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Prolog

»Jag skulle vilja be om förlåtelse, inför Uzbekis
tans president, inför alla närvarande, inför herr 
domare, inför alla som jag står i skuld till, som 
jag har sårat eller dödat. Jag erkänner mig skyl
dig och att jag inte är värd att leva, men lyssna 
ändå till mitt tal som redogör för sanningen.«

 Terrordådet i Andizjan var välplanerat, det slår 
 Uzbekistans riksåklagare fast i en rapport som pre

senteras den 7 september 2005 för det uzbekiska parla
mentets oberoende Andizjankommission. Natten till 
den 13 maj attackerade terroristerna i tjugo grupper om 
nio till tjugo man en militärförläggning och stal 334 
vapen. Senare på natten stormade de stadens fängelse 
och fritog 527 fångar, var av många förenade sig med 
terroristerna som sedan samlades på Baburtorget. I sam
band med terrordådet dödades 187 personer , däribland 
sextio civila, två barn och en kvinna. Trettioen av de 
dödade var poliser och soldater. Sjuttio personer kid
nappades, varav femton avrättades på de mest brutala 
sätt. Under antiterroristoperationen lyckades regerings
trupperna oskadliggöra sammanlagt 94 terrorister. 287 
per soner skadades. 

Fyra månader efter massakern i Andizjan inleds den 
första rättegången mot femton av de totalt 121 häktade. 
Åtalen omfattar terrorism, mord och kidnappning och 
baseras på riksåklagarens rapport och på de förhör som 
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prolog

genomförts med de åtalade under tiden i häktet. När 
åklagaren efter sju timmar läst klart de över trettio åtals
punkterna, reser sig de åtalade och erkänner sig skyldiga 
till samtliga brott. 

Rättegången hålls i Högsta domstolen i Uzbeki stans 
huvudstad Tasjkent, i en trång, nyrenoverad rättssal 
med plats för endast ett fåtal åhörare. På grund av bris
ten på utrymme får de övriga sitta i två separata rum, 
varifrån de kan följa rättegången via bildskärmar och 
högtalare. Rättegången är öppen för alla, men bara de 
som tillåtits registrera sig i förväg släpps in. Inga släk
tingar till de åtalade får dock närvara. Området kring 
domstolen är avspärrat och omringat av beväpnade po
liser. Samtliga åtalade försvaras av statliga advokater 
som skjutsas till och från rätten i justitieministeriets 
bilar. Även vittnena, eller offren som de kallas i rätten, 
körs till rättegången i särskilda bussar. Varken advokater 
eller vittnen tillåts ge intervjuer eller samtala med jour
na lister. De som försöker blir genast tillsagda av justi
tieministeriets tjänstemän på plats. 

Anvar Nabijev, Uzbekistans riksåklagare, inleder rät
te gången med en översikt över all terrorverksam het i 
landet sedan 1999 som han knyter ihop med upproret i 
Andizjan. Han hävdar att kända extremistiska muslim
ska orga nisationer som till exempel Islamic Movement 
of Turkestan och HizbutTahrir har varit med och 
planerat dådet, men huvudansvarig är dock Akromija, 
en uzbekisk systerorganisation till HizbutTahrir. Alla 
de femton åtalade männen utpekas som medlemmar i 
Akromija, något de också erkänner. Syftet med atten
tatet var att störta Uzbekistans regering och upprätta 
en muslimsk stat, ett kalifat.

»Jag var dum nog att låta mig hjärntvättas av Akro

mija under de senaste fem sex åren«, erkänner en av de 
åtalade, Tavakkal Hodjiev, i ett halvtimmeslångt teve
inslag om terrordådet och den efterföljande rättegången 
som riksåklagaren låter sammanställa. »Jag har inte fått 
någonting ut av det, i stället har mitt liv förvandlats till 
ett träsk. Sedan insåg jag att jag hade gjort fel och för
stört mitt liv. Nu ber jag Presidenten och mitt folk om 
förlåtelse för att jag har handlat illa utan att förstå det. 
Och för att jag varit så otacksam för vårt framgångsrika 
liv. Detta kunde ske för att jag var vilseledd av en religiös 
sekt och trodde på dess lögner.« 

Inför terrordådet hade rebellerna tränats av erfarna 
utländska terrorister på offentliga idrottsplatser i grann
landet Kirgizistan, berättar riksåklagaren. Träningen på
gick mellan januari och april 2005 och upphovsmännen 
bakom dådet valde de södra delarna av Kirgizistan för 
den strategiska närheten till målet för attentatet, An
dizjan. Terroristinstruktörerna var krigare i arabiska 
kläder från bland annat Tjetjenien och Pakistan. 

Dådet finansierades av utländska sponsorer genom 
speciella finansiella centra upprättade i den ryska sta
den Ivanovo och den amerikanska ambassaden i Tasj
kent. Upproret i Andizjan är sålunda ett klassiskt exem
pel på internationell islamistisk terrorism, genomfört i 
samarbete med tjetjenska terrorister och alQaida, men 
finansierat av USA som ville se ännu en revolution i en 
före detta sovjetrepublik. 

Medan upprorsmännen tränades av rutinerade ter
rorister förbereddes ett informationskrig mot den uz
bekiska staten. Man iscensatte falska demonstrationer 
med civila Andizjanbor i syfte att skapa gynnsamma 
förhållanden för kriminell verksamhet, samtidigt som 
man planterade en bild av en upprörd befolkning som 
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krävde social rättvisa. Effekten av demonstrationerna 
skulle bli att omvärlden betraktade terrordådet som en 
massaker på fredliga demonstranter. 

»De förfalskade uppgifterna om en fredlig demon
stration var precis vad vissa utländska medier behövde 
i sitt informationskrig mot Uzbekistan«, skriver Pravda 
Vostoka (Österns sanning) den 24 september. 

»Vad flinka de är, dessa västerländska journalister!« 
utbrister tidningen Narodnoje Slovo fyra dagar senare. 
»Man kan bara häpna över deras förmåga att ’ställa sig 
neutrala’ vid rätt tid och plats. Fast visst, det kan ju också 
hända att de ’inte visste’ något om det här… Jag tycker 
synd om mina västerländska kollegor. Deras tomma 
fantasier och påhitt på ’temat’ liknar alltmer sagan om 
den vita tjuren, eftersom de inte kan förneka det uppen
bara: ’Fredliga demonstranter’ har med vapen i hand 
dödat helt oskyldiga, fredliga medborgare. Tur att dessa 
flinka journalister åtminstone inte gett sig på att ankla
ga de anklagade (ursäkta den ofrivilliga ordleken) för 
att komma med falska vittnesmål.«

Innan de åtalade erkänner sina brott försäkrar de in
för sittande rätt att de inte har utsatts för tortyr eller 
psykisk press under tiden i häktet. De erkänner av fri 
vilja »för att de har insett sina brott«. Ångerfulla be
kräftar de åklagarens uppgifter om hur de manipulerat 
utländska journalister och människorättsorganisationer 
och erkänner omedelbart att de är religiösa terrorister. 
»Ja, vi är religiösa extremister – terrorister – akramister. 
Det var vi, våra vänner och släktingar som sköt mot de 
fredliga invånarna i Andizjan.«  

Männen medger att de medvetet och i syfte att pro
vocera har planterat de uppgifter som vissa utländska 
medier spridit, nämligen att det skulle ha varit reger

ingssoldater som öppnade eld på Baburtorget. Det var 
tvärtom de själva, terroristerna, som avlossade alla skott. 
De lurade ut sina släktingar och vänner på torget, sköt 
dem och därefter även en del av sina egna. I själva ver
ket fanns det inte en enda soldat på torget, berättar de 
åtalade.

