktidentifiera omkomna ske den taktmed i att ett av om-att resurserna omsom

bevak-leda tillkomna från kommer intensivEstoniavid tidpunkt medger.varje att en
vidvärlden har analysgruppenmedier från helaaktuella alltid riskfyllt ocharbete det djupet ningEtt är ettav

och inhämtat kunskapersärskilt diskuteratsäkerhetsåtgärder. ellerkräver därför särskilda Förr expertmöte omsenare
villmediehantering.informatjonsarbete och Gruppenfortsatt risktagningden punkt arbetet från vilken intenås i

planeras ochvikten detta arbetemöjligt särskilt betonaför det arbetelängre försvarbar. Gränsen ärär att ge-avsom
dyk- nomförs väl.utanföroch Estonia ansvarigainuti avgörsgöraatt av

föromkomna kommerAnhöriga till deledare. utsättas ettatt
beslutas ochoch med åtgärdenpsykologiskt tryckihårt att

Bärgning framhålla viktendärför angeläget härpåbörjas. Det är att
med hän-närståendeinformationen tillbärgning farty- organiserasAnalysgruppen har fråganövervägt attav avom

Även rik-informadonsarbetetill deras behov. detomhändertaunderlätta målet möj-syftei störstaatt somget att syn
medmassmedierna bör planeras Vär-dryftats vid tillomkorrma. alternativliga antal Ett storett tas omsorg.avsom

närståenderespekt för derasinför de omkomna ochlyftes dighetfartygetanalysgruppens etappvisexpertmöten är att
villarbetet alla delar. AnalysgruppenTillvägagångssättet bör prägla igrundare ioch bogseras in vatten. sam-

särskilda detunderstryka mediernasmanhangetfortsatta dykarbeten fartygetskulle underlätta inuti näransvarge-
vidöverlevande och anhörigagäller bemötandedå möjlig. bästa fallkonventionell dykning Iär samtatt avnom

Även eventuellt omhändertagandebevakninggenomsökas. dethela fartyget kunnaskulle ett av om-av
metod. komna.kriminaltekniska arbetet underlättas dennagenom

plats förmöjlighet fartygetEn rätaär att uppannan
Övertäckning övervakningochefter fler omkomna. Därefter kanskära och letasig inatt
Övertäckning skal-med den föreslagnastyrbordssidan. Förfarandet har be- Estoniainspekteraäven avman

fullföljas.betong börunder lång ud. konstruktjonen intearbete med mättnadsdykningdömts kräva av
skydd fram-kvarstående behovfortfa- eventuelltsådan undersökning Föromkomna efterOm motaven

skep-övervakning utformastida effektivytterligarefinns kvar fartyget, intrång måsterande i steg attett omvarasynes
kvar havsbotten.slutligt blirdockas, ochfartyget petvatten ut ett genom-pumpas
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4

medlevaAtt Estonia

Stöd till anhöriga och överlevande Misstag medges
Analysgruppen vill understryka vikten anhöriga och Analysgruppens granskning viktiga aktörers agerandeattav av
överlevande får hjälp vidare Sorgearbete.i sitt relativt entydig bild vad faktiskt har skettatt ger en av som

Estoniaolyckan skapade väldighet, eftersin sin olyckan. har därförDet viktigtsär- varit ägnagenom att stort
skilda karaktär och det förlopp följde katastrofen den beskrivande delen, byggeråtutrymmesom ettsom

situation, innebar psykologiska hindersvåra mycket omfattande material. Analysgruppens förhåll-nären som
det gällde anhörigas möjlighetermånga vidare. kritisktningssätt präglas också förståelse för deäratt men av

lämplig formEn för särskilt stöd till dem drab- svårigheter följde olyckans exceptionella väldighet.ett som som av
bats Estoniaolyckan landstingen, huvud-såsom tidigareär Som konstaterats det analysgruppensärattav me-

för denna del sjukvården, erbjuder psykologisktmän det riktaning inte generellt klandergårav att att mot reger-
stöd, och katastrofen kommer fokusnär i i och myndigheternasingens agerande efter olyckan. Avnyttom
samband med frågan omhändertagande analysen framgår dock flera enskildheter förtjänar kri-att ettom attav om-
komna kommer Analysgruppen kom- tik.prövas.nytt att

brev till landstingeni rikta uppmärksamheten Analysgruppen vill särskilt framhålla bristerna bemö-iett attmer
behovet psykologiska stödåtgärder omedelbart tandet anhöriga och överlevande och regeringensmot attav attav

förbereds. Statliga medel böra komma till använd- otydliga hållning bärgningsfrågan underi hösten bi-1994synes
för detta.ning drog till besluten bärga eller omhänderta deinteatt attom

omkomna kom betraktas löftessvek.att ettsom
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Försoningorimligt och förmätet analys-bådeDet omvore
det skall slutligenrekommendationAnalysgruppensdem haftupphöjde till domaresig äröver attsomgruppen -

denformulerad med insiktmedgesockså uppriktigtfatta beslut och gånguttala ochsig än attomtunga ensom -
håll.orsaka Den gårfram kommerställningstaganden de god mångabeklagat de nått smärtani smärtaatttrosom

sådant erkän-erkännas.undvika. Idet säkert skulle bidra till Den måstetill. Likväl vill uttala, inte ettattattgruppen
till försoning.nande ligger möjlighettillståndvärdigt och försonligt slut långvarigtettett enav

detlång rad aktöreroch krävsbitterhet de felbedömningar Detoch misstagmisstro att gemensammaserenom
kunnapolitiker och myndigheter måsteskulle medgesgranskningen pekat öppet. ansvaret: somsom

och överlevandebegicks, anhörigamedge de misstag som
Minneshögtid vilja lämnaochsöka försoningmåste sig attmot ensom

bitterhet, mediernabakomdet skettfölja analysgruppens rekommen- sigväljerOm regeringen utan somatt som
ifred medsörjandes krav sinrespekteraminneshögtid anordnasdationer bör nationell i måste att varasam-en

omkomna blivitarbetet med omhändertaband med attatt sorg.
ochbör präglas vilja till försoningavslutat. Högtiden av

och för det svenskauttrycka möjlighet för enskildaen
kunna vidare.samhället i stort att



BILAGA l

Bilaga 1

Kommittédirektiv

Analysgrupp för granskning Bakgrund
Estoniakatastrofen och dess följderav förlisningM/S Estonias till den september28 1994natten

Dir. 1997:105 de katastrofer drabbat landvårt istörstavar en av som
Beslut vid regeringssammanträde den september18 modern1997. tid. AV svenskar ombord förolyckades550 501.

Totalt omkom från852 länder.16 Passagerar-personer
Sammanfattning uppdraget färjan seglade under estnisk flagg och förliste interna-av
M/S Estonias förlisning den september28 och hän- tionellt1994 vatten.