Ett av offren, A. Chodzjimatova, en hemmafru i An
dizjan, berättar att hon var hemma den 13 maj och att 
alla hennes tankar kretsade kring familjen och hushålls
sysslorna. Men någon i kvarteret där hon bor sade att 
»alla måste gå till torget vid stadshuset – där pågår ett 
bröllop«. Och Chodzjimatova gick till torget tillsam
mans med några grannar. Där såg hon unga okända män 
med automatvapen och hörde obegripliga tal genom en 
megafon. Hon tyckte inte om vad de sade utan försökte 
gå hem igen, men de beväpnade männen ville inte låta 
henne gå. Det var så hon blev deltagare i den »fredliga 
demonstrationen« som pågick i timmar. Först vid mörk
rets inbrott lyckades hon lämna torget och undgick på 
så vis det öde som drabbade de andra fredliga kvinnorna 
och männen som blev terroristernas levande sköld.

De åtalades erkännanden är så fullständiga, så detal
jerade och stämmer så exakt överens med varandra att 
åklagaren nästan inte behöver ställa några följdfrågor. 
Männen uppger helt korrekt alla nummer till de mobil
telefoner och registreringsnummer på alla bilar som an
vänts under operationen. Alla inleder sina anföranden 
på samma sätt, med ursäkter och erkännanden, och fort
sätter med att berätta om förberedelserna och om själva 
genomförandet av upproret, i strikt kronologisk ordning. 
Efter förhören med offren, vittnena, kommenterar de 
åtalade uppgifterna med nedböjda hu vuden: »Ja, just 
så gick det till.« 



12

Vittnena bekräftar helt de åtalades bild av händelse
förloppet. Med undantag för en kvinna, Machbuba Za
kirova. Hon berättar att hon såg soldater skjuta mot 
människor som viftade med vita flaggor och påstår till 
och med att militärfordon öppnat eld mot demonstran
terna på torget, med intensiv skottlossning som följd. 
Sedan frågar hon om hon kommer att gripas nu, men 
domaren ber henne bara helt kort att lämna salen. 

Sex av försvarsadvokaterna inleder sina anföranden 
med att be Andizjanborna om ursäkt för att de försvarar 
så skyldiga personer. Ingen förklarar sin klient oskyldig 
eller ifrågasätter åklagarens åtalspunkter utan hänvisar 
till de åtalades erkännanden. Inte heller de åtalade ber 
om nåd: »Jag begär ett hårt straff, helst vill jag straffas 
med döden för mina brott, men om det inte går ber jag 
om dubbelt straff«, säger en av männen.

Någon bevisning utöver de åtalades erkännanden och 
offrens vittnesuppgifter behövs inte i målet. Domen fal
ler den 14 november. Tolv uzbekiska och tre kirgiziska 
medborgare döms till mellan 14 och 20 års fängelse, utan 
rätt att överklaga domen. 

Konsten att dölja en massaker
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Andizjan, 13 maj 2005

ur »Ekot« samma dag
Staden Andizjan är omringad av militär och polis, 
alla vägar in i området är avstängda, liksom stadens 
flygplats. 

Administrationsbyggnaderna och säkerhetstjäns
tens byggnad har omringats av demonstranterna 
som också ockuperat stadens fängelse och tagit 
trettio soldater som gisslan. 

Enligt officiella siffror har nio skjutits ihjäl varav 
två är barn, och 36 personer uppges ha skadats. En
ligt demonstranterna själva handlar det om cirka 
tjugo döda. 

På det centrala torget i Andizjan pågår just nu en 
stor demonstration med omkring 15 000 deltagare. 

Demonstrationerna började i tisdags då ett hundra
tal personer krävde en rättvis rättegång mot deras 
anhöriga som sitter fängslade för religiös extremism 
och uppvigling mot den uzbekistanska staten. De 
anhöriga protesterade också mot att de själva under 
rättegången utsatts för trakasserier från polisen och 
att flera släktingar till de åtalade gripits. 

Fångarna tillhör organisationen »Akramisterna« 
som bildades 1996 av en mäktig affärsman. Enligt 
medlemmarna själva är de inga islamiska extremis
ter, utan affärsmän som inte tillåts utveckla sina 
affärsidéer. 

Andizjan ligger i Ferganadalen som hör till de 
mest tätbefolkade områdena i världen, alldeles 
intill den kirgiziska gränsen.
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andizjan, 13 maj 2005

Uzbekistans president Islam Karimov har försökt 
strypa all information om demonstrationerna, men 
här i huvudstaden Tasjkent sprids nu rykten om vad 
som pågår i Andizjan.

Elin Jönsson, tasjkent

 Natten till den 13 maj ligger Bachadir och sover i 
 sin cell på tredje våningen i Andizjans strängt be

vakade fängelse. Under sovjettiden var det beryktat som 
ett av de största och mest välbevakade i hela unionen. 
Tillsammans med 22 andra egenföretagare har Bachadir 
suttit fängslad i knappt ett år som misstänkt för ekono
miska brott, men under hans tid i fängelset har åtals
punkterna emellertid hunnit ändras och när rättegång
en slutligen inleds i februari 2005 står Bachadir och de 
andra affärsmännen anklagade för samhällsomstörtande 
verksamhet samt för att vara medlemmar i en extremis
tisk religiös organisation – Akromija. 

Han väcks av märkliga ljud. Först hör han fem sex 
skott. Det låter som om de kommer från gatan. En kort 
stund senare hör han ljudet av springande människor 
och höga röster. Han gnuggar sig yrvaket i ögonen. 
Allting går väldigt fort. Någon låser upp celldörren. 
Bachadir och hans kamrater förstår till en början inte 
vad som händer, men när de lämnar cellen ser de män 
med järnspett springa längs våningarna. Tillsammans 
med redan utsläppta fångar öppnar de cell efter cell i 
de långa korridorerna. Att männen med spetten kom
mer utifrån syns på klädseln. De bär varken fångdräkter 
eller uniform, utan vanliga civila kläder. 

»Om ni vill kan ni gå till stadshuset, det kommer att 
hållas ett möte där«, säger en av dem. 

Bachadir ser en vakt ligga skadad på golvet och kan 
inte låta bli att undra vart alla andra vakter har tagit 
vägen. I vanliga fall brukar det krylla av dem här. De 
tunga gallergrindarna som åtskiljer fängelsets olika sek
tioner står vidöppna, så han fortsätter nerför de tre trap
porna mot utgången. Den första armerade porten visar 
sig stå öppen, och han passerar den utan problem. Den 
andra porten som leder ut mot gatan ligger omkullvält 
på marken. 

Affärsmännen som har suttit tillsammans i rätten sö
ker upp varandra och bestämmer sig för att gå till mötet 
vid hokimiatet, stadshuset.

»Att stanna var meningslöst, att gå hem kändes också 
fel«, berättar den långe och smale Bachadir senare. Han 
talar lågt och eftertänksamt; till och med hans leende 
är lite dröjande och alla kroppsrörelser försiktiga. 

»Vi ville inte gömma oss, vi hade försökt bevisa i rät
ten att vi var oskyldiga men utan framgång. Vi såg mötet 
som en möjlighet att uttala oss. Det märkliga var att när 
vi gick längs avenyn var det ingen som försökte stoppa 
oss. Vi promenerade helt lugnt ända fram till hokimiatet. 
Efteråt har jag tänkt på hur konstigt det var att ingen 
kom efter oss. När en tjuv rånar en affär går larmet och 
vakten kommer direkt och börjar jaga tjuven. Här pro
menerade ett helt fängelse ut utan att någon försökte 
förhindra det.« 

Den amerikanska människorättsorganisationen Hu
man Rights Watch (HRW) intervjuar senare en av män
nen som var med och fritog fångarna. »Min svåger var 
en av de 23 affärsmännen. Jag var med och demonstre
rade mot den orättvisa rättegången. Klockan ett på 
natten till den 13 fick jag ett samtal från en av dem som 
organiserade de här demonstrationerna. Han sa åt mig 
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att komma till fängelset. När jag kom dit var alla fångar 
redan ute. Vi var omkring femtio personer där. Vi sa till 
fångarna: ’Om ni vill, anslut er till oss, om inte kan ni 
gå hem.’ Ett trettiotal personer bestämde sig för att följa 
med oss till hokimiatet.«

Några timmar tidigare, ungefär vid midnatt, hade en 
polisstation och en militärförläggning stormats av fem
tio till hundra män, som lyckades lägga beslag på en stor 
mängd vapen, bland annat AK47:or och granater. De 
fick också med sig två militärfordon. Uppgifterna om 
vad som verkligen hände är knappa, men vakterna ver
kar ha överrumplats av attacken eftersom inga större 
strider utbröt och männen snart begav sig vidare mot 
fängelset. Enligt regeringen dödades emellertid fyra po
liser och två soldater under de här två attackerna. 

Männen som låg bakom det hela var unga och flera 
av dem lär ha varit släktingar och vänner till de fängs
lade egenföretagarna. Enligt en advokat till en av af
färsmännen hade släktingarna och kollegorna »tappat 
huvudet«. I en intervju för Los Angeles Times den 23 
maj berättar Ravsjanbek Chajimov att de var desperata 
och inte längre stod ut med orättvisan som präglat rätts
processen. De bestämde sig för att frita de fängslade med 
våld. En av männen bakom attackerna ska ha varit Sja
rifjon Sjakirov, bror till en av de 23 affärsmännen. Han 
och hans far Bakaram Sjakirov har efteråt kommit att 
betraktas som ledare för upproret. Fadern var god vän 
till Akromjon Juldosjev, Akromijas påstådde andlige le
dare, och fängslades 1998 för att vara religiös extremist. 
En annan man som var med vid stormningen var Ka
bul Parpiev. Också han hade tidigare suttit i fängelse, 
anklagad för att ligga bakom en serie bombdåd i Tasj
kent 1999. 

Efter fritagningen av fångarna beger sig de beväpna
de unga männen mot stadshuset. Det är omkring fem 
kilometer dit. När de passerar säkerhetspolisens bygg
nad utbryter skottlossning. Vem som börjar skjuta är 
oklart. Enligt en av de fritagna fångarna, som redan tagit 
sig till hokimiatet, pågår skottlossningen i en timme 
med flera dödsoffer som följd. Ögonvittnen som HRW 
talat med säger sig strax efteråt ha sett blod på asfalten 
och flera automatvapen på gatan utanför byggnaden.

Stadshuset är tomt sånär som på en vakt som män
nen för med sig in i byggnaden. Ett ögonvittne berättar 
senare för HRW hur han såg männen omringa hokimia
tet: »Jag såg en grupp män i civila kläder. De var be
väpnade med maskingevär och såg ut att vakta området. 
Jag kände igen dem allihop, i tre månader hade jag sett 
dem utanför domstolen, medan de stöttade de åtalade. 
Jag vågade inte gå in i hokimiatet. Männen såg ut som 
om de slagits hela natten, deras kläder var smutsiga och 
luggslitna.«

Några timmar senare, framåt morgonen, vaknar Ba
chadirs pappa Ulugbek i familjens hus. Trots sin krökta 
rygg och skakiga händer är Ulugbek en mycket energisk 
äldre man, som alltid vill vara delaktig i det som händer 
omkring honom. Han får snart veta att affärsmännen 
har släppts, han ser också någon av dem på stan i den 
tidiga morgontimman. Av grannarna hör han att pre
sident Karimov är på väg till Andizjan.

»Jag blev så glad, tänk att Karimov skulle komma. Jag 
tänkte att vi skulle berätta för honom om den orättvisa 
rättegången. Jag tänkte att jag äntligen skulle få se min 
son igen. Jag trodde att affärsmännen hade släppts, att 
de var fria. ’Kom, så går vi till torget’, sa jag till famil
jen och vi gick dit.«
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Under tiden sprids flygblad som uppmanar folk att 
bege sig till det centrala Baburtorget. 

Vi kan inte längre tolerera detta. Helt grundlöst 
beskylls vi för att vara medlemmar i Akromija. Vi 
har torterats i nästan ett år och ändå har man inte 
kunnat bevisa vår skuld i rätten. Då började man 
förfölja våra nära och kära.

Om vi inte kräver våra rättigheter kommer ingen 
annan att försvara dem åt oss. De problem som be
rör dig är angelägna också för oss. Om man arbetar 
åt staten har man en lön som är omöjlig att leva 
på. Om man tjänar pengar själv blir de avundsjuka 
och lägger hinder i vägen för en. Om man talar om 
sina problem är det ingen som lyssnar. Om man 
kräver sina rättigheter blir man betraktad som en 
brottsling.

Kära Andizjanbor! Låt oss försvara våra rättig
heter. Låt guvernören komma, och presidentens 
representanter, låt dem komma och lyssna till vår 
smärta. Om vi ställer kraven tillsammans måste de 
lyssna på oss. Om vi håller ihop kan de inte skada oss.

Flygbladet hittas på Baburtorget av en reporter när all
ting redan är över, bland blodiga människorester och 
tomma patronhylsor. 

Några som kommer till torget har sett flygbladet, andra 
går dit för att träffa sina anhöriga – före detta fångar 
som enligt rykten har släppts ur fängelset. Men de flesta 
som söker sig dit på morgonen den 13 maj lockas av 
ren nyfikenhet. Ryktet om att något är på gång sprider 
sig som en löpeld bland Andizjans invånare. Föräldrar 

uppmanas att inte släppa i väg sina barn till skolan på 
grund av den oroliga stämningen i staden. Många fast
nar helt enkelt på torget när de passerar förbi på väg 
till jobbet eller basaren. Arrangörerna har också ringt 
runt på sina mobiler och uppmanat folk att komma och 
demonstrera. Enligt en del vittnen uppmanades fram
för allt kvinnor att bege sig till torget, med löften om 
att de inte skulle behöva arbeta mer och att deras män 
skulle kunna försörja dem i framtiden.

På himlen samlas regntunga moln. Såväl den ståtliga, 
gräddvita Achunbajevteatern som biografen Abbas Ba
kirov står i lågor, det smattrar och smäller från den 
kraftiga branden. Svart rök stiger mot himlen. En grupp 
Andizjanbor betraktar bränderna tyst, men de flesta 
verkar inte oroa sig. Stämningen på torget är avslapp
nad och lite uppsluppen, som på en folkfest. Människor 
möts, kramar om varandra och promenerar sedan ny
fiket fram och tillbaka över torget. Många bär småbarn 
i famnen. Ett par pojkar har kommit till torget på sina 
cyklar.

De samlade stadsborna har aldrig varit med om något 
liknande, framför allt männen anstränger sig för att 
verka lugna, men de har uppenbart svårt att tygla sin 
upprymdhet. De är fulla av förväntningar inför den 
ovanliga och oförutsägbara situationen som avbrutit 
deras vardag. Vad kommer att hända? Så många män
niskor har aldrig tidigare samlats spontant i staden och 
polisen syns inte ens till. 

Några breder ut en stor matta, på vilken en grupp 
äldre kvinnor i långa heltäckande klänningar och vita 
sjalar slår sig ner. 

»Gud är stor!« ropar flera män i kör. »Frihet!« skri
ker en grupp kvinnor. 
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På hokimiatets tak sitter män med automatvapen 
och flera yngre män passerar ut och in i byggnaden. 
Någon bär en kulspruta i handen. Många skakar hand 
och omfamnar varandra när de möts i trappan upp till 
ingången. 

Samtidigt som allt fler Andizjanbor samlas på Babur
torget börjar också regeringstrupper dra sig in mot sta
dens centrum. En journalist berättar senare för HRW 
att han såg en rad tunga militärfordon, transportvagnar 
och jeepar med tungt beväpnade soldater köra längs 
Navoiavenyn. I närheten av inrikesministeriets byggnad 
såg han ett stort antal poliser med skottsäkra västar.

Gulsora, en ung hemmafru som bär heltäckande slöja 
och fotsid brokig klänning, kommer till Baburtorget 
med sin man och hans syster vid sjutiden på morgonen. 
Då är det redan fullt med nyfikna och ivriga människor.

Till en början diskuterar de sina problem sinsemel
lan, i små grupper. Men just möjligheten att ventilera 
sina bekymmer och åsikter lockar allt fler människor 
till öppna diskussioner. Alla har något att säga. Till slut 
går någon och hämtar en mikrofon och installerar den 
på Baburmonumentets fundament.