Ännudelserna därefter har väckt allvarliga frågormånga efter förlisningenår det förståsvårtärtiveom att
samhällets beredskap för hantera sådana katastrofer. katastrofens vidd. Anhöriga lever fortfarande djupiatt sorg

analysgruppEn tillsätts med uppgift granska olika och det öde drabbade dem ombord och derasatt som som var
myndigheters, också andra agerande med anhöriga berör alla.men Organs, an- oss
ledning katastrofen. Analysen skall omfatta såväl det mänskligaUtöver lidandet har katastrofen ocksåav myn-
digheters, inklusive regeringens och Regeringskansliets, inneburit för det svenska samhälletprövning ien stort.
agerande åtgärder berörda kommuner och lands- och problemFrågor aldrig tidigare ställts inför harsom av som

Äventing. andra offentliga och enskildas krävt ochinsatser lösningar. Ofta har frågorna komplexavaritorgans svar
bör belysas. gällerDet Svenska kyrkan och andra och beslut har föregåttsmånga mycket svårat.ex. övervä-av
trossamfund olika frivilligorganisationer. De ganden.insatsersamt

gjorts för anhörigaorganisationer till omkomna beslutDe har fattats och det arbete harsom av ut-som som
och för överlevande skall särskilt beaktas. förts olika myndigheter, inklusive medregeringen,av an-

Analysgmppen skall fästa särskild vikt vid frågor ledning olyckan har flera fall kritiserats.i anhö-Mångaom av
myndighet och vilket underlagrätt detta skett. riga kontakterna med beslutsfattare haft brister,agerat attanser

Gruppen skall vidare analysera infonnationsfrågorna och vilket resulterat minskat förtroendei för myndighe-ett
myndigheternas förinsatser de överlevande och för de De anhöriga beslut de hafttagitsterna. att utan attmenar
omkomnas anhöriga. Internationella erfarenheter rimliga möjligheter lämna synpunkter och påverkaattom-
rådet bör därvid beaktas. beslutsfattarna.

Analysgruppen skall ha frihet det gäller diskussionEn förtsnär den svenska för-stor ärannan som om
granskningsarbetets inriktning och omfattning valtningen lämpligtmåste uppbyggd för kunna hantera ka-ärmen att

arbete hänsyni sitt till de långsiktiga effekterna för de tastrofer. självständiga myndigheternaDe har det primärata
överlevande och för de omkomnas anhöriga. respektiveinom sina områden. sådanaMen iansvaret ex-

Den internationella haveriutredningens arbete och traordinära denna oftasituationer kravuppstår attsom
uppdrag skall omfattas granskningen.inte och riksdag skallregeringävenav agera.

samladeDen kritiken har resulterat krav obero-i en
ende granskning hur myndigheter, inklusive Rege-av
ringskansliet, och olikaregeringen enskildasamt organ



BILAGA I

hela psykologiskt försvar behandlas frågorhar under händelseförloppet från förlisningen från Styrelsen föragerat
anknytning tilloch fram till dag. information och kommunikation medi om

och företrädare för samtliga riksdagspar- förlisning.EstoniasRegeringen
sådan granskning skall komma till medicinsk med anledning Estonia-tier Enär överens att rapport avom en

Socialstyrelsen. be-stånd. olyckan har utarbetats I rapportenav
Även Stock-skrivs bl.a. räddnings- och vårdinsatserna.

Tidigare utredningsarbete holms läns landsting har bedömt sjukvårdens medicinska
arbete landstinget med anledning Estoniakatastrofen.omfattande arbete, olika direkt belyserEtt isätt avsom

socialtjänsten börhur samhället vid och efter olyckan såväl vid be- utredning också hurEni pågåragerat om orga-
märkelse vad information till och bemötande ldissituationer. Socialstyrelsen har dessutom revi-niseras iavsersom av

anhöriga råd psykiskt och socialtöverlevande och till omkomna, har utförts efter derat allmännasina 199l:2 om
katastrofer.Estoniakatastrofen. omhändertagande vid stora

Överstyrelsen förlämnade den särskilde utredaren för civil beredskap arbetarI januari 1997 Peter närva-
Efter med skall klar novemberNobel SOU rande studie 1997sin Estonia 1996:189. irapport varaen som

kan dras bl.a.Utredaren hade uppdrag till hjälp för och skall vilka lärdomarregeringens Visaatt vara som som ur
överlevande och anhöriga till de omkomna vid beredskapssynpunkt förlisning.EstoniasEstonias av
förlisning lämna information allmän Också andra myndigheter, bl.a. Rikspolisstyrelsen,och iväg-attgenom
ledning katastrofsituationerhur de kunde till med harsina rutinerna i gåtts igenom.intressentaom vara
anledning katastrofen. antalRapporten iutmynnar ettav

Uppdragetförslag. Bland förordar utredaren regeringenannat att
skall tillsätta arbetsgrupp för analysgrupp skall tillsättas med uppgift granskarutinerna inom Enöver attatten se
Regeringskansliet vid inträffade eller hotande katastrofer, med anledning katastrofen. Analy-samhällets agerande av
särskilt informationsfrågorna. omfatta myndigheters, inklusiveavseende Vidare föreslår skall första handi re-sen
utredaren Regeringskansliets, agerande åtgärderlåter utreda krisberedskapen ochregeringen i geringensatt samt

Ävenland. andra offent-berörda kommuner och landsting.vårt av
gälleruppdrog den oktober Styrelsen liga och andras bör belysas.Regeringen insatser Det21 1996 åt t.ex.organs

för trossamfund, olika frivillig-psykologiskt försvar för Svenska kyrkan, andraSPF att statensvara organ
kontakter med anhöriga till dem omkom vid massmedierna. De insatser gjortsorganisationer samtsom passage- som

förlisning skall för anhöriga till omkomna och överle-rarfärjan K96/ 742/RS. SPFEstonias 3 organisationerav
dels förmedla information till de anhöriga, dels vande skall särskilt beaktas.ta emot

olika frågor anknytning till ka- skall fästa särskild vikt vid frågorderas synpunkter har Analysgruppeni omsom
delredovisning vilket underlag detta skett.tastrofen. från avseende myndighet ochEn SPF rätt ageratgenom-

informationsfrågorna ochfört informationsarbete till lämnades den skall vidare analysera1997 Gruppenmaj 30 maj
myndigheternas bemötande och omhändertagande de1997. av

har vidare den med hänvis- överlevande och de omkomnas anhöriga samband mediRegeringen 19 juni 1997
Nobels därefter. Internationella erfarenhetertill bl.a. uppdragit Socialsty- förlisningen ochning Peter åtrapport

relsen och Statens räddningsverk klargöra myndighe- området bör därvid beaktas.att
uppgifter och fråga psykiskt och socialt Estoniakatastrofen saknar motsvarighet modernaii vårternas ansvar om

omhändertagande vid bl.a. påfrestningar samhäl- Analysgmppen bör därför söka belysa de långsik-historia.svåra
för samhälle händelseför-let fred S97/5097/S. återverkningarnatiga vårti ettav

verkligen illa lopp detta slag.Det rapport 168-1I rapporten ut...ser av
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granskning särskilt viktig förEn stärka allmän- Analysgmppen skall kontinuerligt sammanträffa medär att
hetens förtroende för statsmakternas och det offentliga referensgruppen för diskutera olika frågoratt om upp-
Sveriges agerande samband med händelser katastrof- läggningen arbetet och analysen.i av av
karaktär. Granskningen bör erfarenheter för detäven ge

Arbezigformer och redovisning uppdragetframtida agerandet vid eventuella katastrofer. Ytterst av
handlar det samhälletshur katastrofberedskap skall arbete skall präglas öppenhetAnalysgruppens ochom av
kunna stärkas. kan åstadkommasinsyn. Detta t.ex. attgenom gruppen

Gruppen skall ha frihet det gäller gransk- offentliga och hearings, till vilkaseminariernärstor arrangerar
ningsarbetets inriktning och omfattning och kan behandla bl.a. de anhöriga till omkomna och de överlevande bjuds

från infallsvinklarandra de nämnda. samrådet referensgruppen.medin,ämnet även än samtovan genom
dock arbete hänsyn ull effekternaDen måste Vid de överväganden gälleri sitt görta av som gruppen reger-

olyckan längre sikt för de överlevande och de omkom- generella direktiv till kommittéer och särskildaingens ut-
anhöriga. redare regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,nas om
Granskningen skall omfatta den internationella offentliga åtaganden dir.inte 1994:23,prövaatt attom om

haveriutredningens arbete och uppdrag. redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.
Viktigt sammanhanget betona analys- redovisa konsekvenser föri och brottslig-1994:124är att att attom

har kontroll- eller tillsynsfunktioninte heten och det brottsförebyggande arbetet dir.någon 1996:49.gruppen av
det slag konstitutionsutskottet, ellerJO redovisning uppdraget form samlat be-JK En iutö-t.ex. ettsom av av

Granskningen skall principiell och tänkande ändamålsenlig. stället börI analys-inteärsystem-var. vara mer
inriktad. löpande lämna enskildai ärrmenrapporter samtgruppen

slutrapport med redovisningpresentera en av gruppens
Referensgrupp analys händelserna efter Estoniakatastrofen.av

Analysgruppen skall knyta referensgrupp till be- Uppdraget skall slutfört den decembersig 1 1998.en vara
stående företrädare för de överlevande och anhöriga tillav
omkomna.
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Bilaga 2

Anh Örigförenin gar

Föreningen för Anhöriga till saknade och omkomna mål har föreningens medlemmarFör sinauppnåatt
från Estonia vilka anställda Lindesbergs aktiva olika exempel Lindesbergs-Ettvar av varit sätt. är att

FAEKommun föreningen den november demon-17 1994 arrangerar en
Stockholm,från Lindesbergs kommun omkommer då syfte33 stration i ansvarigaär attpersoner uppmanavars

förliser. dessaEstonia anställda kommunen, politiker fatta beslut bärgning32 inom Estonia.är att ettav om av
de flesta kvinnor och arbetar storkök äldre- deltar den samverkanskommittéi inom Föreningen iär även

och kommunens skolor. dem efter- och de flesta dekommit till SEAMånga initiativomsorgen av som av av
lämnar barn dessa skolor. Med enskilda medlemmarna medlemmar Undergår i i SEA.är även är ävensom resan

bussförare. genomför LindesbergsföreningenSEA:sgruppens namn en
kommunen bildas Stödgrupper fyra församlingar, Syftet med den ambule-I utställningsturné underi 1997.

Fellingsbro, Lindesberg, Näsby och Ramsberg och dessa rande utställningen väcka allmänhetens förintresseär att
till den förening sedan bildas, föreningarnas kamp för hem anhöriga.För- Genomsinautgör ursprunget attsom

för Anhöriga till saknade och omkomna från sprida kännedom centrala händelser sedan haverieteningen att om
vilka anställda Lindesbergs och det regeringsbeslut från den decemberEstonia Kommun 1994 15 1994var av

Syftet med föreningen tillvarata de svek anhörigaFAE. anhörigas medlemmarmångaär att ett motsom anser vara
och socialt för-stöd. velat hem omkomna, hoppasintressen sinaatt ett attvara som man

ståelse för sak. Under utställningen besökare möj-sin ges
Föreningens och verksamhetorganisation lighet skriva där kräver deatt ett attupprop man om-
Medlemmar föreningen dödsbon. leds komna skall hämtas från och värdig be-33 Föreningen Estoniaär upp en

styrelse medlemmar väljs har Allt allt får namnunder-SEAtvå år, gravning. in 1 335antagnaav en vars som
stadgar och granskar räkenskaperna. skrifter från de utställningar olika delarrevisor sju visats ien som avsom

Under det första efter olyckan träffas detta enskilda med-föreningensåret Sverige. Utöver initiativäventas av
medlemmar ungefär försöker till exempel påverka beslutsfattaremånaden. Målet med verk- lemmar.gång i Manen
samheten framför allt skapa insändare Allt förgemenskap och erbjuda skriva brev ochär att att attgenom m.m.
socialt stöd. samtalar, utbyter erfarenheter och försö- värdigt slut Estoniafrågan.Man uppnå ett
ker varandra tröst.ge

Efter hand tiden börjar föreningens verksam-gårsom
verksamhetenFinansieringhet rikta bestämt mål. Målen formulerasin sig avatt mot ett

för de flesta medlemmarna fått statligavill hur de föreningar sökt ochEsto- FAEså äratt vetaav man en av som
niaolyckan kunde ske och varför. upplever medel för verksamheten. Totalt har kronorMan 140 000att mot-
haveriets orsaker tillfredsställande utredda. arvoden har betalats för styrelsensinte Man tagits. Inga sigär ut, vare
vill de omkomna skall omhändertas förening-och möjligen arbete eller till verksamVarit inågonatt att annan som

fartyget bärgas för orsakerna skall kunna faststäl- medel förfogat har förDeäven över använtsatt atten. som man
las. övertäcloting, bland därför finansiera sammankomster, bland förtäring ochFöreningen är emot annat annat

sådan omöjliggör klarläggande olycksorsaken. lokalhyror.att etten av
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Föreningen 1998 har fungerat talesmän för förening-Två personer som
Efter period glesare träffar föreningen Härstedt, efterfrågadhari Den Kentmötes- ären som var avav en. ena

framför allt roll överlevande.frekvensen under och omkring massmedia Den1997 återigen i sin1998 varit som
blev informellmånad. anledning till det tillkomsten andre Olle ordfö-En Hammarström,gång är ären per av som

analysgruppen. Till kommer rande föreningen och han haft flera kontakterminst 15-20 i ävenmötena perso- som
ordförande föreningen med för föreningens räkning.och Flodin.i Lennartärner pressen

syftena med föreningens verksamhethar deltagit referensgruppens arbete. de uttaladeFAE Avi två
domine-har första hand frågan försäkringsersättningi om

Anhörigföreningen inom Kooperationen Stöd sorgearbetet har sökts medlemmarnasi i natur-rat.
nätverk, familj ochfrån kooperativa liga Kooperativa22 institutet i Sverige, Dan- institu-vänner.personer egna

individuellt stöd delta-mark och Finland med till Estland. erbjöd dock de anhörigaEstonia 19reste tet samtav
dessa kom från från Danmark och från gande samtalsgrupper. sådana komSverige, Några intetvå Fin- ien grupper
land. Ordförande till stånd och anhörig erbjudandeti Rut Hammarström. En någon utnyttjat omgruppen var av om
de deltagarna Härstedt. individuellt stöd känt.övriga Kent inteärvar

Syftet med etablera för Enstaka medlemmar har frågansig iorganisationatt engageratresan var en om
Östersjönfred och övertäclcning. linje harsamverkan för den kooperativa bärgning och Någonrunt gemensam

rörelsen. föreningen. Medlemmar entydigtarbetar för den koopera- dock drivitsKooperativa institutet inte av som
omhändertagande omkomnatanken och bedriver lobbyverksamhet, utveck- förespråkat bärgning ellertiva man av

lingsarbete och rådgivning. Exempel företag har sökt medlemskap tydligt proñleradSverige SEA, ii i ärsom
företräds Folksam, denna fråga. stannade kvar tycktesinstitutionen KF, Hyresgäst- Deär accepterasom av som re-

föreningen, tidningen med flera. beslut låta bärga Estonia.VI geringens inteattom
medlemmar med under tid.överlevde. från Danmark och DIS2 Mårten Boje Några iävenpersoner var en

olika anledningar anmältHärstedt från dessa harKent Sverige. Vissa sinsenareav av
fåttönskan träda föreningen, inte någonatt menom ur

Föreningen bildas formell bekräftelse utträde.sitt
anhörigföreningenEfter haveriet kontaktas samtliga anhöriga till de utarbetade kooperatio-inom18 1997om-

komna svenskarna kooperativa sjösäkerhetsutredningen.institutet. Institutet remissvartarav nen
för de omkomna skall erkännas ochsig ansvaret att

verksamhetenFinansieringdriva försäkringsfrågor. av
bjuder de anhöriga till ansökte bidrag till verksamheten underDen 17/11 Föreningen1994 institutet in ett om

första och vid detta tillfälle beslutas anhörig- beviljades sådant.januari 1995 inte någotmöte att en men
förening skall bildas, syfte skall ekonomiska stöd föreningen ñck kom från koope-driva Detersätt-attvars vara
ningsfrågan till upplät lokaler för bjödoch stöd de anhöriga. rativa institutet. Institutet möten,att ge

vid utskick medlem-förtäring och bekostade tillportot
Föreningens och verksamhetorganisation marna.