»Folk gick fram till mikrofonen och berättade om sina 
problem, de klagade på arbetslösheten och orättvisorna 
i samhället«, säger Gulsora. »Kvinnorna berättade om 
sina män som tvingats åka som gästarbetare till Ryss
land och hur de själva måste ta daglönarjobb för att över
leva.« Gulsora förklarar att inte heller hon hade över
levt utan hjälp från sina bröder som precis som många 
andra uzbekiska män arbetar i Ryssland. 

Stadshuset intill torget vaktas av beväpnade män. De 
har omringat byggnaden och står parvis. Ulugbek letar 
efter sin son, den fritagne Bachadir. Det tar ett tag att 

hitta denne i folkmassan, men plötsligt får han syn på 
honom. »Jag blev så lycklig, jag hade inte sett honom 
på flera månader. Han var blek och mager. Jag kramade 
honom hårt. Sen väntade vi tillsammans på Karimov.«

När klockan är strax efter åtta dyker plötsligt en mi
litärjeep upp på Baburtorget. Bachadir ser hur solda
terna utan förvarning öppnar eld mot dem som står i 
torgets utkant. Flera personer faller till marken. Efter 
jeepen rullar en pansarvagn. Gulsora hinner aldrig se 
jeepen, däremot ser hon pansarvagnen komma, och det 
gör också Bachadir. Den passerar torget samtidigt som 
soldaterna på den skjuter rakt in i folksamlingen med 
maskingevär. Människorna som står närmast kastar sig 
ner mot marken. En pojke i elvaårsåldern hinner inte 
reagera. En kula stryker tätt förbi honom och han såras 
lätt i armen. Pansarvagnen försvinner lika fort som den 
kommit. De som hunnit uppfatta det hela är chockade. 

»Jag trodde aldrig att de skulle skjuta på folk. Jag trod
de att den skulle varna oss, skrämma oss så att vi skulle 
gå hem. När folk började springa sa jag till och med att 
de inte behövde vara oroliga, soldaterna skjuter bara i 
luften för att skingra oss. De kan ju inte skjuta på kvin
nor och barn. Men sen såg jag att människor sårats«, 
berättar Gulsora efteråt. 

Demonstranterna kallar på ambulans. De är skakade 
och förvånade, men de flesta stannar ändå kvar på tor
get och talen fortsätter. Matluba Azamatova, en BBC
reporter i Uzbekistan, lyckas spela in några av talen med 
sin mobiltelefon. 

Vi har guld, vi har gas. Vi har mineralrikedomar. Vi 
har så många rikedomar, varför kan vi inte leva lika 
bra som i Saudiarabien? På sista tiden har det dykt 
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upp allt fler tjänstemän som vill klä av oss in på 
bara skinnet. Som tar vårt sista brödstycke. Reger
ingen stjäl från oss och tänker bara på sig själv. Den 
ser sin egen vinning medan folket förblir fattigt.

Kära vänner, vi har inlett den här demonstratio
nen, vi måste slutföra den. Ukrainarna stod kvar 
på gatorna, trots att det regnade. De kämpade till 
slutet. Vi är väl inte sämre än de? Vi måste också 
slåss för våra rättigheter. Varför ska vi darra av 
skräck inför makthavarna? Låt i stället dem darra 
inför folkets vrede.

Flera demonstranter kräver att Andizjans borgmästare 
ska komma och lyssna samt förmedla Andizjanbornas 
åsikter till president Karimov. Några försöker få tag i 
honom på sina mobiler, men ingen av stadens politiker 
kommer. Det är lång kö till mikrofonen. 

Gulsora vill också tala, hon vill berätta om sin man 
som blivit av med jobbet, om sonen som är sjuk, om 
operationen som krävs för att han ska bli frisk, men 
som de inte har råd med. Om gasräkningen hon inte 
kan betala. Fast det hinner aldrig bli hennes tur. 

Aziz är en ung man med lugn, mörk röst och djupt 
liggande, lite vemodiga ögon som bor med sin familj 
strax intill hokimiatet. Hans fru Nodira är en ytterst 
späd kvinna, runt 30, med intelligent blick och snabba 
rörelser. Hon är släkt med en av de 23 affärsmännen. 

På morgonen den 13 hör Aziz från en högtalare på 
torget att Karimov ska komma till staden. Han nås ock
så av de öppenhjärtiga talen om ekonomiska och sociala 
problem, och han känner igen sig i det som sägs. 

»Jag har också ekonomiska bekymmer, alla statliga 
jobb har försvunnit eller så betalas inte lönerna ut«, be

rättar han senare. »Och det är svårt att klara sig inom 
den privata sektorn. Det är verkligen svårt att försörja 
sig i Uzbekistan. Jag ville också säga vad jag tyckte.«

Aziz går till torget. När han inte kommer tillbaka, går 
Nodira ut tillsammans med hans syster Rano för att 
leta efter honom. 

Dilsjod, en gänglig och enkel man med ett på grän
sen till naivt, öppet ansikte, kommer till Baburtorget 
klockan tio. Han går hem knappt en timme innan sol
daterna inleder stormningen och återvänder först nästa 
förmiddag. Han säger att han deltog i demonstrationen 
för att han är intresserad av politik och för att han var 
nyfiken. »När jag kom till torget vaktades hokimiatet 
av sextio, kanske sjuttio män med automatvapen. De sa 
till folk att inte stå nära dem eftersom de hade vapen, utan 
i stället delta i demonstrationen vid monumentet.«

Dilsjod gör som han blir tillsagd – han lämnar de be
väpnade männen vid hokimiatet och går för att lyssna 
på talarna. »Folk sa vad de tyckte och tänkte. Någon sa 
att det är omöjligt att överleva på de låga lönerna. En 
kvinna berättade att hon hade sju barn och att hennes 
lön på 3 000 sum [20 kronor] bara räckte till bussbiljet
ter, att hennes barn inte fick mer än var sin brödkaka 
om dagen. Några äldre berättade att de inte fick ut sina 
pensioner, att myndigheterna alltid säger att de är skyl
diga en massa pengar för el och vatten. De sa att de var 
trötta på att tjänstemännen stal från dem.«

Ju öppnare folk talar om tidigare tabubelagda ämnen, 
desto fler är det som vill dela med sig av sina erfarenhe
ter. Flera av de utsläppta fångarna går upp och berättar 
om sina upplevelser i fängelset. 

»De berättade hur illa de behandlades, att de tortera
des och att maten de fick mest liknade varmt smutsigt 
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vatten. En man sa att han dömts till 25 år, att han inte 
hade något att leva för, men att han var beredd att stri
da för folket«, minns Dilsjod. Han menar också att det 
direkt syntes vilka som kom raka vägen från fängelset 
eftersom de var magra och väldigt bleka.

Gulsora ser även två kvinnliga före detta fångar fram
träda: »De berättade att till och med femtonåringar 
torterades och förnedrades, att kvinnorna som satt i 
cellerna bredvid grät och bad vakterna att åtminstone 
inte slå barnen.«

De bleka, frisläppta fångarna gör intryck också på 
Hafiza, en medelålders Andizjanbo med ansiktet fårat 
av fattigdom, men med nyfikna, pigga ögon. Hon har 
hört av grannarna att folk samlas på torget och blir ny
fiken. Hennes barn avråder henne från att gå dit. De har 
hört att det är skottlossning på stan och är rädda för att 
hon ska bli skjuten. Hafiza struntar i varningarna och 
kommer till torget vid tolv, två timmar efter Dilsjod. 
Åsynen av de beväpnade männen vid hokimiatet skräm
mer henne till en början.

»Men när de sa att de inte skulle skjuta på vanligt folk 
gick jag närmare. De kallade sig själva för bröder i islam 
och var klädda i vanliga kostymer. Jag kände igen dem, 
de var allihop från Andizjan.«

Nu är det närmare 10 000 människor på det stora tor
get och talen fortsätter. Två kameramän spelar in de
monstrationen från olika platser. Deras upptagningar 
klipps sedan ihop, vilket gör det närmast omöjligt att 
tidsbestämma varje enskild händelse annat än utifrån 
solens läge. 