har formellt medlemsskap. har anställd föreningen ochFöreningen Vid de ingeninget Ingen varit imö- person
arvoderats finns.hållits har omkring deltagit och för har heller Inga årsrapporter40 sätt.annatten som personer

dödsbo har fungerat kontaktperson.varje en person som
verksamhetFöreningens 1998Efter hand har familjer dragit och oktobernågra sig iur

finns anhörigföreningen hölls försommarendet kontaktpersoner föreningens adress-1998 Det i14 sista mötet
uppfyllt;lista. syftet med föreningens verksamhet1995. Då var
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tiden inriktadVerksamheten under den förstamed hjälp advokat juridiskt ombudKarin Grauers varav som
för-ekonomisk och psykologisk karaktär.hade föreningens medlemmar förhandlat med och frågor både Iantagit av

föreningen skall "bistå ochden norska assuranceföreningen Skulds anbud. Sedan dess stadgar läsaeningens står att att
frågor har medvilande. till medlemmarnashar föreningens verksamhet iprincip varit I sin intresseni ta somvara

försäk-förlisning exempelegenskap informell ordförande har dock Olle göra. EttHam- M/ S Estonias ärattav
ST-Polisväsende ñck de anhörigaunder upprätthållit kontakt ringsfrågan. Genom1996-98 vissmarström en

advokatñrma biträdde dem för-med medlemmar. kontakt med iÖvriga en som
Förhandlingarna avsluta-handlingarna med norska Skuld.har deltagit referensgruppen bistårFöreningen i som

skeddeoch utbetalningarna underanalysgruppen arbetet. har fört med des april juniDetta i 1995i engagemang
kontakterna mellan medlemmarna ökat under slu-sig 1995.att

fråga har för-bistå medlemmarna dennaoch i1997 Utöver1998.tet attav
socialt och psykolo-syfteeningens varit utgöraäven att ett

ST-Polisväsendes anhörigförening ordförande berättar för analys-giskt stöd. Föreningens
kände varandraST-Polisväsende konferens medlemmarnaFrån många68 att se-gruppen avreser personer en

sökte tilldan tidigare och det naturligttill Tallinn. Bland dem Barbro Nälsén. Omkring sig22-är att att manvar
kontakt hartiden kvällen den september hon hem till varandra den Dennai27 ringer sin gemensamma sorgen.

träffaslängreoch det båten och det upprätthållits underberättar åren, interörigt ävenär attatt om manman
förekommit föreningen bidragitdärför skall till lika ofta. harmycket. hon DetHon ävensäger sängs. attattgungar

behovBengt-Olof ekonomiskt till enskilda medlemmartelefonsamtal den kontakt varit iDetta sistaär avsom
psykologiskt stöd.långvarigt och kostsamtNälsén har med hustru. deAvsin 68 reste utpersoner som

återvänder endast
verksamhetenFinansiering av

Föreningen uppstår anhörigförening harST-Polisväsendes 000mottagit 360
harför verksamheten. medelsamlas 100-tal anhöriga till de kronor statligt stöd DessaDen november i9 1994 ett

finansiera olika aktiviteter ochomkomna polishuset, Kungsholmen Stockholm. bland föri i använtsannat att
harfrån Kommunikationsdeparte- psykologiskt stöd för medlemmar. inteskall information FöreningenMan

heller betalatUnder haft anställda ochvad händer frågan inte någrai Estonia. några utmentet arvo-om som om
den.detta tanken anhörigförening fram.möte växer om en

december hålls och då bildasDen 6 inter-möteett nytt en
Örjan Verksamheten 1998rimstyrelse, ordförande Norlin. Den januari9är

social karaktär.verksamheten framför allthålls det första styrelsesammanträdet och då fast- Idag Man1995 är av
teaterbesök och företar tillsam-ställs föreningens stadgar. hålls det första ordnar utflykter,Den 29 års- resormars

Örjan inbjuds till och luciaträffdetta Norlin ord- och medlemmarnaUnder årsmöteavgårmötet. möte manssom
informerar styrelsenförande Bengt-Olof Nälsén. Vid dessa sammankomsteroch till ordförande väljs varje år.ny

tillaktuella händelser kopplade Estonia.ärsomom
Föreningens och verksamhet intressefråga,organisation driver särskildFöreningen inte någon

enskilda medlemmar harST-Polisväsendes har omkring med- det finns däremotanhörigförening 120 engageratsom
frågan bärgninglemmar, de flesta boende Stockholm, Estonia. Föreningen intesig ii ärrepresenterar om en avsom

samordningskommitté.anhörigföreningarnasomkomna. har styrelse, stadgar medlemFöreningen i63 antagnaen
anhörigförening har deltagitStyrelsen sammanträder ST-Polisväsendes ioch revisor. 3-4 gånger år,peren

referensgruppenordförande Bengt-Olof Nälsén.är
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Stödföreningen för Estoniaoffren i Uppsala län medlemmar redan november då föreningeni 1994,ens
Uppsala län knapptFrån 60-tal till bildas, driva föreningensståndpunktinte någon iett attreser personer

Tallinn med blandEstonia, andra 30-tal nämndemän Bland företrädaremedlemmarna finns för bådaett namn.
och kommunpolitiker. uppfattningarna, bärgning respektive bärgning, bärg-inte

november inbjuder Uppsala kommunI anhöriga ningsanhängama har dock valt driva denna fråga1994 viaatt
till Syftet de skall träffa den advokat från eller utanför föreningen.SEAmöte. är sättett att annat
Allmänna Advokatbyrån, kommunen ställt till de viktig föreningensfråga för medlemmar harEn varitsom an-
hörigas förfogande, Arde. informerarMats Han utformningen minnesplats. detta arbete samarbe-möj- Iom av en
ligheterna till skadestånd och förhandlingarna med Skuld tade styrelsen och ytterligare medlemmar med kom-4-5
och föreslår stödförening bildas för de anhörigas och kyrkogårdsförvaltningen. hjälptes förMan åtatt atten munen

skall tillvara bästa Förslaget ochintressen hitta lämplig plats, valde konstnär ochsätt.tas antas att gemensamten
under bildas interimstyrelse, bestående landskapsarkitekt. Minnesplatsen invigdes årsdagen10mötet en av

ordförande Christina första landshövding Sven-ErikJonsson. Det Wikström och1995personer, var av en
föreningen hålls den och Olof minnesgudstjänstårsmötet i 19 januari hölls Uppsala Domkyrka under sjuk-1995 i

Nilsson väljs då till ordförande. huspräst Björklunds ledning.Lars

Finansiering verksamhetenavFöreningens och verksamhetorganisation
ansökte och ñck del de kro-Föreningen 3 000 000om avharFöreningen omkring medlemmar140 som represen- för stöd till anhörigföreningarregeringen avsattnor somdet knappa 60-talet dödsbon. Under det första verk-terar med anledning Estoniahaveriet. 1995 340 000mottogsavsamhetsåret bestod styrelsen och undersjuav personer kronor. denna omkringAv återstår 1998 200 000.summaföljande femår Man sammanträder under deav personer. harFöreningen utbetalat löner eller arvoden tillinte någraförsta hartvå åren 5-6 gånger år. Föreningen antagnaper styrelse eller medlemmar. statliga stödet harDet använtsstadgar och revisor.

för bland bekosta kring minnes-att annat arrangemangövergripande syftet medDet Stödföreningen för
dagarna, utskick, och Föreningenmöten, annonser resor.Estoniaoffren Uppsala län anhöriga ochi är över-att ge och föreningens medlemmar har skänktgemensamtlevande stöd och hjälp, med ekonomiska frågor primärt- kronor till kyrkogårdsförvalmingen för plante-23 000knutna till uppgörelserna med Skuld, liksom vid fysisk

anslutning till föreningenminnesplatsen och harringar ioch psykisk ohälsa. har verkat förMan med-även att ge medel för fortsatt upprustning minnes-även avsatt avlemmarna fortlöpande information frågor medom an- platsen och särskilt avlidnasde rninnesplattor.knytning till katastrofen. dessa ändamål har för-För
inbjudit flera talare tilleningen medlemsmöten,sina

Verksamhetenbland andra Olof 1998Forssberg, Haverikommissionen och
Johan Sjöfartsverket och deltagitFranson, Verksamheten föreningen har minskat underi i 1997-98.samman-
komster med bland andra Nobel ochPeter kommunika- Under hölls styrelsemöten och medlems-1997 två två

sambandtionsminister Ines Uusmann. med Etiska rådetsI det samband med minnessttmd vidimöten, varav ena en
slutliga ställningstagande Uppsalaföreningen minnesplatsen årsdagen. Till komårsmötet 1998 24mötte re-

för ledamöterna. harMan detTrots avtagande har medlemmarnaintressetävenpresentanter arrangerat personer.
föreläsningar exempelvis barns och Sorgearbete beslutat föreningens verksamhet ska fortsätta tills-i attom sorg
allmänhet. vidare.

det gäller fråganNär bärgning beslutade förening- Med anledning Uppsalaföreningen beslutatatt attom av

270



BILAGA 2

driva ståndpunkt rörande frågan bärgning,inte någon ofta efter olyckan, under månaden och1996 igångom en un-
har valt delta anhörigföreningarnas samord- derinte i månad.1997attman varannan
ningskomnaitté. gjorde föreningen till Baltikum.I 1995 en resa

Uppsalaföreningen deltar referensgruppens arbete.i Med och stödpersoner. Manäven prästresan var en
höll minnesstund olycksplatsen och besöktenäraen
minnesplatsen Tallinn.i

Stöd- brottsofferföreningenoch i Vilhelmina bärgning från början anledning tillFrågan om var en
Malgomajskolan Vilhelmina har arbetat medi starka bland föreningens medlemmar,motsättningarett men

åiaulai,välgörenhetsprojekt, riktat skola efter hand hari Litauen. någonting måste göras.mot enats atten man om
har beslutat besöki skolanMan och diskuterar Familjerna vill omkomna möjligt skallgöra så mångaatt ett att som

olika alternativ till bestämmer förMan omhändertas och för olyckan skall klarläggas.sigresvägar. att att ansvaret
med till Tallinn. MedEstonia fem synpunkterDessa drivs dock föreningensinte iärresa utanresan namn

gymnasieflickor, lärare och skolans rektor. dessatvå Av de enskilda medlemmarna, dem medlem-några ävenav av
återvänder till Vilhelmina.ingen SEA.imar

Vilhelmina finns sedan olyckan med Kistabarnen,I en
stöd- och brottsofferförening. beskedetNär olyckanom Finansiering verksamhetenavföreträdare för föreningen beslutarnår dessa omedelbart

sökte och ficki delFöreningen det statligajanuari 1995 avbilda krisgrupp för anhöriga till de saknade. Tillatt en stödet till anhörigföreningar. medel har förDessa använtskrisgruppen knyts och diakonissa frånprästen en finansiera sammankomster och medlemmarnaersättaattVilhelmina församling polismästaren och kyrkanssamt Ävenför till dessa. till Estland och ñ-Litauenresor resanförsamlingshem blir central plats för verk-en gruppens nansierades det statliga stödet.genomsamhet. laisgmpp blir delDenna stöd- ochsenare en av har haft anställd och hellerFöreningen inte någon intebrottsofferföreningen.
arvoderat någon.

Föreningens och verksamhetorganisation
VerksamhetenStöd- och brottsofferföreningenz 1998ideell. harDen 40-är ett

tal medlemmar och antal liksom krisgruppenFöreningen fortfarande verksam,är ärett stort personer som engage-
rade olika verksamheten. hari Föreningen mötesfrekvensen betydligt lägresätt 1994.även är änsty-en om nu
relse och stadgar. Verksamheten organiserad Graden medlemsaktivitet tiden,varierar Monicaär översom en av
stödjour och bygger frivilliga, icke-professionella tillhör de aktiva och harKöpsén påtagit sigatt mest ansvaret

under professionell ledning, arbetar med för föreningens information till och från medlemmarna.personer, emo-
tionellt omhändertagande människor drabbas har deltagit referensgnippens arbete.Föreningen iav som av
uppskakande händelser.

Anhörigföreningen bildas del stöd- ochsom en av
Stiftelsen Estoniaoffren och anhörigabrottsofferföreningen, då det blir aktuellt sökaatt pengar

för verksamheten den fond för Ombordregeringen finns Borlängebor, bland dessaEstonia 48 44avsattur som
anhörigföreningar med anknytning till Estoniakatastro- busspassagerare medlemmar Metallsi pensionärs-ärsom
fen. Ansökan dateras januari klubb avdelning10 1995. från Borlänge överle-inom 63. En person

anhörigföreningen de omkomnasI familjer fartygsolyckan,åtta Vilho Itäranta.är ver
medlemmar. Verksamheten har inriktad framför alltvarit Under det första dygnet efter olyckan samlas många

emotionellt stöd och medlemmarna träffades mycket anhöriga jakobsgården, där kiisgruppen Borlängei
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opinionsbildande arbeteAktivtdem. återkommerfinns beredd Många ävenatt ta emot
drivande opinionshänseende.för stöd och hjälp har mycket Manunder de följande dygnen SEA varit iiatt sorgen.

utställningar händelseromkom- har exempelvistidigt stadium uppkommer frågor kring dePå arrangeratett somom
bland med informationknutna till Estoniafrågan,ekonomiska kring försäkrings- och bank-situation, är annatnas

länders omhändertagande omkomnafrågor. det överskuggar dessa frågor frågan andra iMen är av sam-omsom
olyckshändelser. Syftet sprida kän-och bär för band medhur olyckan kunde ske är attstoraansvarom vem som

verksamhet och målsättning blandinställ- nedomden. samband med detta diskuteras SEA:sI regeringens om
arrangeradessvensk allmänhet. föreningenstill bärgning och omhändertagande de omkomna. regiIning en ma-av

"Heder och moral" Norrmalmstorgkommunikationsminister nifestation för ibrev till UusmannI Inesett
novemberförhoppning Stockholm denden oktober framför anhöriga 9 1996.sin13 attom

hårt för lagenfat- drivits särskiltframföra synpunkter, beslut bärgning Frågorsina innan är: stopp omom som
dengravfrid, för övertäckningundertecknas EstoniaLennart Berg-regeringen. Brevet över-samtstopptas avavav

omhändertagande omkomna.Borlänge kommun för bistå gripande fråganlund, anställts att avan- omsom av
genomfördes enkätundersökningsamordna föreningenshöriga och överlevande från Dalarna, I regisamt att en

halvåret syftebland anhöriga under förstainledningen till arbete för 1995, iintensivtinsatser. Detta är att ut-atten
anhöriga för respektivehem de omkomna och början till vad skall bli hur mångaröna emot ettsom varsom en

omhändertagande.förening för anhöriga och överlevande.nationell

Stiftelsens Medlemsaktiviteteroch verksamhetorganisation
aktivi-Samtliga medlemmar informeras regelbundetStiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga bildas den 3 omno-