En snaggad ung man med skäggstubb och mörka klä
der höjer ett automatvapen i luften och ropar, redan hes 
efter allt skrikande. Han säger att han tillhör en grupp 

på hundra till hundrafemtio beväpnade personer som 
redan förlorat tjugo till trettio medlemmar i nattens 
strider. Han menar att han är beredd att offra sitt liv 
för folket som samlats på torget. 

Danijar Akbarov är känd i staden för att alltid haft 
för lätt att ta till nävarna. Han har suttit i fängelse efter 
att ha misshandlat en person till döds på marknaden. 
Nu har han sluppit ut under nattens fritagning. »För 
Gud!« ropar Akbarov. »För våra barns framtid, för era 
rättigheter!«

»Tusentals av våra kvinnor försvinner i Dubai och 
Ryssland«, fortsätter han och syftar på den utbredda 
människohandeln. »Hur kan vi tillåta det? Vi är väl 
män!« 

Människorna nedanför svarar med ett vrål.
»Låt inte blodet flyta, de här soldaterna är också våra 

bröder, de kommer inte att skjuta på er. Men oss kan 
de utplåna på en minut. En raket – så dör hundra av oss, 
för er skull.«

»Offra er själva, låt inte folket straffas«, höjs en röst 
ur folkmassan.

En äldre man begär ordet och hjälps upp på scenen. 
»Jag är gästarbetare, min fru också. Är detta verkligen 
ett liv värt att leva? Vi män och våra fruar har förvand
lats till slavar!« ropar han.

Akbarov lyssnar, men tar snart över ordet. »Kan man 
kalla det här för ett liv? Våra förfäder respekterade kvin
norna. Bröder, var inte rädda. Gud gav oss livet och det 
är han som tar det ifrån oss. Tänk på era familjer, för
äldrar och barn. Och handla därefter! Gud kommer att 
skydda oss och vi kommer att segra.«

Folket jublar igen.
En kvinna i brokig kopparfärgad klänning och sjalett 
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lyfter händerna mot ansiktet och gråter hejdlöst. Med 
bruten, hög stämma berättar hon för folkhopen nedan
för hur hon lämnade fängelset under natten och hur 
hennes dotter sköts till döds under fritagningen.

»Var finns rättvisan?« ropar hon. »De sköt på oss när 
vi lämnade fängelset i natt. Vid mina fötter låg män
niskokroppar. Varför grep de mig och min dotter? Säg 
mig varför. För att det inte finns någon rättvisa.« Grå
ten tar över och hon gömmer åter ansiktet i sina händer.

»Dessa kvinnor lämnade fängelset tillsammans med 
oss«, förklarar Akbarov. 

Tavakkal Hodjiev, en man som senare kommer att 
dömas till ett långt straff för sin medverkan i uppropet, 
intygar att gruppen har goda avsikter. »Glöm inte det! 
Vi har lidit nog. Nu måste vi handla. Låt Gud hjälpa oss 
att förändra den här politiken. Men om vi går med på att 
leva under sådan skräck kommer allt bara att bli värre.«

Kvinnan i den kopparfärgade klänningen hjälper en 
kortvuxen och satt kvinna upp på scenen. »Den här 
kvinnan har suttit i fängelse utan anledning. Jag är vitt
ne till det. Polisen arrangerade alltihop. Jag vet, för jag 
satt med henne. Tillsammans var vi tvungna att kliva 
över lik i natt.« Den andra kvinnan nickar. De omfam
nar varandra i tårar. 

I bakgrunden hörs några skott. Demonstranterna ser 
sig omkring. Tavakkal fortsätter: »Systrar och bröder, 
låt er inte skrämmas av skotten. Jag säger er: det finns 
ingen seger utan offer. Jag vill också leva. Jag är 28 år. 
Men vi vill inte att vårt folk ska bli dummare, våra in
vånare är värda frihet.«

Solen har tittat fram. Det börjar bli varmt, en flaska 
mineralvatten skickas runt mellan demonstranterna 
uppe på den lilla scenen på monumentets fundament. 

En äldre man med vitt skägg iklädd svart kostym, vit 
skjorta och den traditionella uzbekiska huvudbonaden 
tibutejka tar ordet och berättar om hur han greps av 
säkerhetstjänsten och förhördes på ett lagstridigt sätt. 
Han verkar vara far till en av affärsmännen som ankla
gats för att tillhöra Akromija. Mannen berättar upprört 
att alla de gripna har torterats och att rättegången var 
orättvis. Med händerna trycker han ner en osynlig män
niska för att visa hur hans son och de andra plågades. 
»Gud är stor!« ropar han och folket svarar likadant.

Plötsligt utbryter skottlossning någonstans i närhe
ten, människor skriker av rädsla, en grupp försöker bryta 
sig ur massan och ge sig av, men de flesta blir kvar. »Gå 
inte, stanna kvar, var inte rädda!« ropar männen på 
scenen. Talen fortsätter, men den uppsluppna stämning
en är borta, oron bland demonstranterna är tydlig. Fler 
sporadiska skott hörs. 

På en annan del av torget har en grupp demonstran
ter gripit en polis, en kraftigt byggd man i uniform. De 
för honom med ett hårt grepp om nacken mot hokimia
tet. Skotten kommer tätare och närmare. Flera demon
stranter börjar åter springa. Andra försöker få dem att 
lugna ner sig och stanna kvar. Ytterligare en polis grips, 
den här gången en yngre kortklippt man i kortärmad 
tröja. »Om han gör motstånd skjuter jag honom, gör 
inte motstånd, det blir bara värre för dig själv, vi skjuter 
dig«, säger de unga demonstranterna medan de leder 
polisen uppför hokimiatets trappa. 

När man tar några brandmän ropar folk: »Nej, de 
är brandmän, rör dem inte.« På gatorna som utgår från 
torget står utbrända bilvrak. Folk som passerar stannar 
upp och tittar. En tungt beväpnad polisman passerar i 
utkanten av torget. På andra sidan järnstaketet som lö
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per runt hokimiatet ligger en människokropp dold un
der ett tygskynke. Men det ser inte männen och kvin
norna uppe på scenen. De är uppfyllda av möjligheten 
att tala öppet, inför tusentals åskådare.

Danijar Akbarov har blivit varm och tagit av sig ka
vajen. Han greppar mikrofonen och säger: »Låt Gud 
se till att vår president lämnar posten frivilligt och att 
det kommer en värdig efterföljare.« En kvinna bryter 
in: »Låt våra män och barn återvända från Ryssland. 
Låt dem hitta arbete här i stället. Tack för ert stöd.«

I skuggan från granarna kring hokimiatet ligger män 
med automatvapen och vilar i gräset. De småpratar och 
tittar på folkmassan, som växer timme för timme. 

Hafiza fortsätter att se sig omkring. Hon inspekterar 
ett par bilar som har brunnit och på ett ställe på torget 
upptäcker hon en stor grupp kvinnor som sitter tysta 
på utbredda mattor. Hafiza får veta att de kräver att 
deras fängslade män och söner ska släppas fria. Hon får 
också höra att det finns människor inne i hokimiatet 
som de beväpnade männen har tagit som gisslan. 

Vid tiden då Hafiza kommer till torget finns tjugo 
till trettio gisslan i byggnaden. Det är bland andra högs
ta domaren, chefen för skattekontoret, chefen för åkla
garmyndigheten, poliser, säkerhetsagenter och soldater. 
Gisslan har man tagit undan för undan. Några civil
klädda säkerhetsagenter som blandat sig med folket 
upptäcktes av demonstranterna, blev övermannade, 
fråntagna sina vapen och inlämnade till hokimiatet. En 
tjänsteman har fångats på bar gärning när han satte 
eld på några bilar.

På Cholguzargatan övermannar en grupp upprörda 
personer en bil av märket UAZ, från vilken några män 
har skjutit mot folk på stan. De lägger beslag på deras 

vapen och tar med sig två soldater som gisslan. Vid ett 
annat tillfälle skjuts en pojke mellan sex och tio år ihjäl 
av säkerhetsagenter som har kört omkring och skjutit 
mot folk på måfå. Kulan träffar pojken i huvudet. Enligt 
ögonvittnen springer mamman fram till sonen och då 
dödas också hon. De två militärfordonen fortsätter att 
köra omkring och skjuta, med flera skadade och döda 
som följd. Till sist blir det emellertid omöjligt för bi
larna att komma fram för alla människor som samlats 
på gatan. Folket börjar kasta sten mot bilarna, sliter ut 
männen, misshandlar dem och för dem till hokimiatet. 