Årsdagenföreningen. uppmärksammasövergripande syftet arbeta för bedrivsvember i1994. Det är att teteratt som
dessa tillfällen träffas anhöriga kyrkan föroffer kan återfinnas, skall omhändertas för lokalt och vid ide att ensom

Mötesfrekvensen, under det förstastiftelseurlcunden kan läsa: musik ochvärdig begravning. I sång. somman
månaden, har dock minskat.huvudsakligt ändamål bistå anhöriga halvåretStiftelsen har till gång i1994att var en

anhöriga tilltill omkomna och saknade, överlevande samt
verksamhetenFinansieringangelägenheter anled-överlevande, juridiska och andra ii av

finansierats bidrag ochStiftelsens verksamhet harkatastrofer och olyckor.ning genomav
statliga fonden harVid det första styrelsemötet den november donationer. denUr mottagit3 1994 ut- man

Övriga bidragsgivare Borlängeinterimsstyrelse bestående fyra kronor.Len- 740 000 är:störreav personer:ses en
Metallindustriarbetarförbundet, bådeKarlsson kommunalråd kommun, SvenskaBerglund Georg ärnart samt som

och Svenska Kommunalarbetare-från Metalls avdelning centralt och lokalt,Borlänge, Lindgreni Lennart 63
Åkerlund enskilda människor ochBorlänge. ordi- förbundet. detta har ocksåAnders från kyrkan i Den Utöversamt

belopp.bidragit med och mindrestyrelsen, väljs den december består företag1994,narie 13 störresom
förstyrelse har erhållitenbart anhöriga från olika delar landet. Stiftelsens ersättningLennart rese-av av

verkställande ledamoten avlönades underBerglund väljs till verkställande ledamot. kostnader och
Stiftelsen medel tillfarniljer/dödsbon månader. harStiftelsen har omkring 265 även avsatt ensom ca sex

för finansieraEstland, Lettland och minnesfond. Medel harmedlemmar från Finland,Sverige, använts att
medinformationsträffar och deltagande olikaEngland, de flesta dock svenska familjer. adressregist- iI mötenär

och harfinns dock sammanlagt omkring adresser till dessa myndigheter, företag Manorganisationer.500 ävenret
och opinionsbildandehaft kostnader för infonnations-familjemedlemmar.

verksamhet; trycksaker, medStiftelsen ansluten till Samordningskommitténå Text-TVär mera.
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Verksamheten I 998 föreningen med pressmeddelande vilketgår iut ett man
Föreningen allra högsta grad levandei och aktiv fortfa- kan läsa föreningen skall verka för medlemmarnasär att so-
rande. Ordförande Berglund och styrelsenLennart ciala och psykiska hälsa för förbättraiär insatsernasamt att

ytterligaresitter alla arbetaråtta aktivt med efter katastrofer och följderna för drabbade.minimerapersoner som
föreningens intressefrågor. stiftelsensDet uttalade detta sjösäkerhetsfrågor ytterligareUtöverär nämns ärattam-
bition fortsätta verka med det övergripande syftet område kommer föreningen.att att ett attsom engagera
återföra de omkomna kan återfinnas, till värdig de svenska medborgareAv överlevde fartygs-54som en som
begravning respektive hemland. olyckan medlemmar föreningen. Tillsammans med32 iär

har deltagitSEA analysgruppens referensgrupp.i deras familjer, också registerade medlemmar,ärsom upp-
medlemsantalet tillgår 83 personer.

främstaDet målet med föreningens verksamhet har
Stödföreningen Neptunus utbyta erfarenheter, jämföra hurvarit ochmåratt man
de föreningöverlevandes lära skratta frågaigen". drivit önskansig Enatt man var

de överlevandeAv kommer till försSverige till genomföranågra träff med anhöriga tillattsom om en gemensam
Södersjukhuset för fysisk behandling och emotionellt de överlevande och de överlevande, också detta la-i ettom-
händertagande. Bland dem finns antal kande syfte. Ambitionen från medlemmarNeptunusett personer som var
har stark önskan träffa andra överlevande. berätta minnesbilderNär och låta anhörigasinaatt atten om om egna
de framför önskemål till sjukhusets personalsina får de ställa alla de ochmöjliga omöjliga frågor vidsom reses en
först det lämpligt för dem. Efterinte tid händelse förlisning. idé föddes underEstonias Dennaärsvaret att en av som
diskussioner och starka påtryckningar bildas Södersjukhuset slutet november ochså små- i 1995möteett av
ningom för överlevande bosatta Stockholmsi bidragande orsak till ansökte statligaen grupp attvar en man om
läns landstingsområde. medel under Träffen planerades och1996. preliminära

första träffen hålls SödersjukhusetDen slutet bokningar gjordes grundi ansökanNeptunusattav men av
oktober och träffas1994 därefter veckan, statliga medel avslogs ñckgång i idén skrinläggas.man en om
under två Vid träffarna deltartimmar varje det gäller frågangång. När bärgning och övertäckningtre per- om-
sonal från Södersjukhuset, bland andra kuratorer. Grup- beslutade föreningens medlemmar från början inteatt

och deltagarna fria komma de driva diskussionerna övertäckning svalladeär öppna sin Dåär närattperna syn. om
själva vill. Under samtalar olyckan, dockjäm- ställning och valdemötena mest tog attman om som man engagera
för upplevelsersina med varandras. för denna. Med Härstedt talesmansig Kentatt stoppa som

Dessa sammankomster fram till för föreningenpågår skrevs protestbrev till ochtäta 1994, regeringenett
därefter träffas månad, fram till föreningengånger deltog träffen med partiledarrepresent-iävenettman par per

Under tiden har tankenjuni 1995. bilda undernatio- våren 1997.att anterna,om en
nell förening fram. Syftet alla överlevandevuxit iär att
Sverige skall kunna träffas bara boende-inte Stock-inom
holms län. Finansiering verksamhetenav

Härstedt, vid tiden förKent beslutregeringenssom om
bevilja statliga medel för anhörigföreningarna arbetadeatt

Föreningens och verksam/Jetorganisation framförde muntligen beskedi regeringen, ävenett attorn
Den hålls konstituerande10 maj 1995 styrelsemöte de överlevande övervägde bilda förening.iett att en
Stödföreningen Neptunus. Till styrelsen väljs leda- formella ansökan dockåtta Den inkom till förstregeringen

med Kent Härstedt ordförande. den juliDen Vid det laget hade det statliga stödetmöter, 12 maj 16 1996.som re-
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Verksamheten 1998dan betalats och ansökan avslogs. regeringsbeslutetIut
november har styrelsen beståttfrån den hänvisas till beslut den juli Sedan den 199729 augusti 1996 18 29 treavav

ÖunMikael ordförande. Styrelse-ekonomiskt stöd till anhörig- ledamöter medytterligare1996 att somom
träf-hålls sporadiskt. Medlemmarnas behovföreningar med anledning förlisningM/ S Estonias inte möten attavav

fas regelbundet har minskat, årsdagen uppmärksammasskall utbetalas. ansökan be-En omprövningsenare om av
medlemsmötet hölls denslutet dock och detavslogs också. just 28senaste sep-

har finansierats temberverksamhet 1997.Föreningens genom
medverkat analys-Stödföreningen harmedlemsavgifter. löner eller arvoden har betalats Neptunus iInga

referensgrupp.ut. gruppens

NOTER

för civilanställdavidpolisenochST-Polisväsende fackligorganisation deär1 en
Statsanställdastjänsteförbund.delutgören av