Ytterligare en pojke i tioårsåldern skjuts till döds av 
soldaterna och även den här gången lyckas folk få tag i 
en av dem. En kvart senare tar demonstranterna en 
polisman. Han är klädd i en blåröd jacka, men bär uni
form under, vilket demonstranterna upptäcker. Mannen 
skjuter några gånger och dödar en ung man innan han 
övermannas och tas som gisslan. 

Förutom gisslan bärs också många sårade civila in i 
hokimiatet. Till en början förs de till ett intilliggande 
sjukhus, men när säkerhetstjänsten börjar spärra av vä
garna runt torget blir det för riskabelt. I stället upprät
tas en första hjälpenstation inne i hokimiatet med lä
kare och sjuksköterskor som deltar i demonstrationen. 

En av dem som är med och tar gisslan berättar senare 
för HRW hur det gick till: »Vi stoppade soldaterna ge
nom att kasta sten på dem och blockera vägarna. Vi drog 
ut poliserna och soldaterna och tog dem som gisslan. 
Folket på torget gjorde likadant. Vi höll gisslan i hoki
miatet. Vi lät soldaterna gå eftersom vi inte tyckte att 
de kunde hållas ansvariga utan bara lydde order, men 
polismännen behöll vi, även skatteinspektören och sta
dens åklagare.«
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Under förmiddagen ringer inrikesminister Zakirjon 
Almatov till hokimiatet. Han talar med en av ockupan
terna, Kabul Parpiev. Almatov erbjuder upprorsmakar
na bussar och fri lejd ut ur landet. Parpiev förklarar att 
de inte vill lämna landet, att det inte är vad det här 
handlar om. Han säger att deras krav är frihet för folket, 
demokrati och frigivning av matematikern och Andi
zjanbon Akromjon Juldosjev, som suttit fängslad i Tasj
kent sedan 1998. 

På eftermiddagen, när fredagsbönen är slut, ansluter 
sig ännu fler av stadens invånare till demonstrationen. 
Det börjar bli ordentligt trångt. Kvinnor och barn sit
ter på mattor som hämtats från stadshuset. Alla väntar 
på Karimov. Ryktet om att han ska komma har florerat 
bland invånarna hela dagen. Någon säger att man sagt 
på teve att han är på väg till staden. En man kliver upp 
till mikrofonen och säger att presidenten kommer att 
lyssna till folket. Stämningen är förväntansfull. Många 
är säkra på att Karimov kommer att lösa deras problem. 
Därför stannar demonstranterna på torget, trots att de 
sporadiska attackerna mot dem fortsätter.

»Vi trodde att Karimov inte visste hur det låg till, hur 
orättvis rättegången mot min son och de andra affärs
männen hade varit. Vi trodde att det var de lokala makt
havarna som låg bakom alltihop. Vi tänkte att presiden
ten nu hade fått reda på sanningen och skulle komma 
för att lyssna på oss«, säger Ulugbek.

För HRW anför ett annat vittne samma skäl till var
för demonstranterna stannade kvar trots skottlossning
en. »Folk hade väntat så länge på det här ögonblicket. 
Vi väntade på att politikerna skulle komma och lyssna 
till oss. Ingen hade vågat ge uttryck för sina åsikter ti
digare på grund av förtrycket, men nu trodde vi att vi 

var så många att regeringen inte skulle våga göra nå
got.« 

Men Karimov kommer aldrig. I stället ringer Alma
tov tillbaka. Den här gången är tonen hotfullare. Enligt 
Parpiev säger Almatov att man kommer att storma tor
get. »Även om vi så ska behöva döda 300–400 människor 
tänker vi gripa upprorsmakarna.«

Strax därpå, vid 14tiden, ringer BBC och intervjuar 
Sjarifjon Sjakirov på hans mobiltelefon.

»Vad krävde regeringen?«
»Ingenting särskilt, att vi skulle lämna byggnaden.«
»Och om ni inte gör det, hotade de med något?«
»Ja, de sa att de skulle attackera oss.«
»Ni beskrivs som ledarna för det här, är ni det, eller 

finns det några andra som leder er?«
»Nej, det är bara vi, våra vänner och släktingar.«
»Hur har ni ordnat det med mat och sånt? Hur är 

det med folk i byggnaderna och hur har folket på tor
get det?«

»Hm, vet inte, det är folket som hjälper oss.«
»Vad är er plan nu? Vad ska ni göra?«
»Vi stannar där vi är, vad mer kan vi göra…? Vi kom

mer att försvara oss.«
»Så ni har vapen?«
»Ja, vi har vapen.«
Samtidigt fortsätter demonstrationen ute på Babur

torget. Någon talar i mikrofonen: »Där ansvarsfullhet 
och ordning råder, blir det också bra resultat. Vi måste 
kämpa tillsammans för att få en förändring. Om vi bara 
lyder våra makthavare kommer de att slå undan benen 
för oss. Det kommer bara att bli sämre. Låt folk komma 
hit med sina största järngrytor, låt dem ta med sitt pors
lin. I dag ska vi inte gå någonstans förrän regeringen 
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lyssnat till oss. Vi ska slåss för vårt land och vår framtid 
och vi ska inte låta det här tillfället gå oss ur händerna. 
Låt oss kämpa så länge vi är vid liv.«

Ulugbek går fram och ropar på rättvisa åt sin son och 
de andra affärsmännen. Hans frågor förblir obesvarade: 
»Finns det någon rättvisa? Kommer Karimov verkligen? 
Kommer han att lyssna?«

Enligt Gulsora, Hafiza och Dilsjod talar varken de 
beväpnade männen eller demonstranterna om att bilda 
en muslimsk stat. Tvärtom avråder upprorsmännen de
monstranterna från allt tal om religion. 

»När några äldre män sa ’Allahu akbar’, bad akramis
terna dem genast att sluta, de sa att journalister skulle 
kunna skriva att de var religiösa extremister«, berättar 
Dilsjod. Han avvisar bestämt att det skulle ha funnits 
några religiösa fundamentalister på torget. Det var van
liga fattiga Andizjanbor, människor som inte hade något 
att äta, som kände sig svikna och var trötta på regimens 
förtryck, menar han. 

»En kvinna berättade att alla hennes tre söner hade 
fängslats för att de hade besökt moskén och läst böner. 
Hon berättade att myndigheterna sagt åt henne att sö
nerna skulle släppas om de lovade att sluta be. Kvinnan 
sa att hon inte tänkte be sina söner att avsäga sig sin 
tro och möttes av applåder«, berättar Hafiza.

En annan kvinna tar över mikrofonen och presente
rar sig som företagare. Hon säger att det inte går att 
demonstrera eller strejka utan att bli anklagad för wah
habism eller extremism, att det inte går att prata öppet 
om någonting längre – det finns ju säkerhetsagenter 
överallt. Kvinnan säger att Karimov var en bra president 
i början, men nu har han lurat och plågat sitt folk all
deles för länge. 

Det är många småföretagare bland demonstranterna. 
De flesta klagar på skatter och mutor som de tvingas be
tala vid gränsen. »Först ska de kirgiziska gränssoldaterna 
ha pengar, sen de uzbekiska, det blir ingenting kvar«, 
menar de. Flera kräver att skattekontoret läggs ner.

Plötsligt kommer några av de beväpnade männen ut 
med chefen för skattekontoret, chefen för åklagarmyn
digheten och en major – alla tre har suttit gisslan i ho
kimiatet. »Folk förolämpade dem och anklagade dem 
för bedrägeri och korruption. De svarade att de visste att 
lagarna skadade folket, men att de bara var marionetter 
i systemet, att de bara lydde order«, berättar Dilsjod.

Tjänstemännens försök att försvara sig möts enbart 
av förakt och ilska. Några börjar kasta sten mot dem, 
andra vill klå upp dem. Demonstrationens arrangörer 
känner lynchstämningen spridas bland folket och för 
tillbaka gisslan in i hokimiatet. Ingen i gisslan kommer 
att överleva den här dagen. 

»En av akramisterna tog mikrofonen och sa till folket 
att de skulle hålla sig lugna, låta bli att slå sönder föns
ter eller sätta eld på bilar och hus, det skulle bara drabba 
dem själva. De upprepade att vi skulle berätta om våra 
problem och att vi inte skulle vara rädda, de sa att de 
hade vapen och patroner och skulle försvara oss mot 
soldaterna«, berättar Hafiza.

Men det bubblar redan i folkmassan. Trots akramis
ternas uppmaningar och försök att hålla människorna 
lugna sätts bilar ändå i brand. Fordon och betongblock 
används för att bygga barrikader.

Samtidigt stiger rädslan. Skottlossningen har tätnat. 
De godtyckliga attackerna mot demonstranterna fort
sätter under hela eftermiddagen och leder till ständigt 
nya dödsoffer. Det går rykten om att torget är omringat 
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av soldater och att alla vägar som leder dit är avspärrade. 
Många är rädda för att gå hem, de tror att de kommer 
att gripas för att ha deltagit i demonstrationen. Andra 
vill stanna av solidaritet och menar att det är så mycket 
folk att militären aldrig kommer att våga ingripa. Ge
nom högtalarna går det ut en uppmaning om att alla 
ska ta det lugnt och en försäkran om att de alla ska lösa 
det här tillsammans.

Plötsligt kommer en helikopter flygande och gör en 
cirkel över torget. Folkmassan brister ut i jubel. »Vi 
trodde att det var Karimov som äntligen kom, men heli
koptern flög i väg igen. Lite senare dök en ny helikop
ter upp. Och sköt rakt emot oss«, minns Gulsora. 

Det är många som upplever det som att det är heli
koptern som skjuter, men andra menar att skotten i 
själva verket kommer från krypskyttar, som tagit sig upp 
på kommunbyggnadens tak. Ett ögonvittne har berättat 
för HRW att krypskyttarna systematiskt sköt mot dem 
som uttalat sig på podiet. Någon griper mikrofonen och 
vädjar till soldaterna att sluta skjuta: »Vi är obeväpna
de, vi är fredliga invånare, skjut inte!« 

Vid den här tiden har både Dilsjod och Hafiza gått 
hem till sitt. »Det var hett och jag var hungrig och 
törstig. Jag var hemma strax efter 17. En stund senare 
kom vänner och berättade att det kommit soldater på 
pansarvagnar och börjat skjuta rakt in i folkmassan. Till 
och med människor som var på väg hem till fots blev 
nerskjutna. Flera i vårt kvarter hade redan dödats, be
rättade de«, säger Dilsjod.

Ulugbek och hans son Bachadir, Gulsora, Aziz, deras 
familjer och tusentals andra invånare är kvar på torget, 
när uniformerade säkerhetsstyrkor tågar in från Navoi
avenyn och Kamil Jasjingatan. Klockan är strax efter 17. 

När demonstranterna nu ser soldaterna och pansar
vagnarna komma grips de av panik, men de första pan
sarvagnarna dundrar bara förbi torget. Ett par minuter 
senare kommer en ny kolonn militärfordon. Galima 
Bucharbajeva, journalist och chefredaktör för Uznews 
samt medarbetare på den brittiska medieorganisationen 
Institute for War and Peace Reporting Uzbekistan, ser 
dem komma: »Den här gången öppnade de omedelbart 
eld, utan förvarning. De sköt om och om igen, utan att 
ens sakta ner och sikta. Folk försökte fly, jag också. Ku
lorna kom tätt, som i en hagelskur. Jag såg hur några 
killar som sprang bredvid mig föll till marken. Jag var 
så rädd, så fruktansvärt rädd. Jag fick syn på en arik, en 
vattenkanal vid kanten av torget. Jag kastade mig ner i 
den och lade mig på mage. Tillsammans med mig låg 
där också några tonåringar, barn kan man säga.«

Nästan direkt därpå öppnar en pansarvagn eld från 
Navoiparken, samtidigt som en annan pansarvagn kom
mer fram bakom hörnet på TsUM (en förkortning för 
Centrala varuhuset, som fanns i de flesta sovjetiska stor
städer). Ytterligare säkerhetsstyrkor anfaller till fots från 
Buvassadingatan. De tar skydd bakom bilarna medan 
de skjuter mot folkmassan. En man griper mikrofonen 
och skriker: »Titta, titta, de skjuter på oss bakifrån, män
niskor dör! Spring!« 

En grupp fotgängare skjuter en UAZ framför sig som 
en sköld mot kulregnet medan de rör sig över Navoi
avenyn. En lastbil full med soldater närmar sig och öpp
nar eld mot dem. Den kör rakt igenom folkhopen och 
återvänder två gånger, medan soldaterna hela tiden av
lossar nya skottsalvor. Gruppen försvarar sig genom att 
kasta sten. 

De tusentals människor som fortfarande är kvar på 
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torget kan varken försvara sig eller fly, eftersom alla ga
tor är avspärrade. Ovanför dem cirklar militärhelikop
trar. Även demonstrationens arrangörer grips nu av pa
nik. När de ser soldaterna skjuta mot demonstranterna 
hämtar de gisslan från hokimiatet och visar upp dem. 
Men soldaterna bara fortsätter att skjuta. 

Strax efter att stormningen har inletts ringer BBC 
återigen på Sjarifjon Sjakirovs mobiltelefon. Han har 
lämnat stadshuset. Det hörs skottlossning och skrik i 
bakgrunden. 

»Kan du berätta vad som händer?«
»Människor har dödats. Det ligger sårade på marken. 

De skjuter på civilbefolkningen, det kommer pansar
vagnar och skjuter på folket.«

»Vad gör människorna – flyr de?«
»De skjuter, men människorna står ändå kvar.«
»Vilka är det som skriker?«
»Det är de sårade. Skottlossningen kommer överallt 

ifrån och de skjuter på folket, på civilbefolkningen.«
»Vad ska ni göra?«
»Vad vi ska göra? Vi bara står här, vad ska vi göra?«
Strax efter samtalet skjuts Sjarifjon Sjakirov till döds. 
De flesta demonstranter bestämmer sig till slut för 

att fly, men upptäcker att vägarna från torget är avspär
rade med bussar och lastbilar. Den enda gatan som inte 
är blockerad är Tjolponavenyn. De trotsar kulorna och 
börjar röra sig längs avenyn uppdelade i två grupper. 
Den första, på trehundra till fyrahundra personer, be
står till större delen av män, men även av kvinnor och 
barn. De håller tio till tretton gisslan framför sig som 
skydd, i hopp om att soldaterna inte ska skjuta mot sina 
egna – men de tar miste. 

Den andra gruppen som kommer femhundra meter 

efter har fyra personer som gisslan. Gruppen är större 
än den första och består mest av kvinnor och barn. Kvin
norna går i mitten, med männen som en sköld omkring 
sig. Ulugbek har tagit av sig sitt vita skärp som äldre 
uzbeker knyter om midjan på sina långa sammetsrockar. 
Han viftar med skärpet som en vit flagga. Gruppen för
söker bära sårade till trottoaren, de bankar på dörrarna 
till husen utmed gatan, men ingen öppnar. 

Beskjutningen intensifieras när fler krypskyttar an
sluter sig från taken på trevåningshusen längs Tjolpon
avenyn. Människor skjuts i huvudet, i bröstet och i ryg
gen. De skjuts när de ligger ner för att skydda sig mot 
kulorna. Det har börjat regna och det uppblandade blo
det från sårade och döda rinner i strida strömmar över 
gatorna och ner i kanalerna. 

Sjarifjon Sjakirov skjuts till döds under flykten. Sam
talet på hans mobiltelefon har emellertid inte brutits 
och BBCkontoret i Tasjkent spelar in stormningen. 
Det hörs tydligt hur de sporadiska skotten övergår i en 
smattrande salva utan uppehåll. I bakgrund hörs skrik 
och böner. 