KommunefterEstoniasRäddningsverketharpublicerat "Vilhelmina2 rapport,en
fallbeskrivning.Där föreningensverksamhetförlisning", är presenterassom en

utförligt.
arbeteharbeskrivitsutförligti avsnittetSamordningskommitténstillkomstoch3

Beskrivningen.
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Anföranden riksdagen den decemberi 199415

1994/95:43Utdrag Riksdagens protokoll omhändertagande dykning skall utföra de nödvändigaviaur
Torsdagen den december15 uppgifterna kommer för psykiska påfrest-utsättasatt stora
Kl. 12.00-17.55. 19.00-22.55 ningar.
Information från alla omkomna kommer återfinnas.regeringen V1 intevet att att

Information från frågan bärgning kan uteslutas del kroppar kommer§ regeringen11 Det inte inteatt attom om en
Estonia kunna identifieras.av

bärgning eller bärgning kan bedömasFrågan inteom
Anf Statsminister CARLSSON5 i: från olika utgångspunkter. finns alla de praktiskaDär pro-

Talman till den september förliste blemen de etiska frågeställningarna, finnsFru Natten och där28 passage- men
rarfärjan S under färd från Tal- också enskilda människors önskemål. AnhörigaM/ Estonia sinstormen som var
linn till Stockholm. Ombord fanns och Anhöriga till omkomnal 000 männis- sitt sörjer sinaän sätt nära.mer en
kor vilka kunde räddas till livet. Alla andra Estland och de länderna.137 Sverige, Sammantageti övrigaav -
svenskar, letter, danskar, finländare innebär detta det finns beslut allaoch intenorrmän,ester, att ett som anser
medborgare från ytterligare omkom kata- har emellertid efter Välnationer i Regeringen så11 rätt. strävat ettvara-
strofen. Bland dem fanns kvinnor och barn, och genomarbetat beslutsunderlag möjligt.män, unga som
gamla, fäder och mödrar, och döttrar, makar och Konsekvenserna bärgning och omhänderta-söner av en
syskon. fanns hela familjer. gande dykning har undersökts. särskilt råd harDär Ettvia

svenskar saknar färjekatastrofen motstycke de etiska frågeställningarna. harFör Regeringeni övervägtoss
modern tid. liknande har med sammanträffat med anhöriga med olika uppfattningar.Något Deninte varit om.
omedelbara reaktionen bland de flesta Samråd har skett med de estniska och finska regeringarna,oavsettav oss, om

hade anhöriga ombord eller fartyget skulle liksom med samtliga svenska riksdagspartier.inte, attvar
bärgas och kropparna föras hem. hörde själv till dem Därför finns det anledning dröja medJag ingen att ettnu

hade uppfattning. beslut. anhöriga och alla andra har till besked,denna De rätt ävensom
Sedan dess har alla fått ytterligare kunskap det kommer med förtvivlan del.att tas emotom om av en

katastrofens konsekvensernadimensioner, vid bärg- svenska beslut passagerarfärjanDen regeringens är atten
och omhändertagande de omkorrma. med de omkomna skall förbli havet. Bakomning MS EstoniaVi iett attvetav

det bärga och hand de detta beslut finns bred uppslutning från riksdagensMS Estoniagår att ta om om- en par-
komna. också det komplicerat, det estniska fattar idag motsvarande be-V1 inte tier. Den regeringenär ärvet att att
riskfritt och det lång tid genomföra. slut.att tar att

mycket antalet omkomna kombination Platsen där förliste skall betraktasDet i MS Estoniastora som en
med den långa tid bärgning skulle har väckt rad gravplats. säkerställa gravfriden respekterasFörta att atten en
etiska frågor. skall omhändertagande de skall fartyget täckas och särskilda åtgärder vidtas förHur överett av om-
komna kunna ske värdigt skydd. Sjöfartsverketde gravplatsen rättsligt fårsätt Hur iett att ettreagerar som ge
skall arbeta med bärgning och identifiering Vilka risker uppdrag till skyndsamt lämna förslagregeringenatt om

de för personal vid bärgning eller hur fartyget skall övertäckas och bevakas.Denutsätts som en
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har tidigareJag redovisat bärgning och för sakat del de anhöriga.i sigatt en en av
Ävenskulle tekniskt möjlig genomföra. Likaså det har fattat beslut,regeringen sitt återstårärattvara om

möjligt, bärgning genomförs, hand och iden- mycket arbete klarlägga olyckans orsaker.i Sjö-att ta attom om
tifiera de omkomna. etiska rådet pekar säkerheten förbättras, formerna för informationDet i måstemerparten av

bedömning tekniskaden utvecklingen för- och stöd till anhöriga vidsin olyckori sig svåra måste över.att ses
valsituationer. säkert allt ochi Det riksdagens sida kan bistå drab-svåra inte Från regeringenssätter är attoss

kan alltid skall tekniken bade med olika former praktisk hjälp, det baraDet integöras göras. är ärsom som av men
skall gränsdragningen, etiska värderingar, skri- människor kan deltagande och lämnavisa vårt vårtstyra utan som

rådet, och avråder från bärgning fartyg och kroppar. aldrigpersonliga stöd. kommer glömma denVi att nattenver av
uppfattning delar.Detta september kommer aldrig glömmaregeringen 1994. V1 Esto-28är atten som

beslut grundasRegeringens också hänsyn till den niakatastrofens offer.
personal skulle arbeta med omhändertagandetsom av

Anf CARL BILDTkropparna. 6 m:finns för vad rimligtDet gräns är atten som
människor för. Sjöfartsverkets framgår talman och dagen denAv Fru Natten, 28utsätta rapport septem-morgonen

de psykiska riskerna och arbetet med ber aldrig kommer glömmamångaär äratt stora att attom- som -
händertagandet de omkomna troligen kan utföras chocken, bestörtningen, förtvivlan, ibland ocksåinteav sorgen,

del den engagerade personalen för vreden. finns Estland eller FinlandDet Sverige,ingen i i iutsättsutan att en av
psykisk uppfattning stöds kommer kunna glömma detta.traumatisering. Denna attav psy- som
kiatrisk har, liksom dennaexpertis. kammare här idag,Jag många i un-

vill rikta direktJag till de svenska offrens der lång tid politisk verksamhet haftmig hantera ochatt tanu av
anhöriga. anhörigaJag hoppats bärgning ställning till och frågor. ligger detmånga svåra Det iävenvet att som en
och de omkomna skall kommer bli djupt politiska ansvarstagandets har be-Men ingenatt tas att natur.upp nog
förtvivlade det besked lämnat. vill hajag just Många eller plågat mycket denna allt ändåmig såöver rört som om-

till och upplever platsen för för- hade för förhindra katastrof, allainte gjortsatt att atten grav en om som
lisningen kan bli olycksplats.någonsin kunde räddas verkligen kom räddas, allt detnågot änannat atten om som

kännerDe deras kan vila frid platsinte och möjligen kunde verkligen för lindra deni gjortsnära görasatt atten
fartyg där de kämpat för liv. kännerDetta djup och saknad grunden aldrig lindra.sina jag i gårett attsorg som

respekt för. Omedelbart efter katastrofen sade också jag att stora
Bland de anhöriga och Estland finns också de föri Sverige skulle bärga de omkomna.ansträngningar göras att

vill färjan ellerbärgas de omkomna skall fartyget,inte Kanske hela det trodde möjligt.inte jag inteatt att tassom var
önskan de omkomna skall vila fridDeras skulle föri Men ansträngningarär göraatt att stora attupp. man se om

platsen. havet för deDe i det möjligt bärga de omkomna, detsina. Dessa männis- ansåg jagattser en grav var vara
kor fruktar också bärgning eller dykning innebär moralisk förpliktelse.att att en

försvåras för dem omkomna återfinns. Liksom och samverkan harinte regeringen sitt isättsorgen vars
Även detta uppfattning skall respekteras. harV1 detta möjligt,jag mittär prövat sätt prövat ären som om om

alla ha respekt för det finns olika uppfattningarmåste det lämpligt. slutsats densammaNiinär äratt stats-som
hur kan och det möjligtJagministerns regeringens. intemöta ärtror attom man sorgen.

beslut fattat kommerDet diskuteras eller det lämpligt.regeringen äratt attnu
lång tid framöver. tidigare uttalande för bärgningMitt det finns de aldrig kommerV1 insemåste att atten som
kan ha skapat förväntningar dag infriats. be- kunna ñnna och för vilka havet, huri inte Jag vårastoraoavsettsom an-
klagar mycket djupt den besvikelse därmed kan ha skulle bli, till slut alltidjag kommersträngningar än attor- vara
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den viloplatsen. då börja arbete aldrig kan katastrofenAtt ogjord.sista ingen göraett som
Östersjönkommer kunna avslutas kommer bli har under vidjag V1 år,att tror ytterst att vant attsenare oss se

långt plågsamt dag låta den havets frid för det hav förenar svenskar, finländare ochiän att ester,mer som som som
kommer gälla från början gälla alla. andra glädje och framtidstro. Sedan denevigt vissa många i i 28att sep-

alla sade det också det tember förenar det kommandeVi också Understatsministern i i årvet att oss sorg.- -
denna fråga finns eller fel, eller det innerliga förhoppning det skall förenainte sanning osanning. n1inrätt är att
Alla känner hjälplöshet och förtvivlan, alla plågas det också respekten för dem dess djup fåtti i sin sistaav oss som

Ändåbeslut fattas. det fattas. och vila.Ingetmåste måstesom
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Förteckning ochseminarier intervjueröver möten,

Förteckning över möten i analysgruppen och Anhörigföreningen SEA1998-01-30
Henning Witte1998-02-12referensgruppen

Borlänge1998-03-01 Hearing,Analysgruppen1997-10-05 Lindesberg1998-03-01 Hearing,Analysgruppen1997-10-27 StockholmHearing,1998-03-19Referensgruppen1997-11-17 NorrköpingHearing,1998-03-24Analysgruppen och referensgruppen1997-12-03 Hearing,Jönköping1998-03-261997-12-21 Analysgruppen Uppsala1998-04-01 Hearing,Referensgruppen1998-01-15 Vilhelmina1998-04-25 Hearing,Analysgruppen1998-01-21 för och brottsoffer-SEA, Stöd-1998-04-28 RepresentanterReferensgruppen1998-01-22 föreningen Vilhelmina, för anhörigaFöreningeniReferensgruppen1998-02-11 till saknadeoch omkomna anställda LindesbergsiAnalysgruppen1998-02-23 kommun, Stödföreningen för Estoniaoffren iAnalysgruppen1998-03-04 UppsalaAnalysgruppen och referensgruppen1998-04-02 Anhörigföreningen kooperationen1998-06-02 inomAnalysgruppen och referensgruppen1998-04-21 Videokonferens med anhöriga1998-06-08Analysgruppen och referensgruppen1998-04-27 med överlevande,Stockholm1998-06-16 HearingReferensgruppen1998-04-28
Analysgruppen1998-05-08
Referensgruppen1998-05-12

Seminarier och anordnadeexpertmötenReferensgruppen1998-05-19 av
Analysgruppen1998-05-20 analysgruppen
Referensgruppen1998-05-28 bärgningsfrågan1998-02-10 SeminariumAnalysgruppen1998-06-02 FäreølrzIg/znde:Analysgruppen1998-06-07 och RockwaterRay Honour Dave Cawson, A/SReferensgruppen1998-06-09 Molinder, civilingenjörLarsReferensgruppenoch analysgruppen1998-06-29 John Hjelle, läkare,MediTeamAnalysgruppen och referensgruppen1998-08-20 Teivens, rättsodontologAinaAnalysgTuppenoch referensgruppen1998-09-02 Håkan Mörnstad, rättsodontolog, svenskaID-Analysgruppen och referensgruppen1998-09-06 kommissionenAnalysgruppen1998-09-08 Björkås,avdelningschefvid polisen OsloArne iAnalysgruppen1998-09-14 Roland Ståhl, polisöverintendent, ordf. svenskaAnalysgruppen1998-09-22 ID-kommissionenReferensgruppen1998-09-23 Olsson, kriminalkommissarieJanReferensgruppen1998-10-01 Deltagare pmzelsamtnl:iAnalysgruppen1998-10-07 Jacobsson,Göteborgs Dykeriteknik ABJanAnalysgruppen och referensgruppen1998-10-20 Anders Lindahl, dykareAnalysgruppen1998-10-25 Grisell, forskningsingenjör,Bengt KTH

Robert Grundin, överläkare,
Möten med anhöriga och anhörigföreningar Rättsmedicinalverket

sjukhus f.d. chef1997-12-01 Ersta Gunnar Bengtsson, ostkustens
Haverikommission1997-12-04 Statens marinkommando

Odd Lundqvist, SEA Johan f.d. chefsjurist, Sjöfartsverket1998-01-19 Franson,
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och kris1998-03-16-17 Seminarium Allan Pingstkyrkan,1998-08-24 Laur, i Lea Mossin,pastorsorg
Föredragande: psykolog, Murdree, rådgivare tillMart
Ylva Eggehorn, författare socialministern och Raivo Oherde, anhörig

Nordin, professor psykiatri, LinköpingsConny med anhöriga ochi 1998-08-24 Hearing överlevandei Vöru
universitet SysterTheresa, Tallinn1998-08-25 Birgittasystrarna i

Brander, och föreståndareBo Laurenti- Anhörigföreningen Ander1998-08-25 Memento Estonia,präst
stiftelsen Paeorg

Weisaath,professorLars psykiatrii Tilt Sepp, konsul, Inrikesministeriet,1998-08-25 vice Mairit
Atle ledare förDyregrove, Center för avdeln. för utrikeskontakterKratovits,
krisepsykologi, Bergen Männik, polischef, Robert1998-08-25 Pritt vice Antropov,

Brandänge,psykiater och klinikchefKristina ordförande estniskaID-kommissioneni
sjukhusErsta Viktor Palmet, bitr. statssekreterare,1998-08-25

Odd och företrädare förKristian Reme, Transportministerietpräst
Alexander Kiellandfonden Hearing med anhöriga och överlevande Tallinn1998-08-25 i

1998-06-17 Expertmöte ärkebiskop1 1998-08-25 Jaan Kiivit, och Sonen,NathanLauri
Föredragande: Leppik,oel Luhamets,Hamer, Iaan företrädare
Elisabeth Aarsaether,informationskonsulent, för den estniskakyrkan
Sysselmannen Svalbard
Åke Wide, civilingenjör, Sjöfartsverket Intervjuer och möten i samband med analysgruppens

ErikJanson, dr.,Jan tekn. uppdragsledare,VBB besök i Finland
Per Engström, civilingenjör, VBB

Aila Salminen, finska1998-08-24 Katariina Kivistö,Roland Ståhl, ordförande, svenskaID-
Trafikministeriet, Jukka Häkämies finskakommissionen
SjöfartsverketCawson, RockwaterDave A/ S
Holger Rotkirch, ambassadör,Markus1998-08-24 Laurent,Jacobsson,Göteborgs DykeritelmikJan AB
chef för konsuläraavdelningen SeppoTauren,chef, finska ID-kommissionenGöran Wennqvist,
ñnskaUtrikesdepartementetPentiilä, rättsläkare,finska ID-kommissio-Antti
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