»De sköt utan uppehåll«, berättar Nodira, som inte 
hunnit hitta sin man Aziz. »Vi försökte fly, men solda
terna hade omringat oss. De unga männen slog en ring 
omkring oss, som en sköld så att kulorna inte skulle 
träffa oss. På så sätt tog vi oss till Tjolponparken, men 
där väntade också soldater och de började genast skjuta 
på oss. I träden satt det krypskyttar. En kvinna som gick 
bakom mig dog, två pojkar på femton sexton år också. 
Men vi bara fortsatte gå.« 

»Vi såg inte varifrån de sköt, men kulorna kom från 
alla håll. Vi slöt en ring omkring kvinnor och barn för 
att skydda dem, men det var kulor överallt. En passe
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rade tätt intill mitt öra, det brände till. En annan gick 
genom min tibutejka. Folk bara föll till marken, över
allt låg det döda kroppar. Men vi bara fortsatte gå«, 
säger Ulugbek. 

Beskjutningen pågår i intervaller med pauser på tio, 
femton minuter. Så fort en grupp reser sig för att fly 
vidare börjar man igen och den som avviker från grup
pen för att fly åt annat håll skjuts omedelbart ner. 

När den första gruppen närmar sig biografen Tjolpon, 
en kvarts promenad från torget, möts de av en intensiv 
automateld som upphör bara för de korta stunder då 
soldaterna laddar om. Pansarvagnar blockerar vägen, 
soldaterna ligger framför dem, skyddade av sandsäckar. 
Från taken regnar skotten från krypskyttarna. Eldgiv
ningen slutar först när i stort sett alla skjutits ihjäl. En
ligt ögonvittnen överlever inte fler än tio personer ur 
denna grupp. 

»Vi såg pansarvagnarna och soldaterna framför oss. 
Det var en chock. Det var som i ett bowlingparti när 
klotet slår ner alla käglor och allt bara rasar samman. 
Det kom blixtar från pansarvagnarna, det låg kroppar 
överallt. Jag tror inte att någon framför oss överlevde«, 
berättar en man för HRW. Han befann sig i den andra 
gruppen som kom strax efter.

Ett ögonvittne berättar för OSSE (Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa) att han lyckades krypa 
under en grind tillsammans med fem andra personer. 
Genom hålen i grinden såg han hur pansarvagnarna 
körde över kropparna samtidigt som de fortsatte skjuta. 
Efter dem följde soldater som avrättade de sårade. 

Andra ögonvittnen berättar att pansarvagnar och fot
soldater återvänder även under natten och morgonen 
till gatorna och torget.

»Min syster som var där berättade hur pansarvagnar 
körde över döda och sårade, och hur soldater följde efter 
och frågade: Är det någon här som lever? De som sva
rade sköts«, berättar en ung man.

HRW träffade två överlevande från den första grup
pen som besköts på Tjolponavenyn. De skadades svårt 
och blev därför kvar i området under natten. »Jag låg 
på gatan i två timmar och vågade inte röra mig. Solda
terna sköt så fort någon lyfte på huvudet. När det blev 
mörkt träffades jag i armen. Jag började krypa i väg till 
arkitekturhögskolan och gömde mig där. Jag var med
vetslös större delen av tiden. Klockan fem på morgonen 
kom fem lastbilar och en buss med soldater. De frågade 
sårade: Var är resten av er? Om de inte svarade sköt de 
dem och lastade upp dem på lastbilarna. De lastade krop
par i ett par timmar, men lämnade kvar omkring fem
ton lik på platsen«, berättar en man som HRW valt att 
kalla Rustam. 

Även ambulanser som är på väg till sjukhusen med 
sårade blir beskjutna. Det förekommer emellertid mot
stridiga uppgifter om hur det gick till och om det alls 
hände. Enligt ögonvittnen stoppade soldater ambulan
ser och avrättade samtliga – såväl sårade som läkare och 
ambulansförare. Fast enligt HRW kom det inga ambu
lanser alls under natten till den 14. 

Folk lämnades helt enkelt att dö. 

Ett tusental överlevande fortsätter längs Bajnalminal
gatan och ut ur staden. Några avviker efter hand åt 
andra håll. Vissa av de sårade och utmattade samt ett 
flertal kvinnor med barn blir insläppta hos människor 
som bor längs vägen, men huvudgruppen av flykting
arna fortsätter ut ur Andizjan och vidare mot gränsen 
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till Kirgizistan. »Regnet vräkte ner, man såg ingenting. 
Vi gick mot gränsen. I tio timmar vandrade vi. De så
rade lämnade vi utmed vägen. Tillsammans med oss 
fanns kvinnor med småbarn och till och med gravida. 
En kvinna fick värkar och vi blev tvungna att lämna 
henne på gården framför ett hus«, säger Nodira. 

»Vi blev allt färre längs vägen. Vår grupp vände in på 
smågator från Tjolponavenyn medan andra fortsatte 
framåt. Många dödades. Vi knackade på dörrarna och 
bad om hjälp. Vissa släppte in sårade. Många orkade helt 
enkelt inte längre. Andra stannade med sina sårade an
höriga. På så vis blev vi allt färre«, säger Bachadir.

»När skottlossningen började sprang folk mot Soj
floden«, berättar Dildora och hennes ögon lyser fort
farande av skräck och förtvivlan, och när hon ska berätta 
om flykten förvrids hennes ansikte av smärta som om 
hon upplever allt på nytt. »Det ösregnade. Det satt kryp
skyttar i träden och fönstren. Framför mig sköt de en 
ung pojke. Blodet sprutade ut ur hans huvud och hans 
hjärna rann ut. Han föll och jag trampade nästan på 
honom. Dagen efter, den 14 maj, när jag var i flykting
lägret, hörde jag en intervju med min dotter på Radio 
Liberty. Hon sa att hon inte visste om hennes mamma 
eller pappa levde, även hennes man var försvunnen, sa 
hon. Min dotter grät under intervjun och sa att hennes 
bror var död, att han fick en kula i huvudet. Jag kan inte 
glömma den här pojken som dog framför mig, jag ser 
min sons ansikte i stället för pojkens, som om det var 
han som dog där vid mina fötter. Min bror dog också 
av en skottskada. Min dotter fick begrava dem ensam. 
Hon vet fortfarande inte att jag lever.«

Gruppen fortsätter i ösregnet. Det är tre mil från An
dizjan till gränsen. När flyktingarna når byn TesjikTosj, 

frågar de några bybor om bron över floden som utgör 
gränsen mellan de båda länderna. En man säger att han 
ska visa dem vägen. När de kommer in på en sidogata 
möts de av en pansarvagn som omedelbart öppnar eld 
mot dem. 

»Vi gick länge, länge, vi letade efter bron över till 
Kirgizistan«, berättar en annan kvinna, Gulnora, som 
också var med i flyktinggruppen. »Plötsligt fick jag ett 
barn i mina armar. Snart upptäckte jag mamman. Hon 
hade ett spädbarn också, hon orkade inte bära dem båda. 
När vi blev beskjutna la vi oss på marken. Jag höll i 
barnet, tänkte bara på honom, att han inte skulle bli 
träffad. Jag försökte skydda honom med min kropp. Jag 
bad till Gud för den här pojken. Jag såg hur de sköt mot 
oss, två soldater låg i kanalen och sköt på oss. Vi skrek 
åt dem: ’Vi är mammor och fäder till er, vi har inga 
vapen, vi ber er, skjut inte.’ Vi vinkade med våra sjalar 
för att visa att vi var obeväpnade, men de bara fortsatte 
att skjuta.«

»Alla fylldes med hopp när vi närmade oss gränsen«, 
berättar Aziz. »När vi återigen blev beskjutna blev folk 
förtvivlade och chockade. De orkade inte mer, de visste 
inte vad de skulle ta sig till. Alla sprang åt olika håll och 
försökte gömma sig. Många familjer splittrades här, det 
var många som försvann, men jag kan inte säga hur 
många det var som dog.«

Själv såg Aziz en död kvinna. Några kom bärande på 
henne och tillsammans bad de byborna om hjälp att be
grava henne. »Vi vädjade, vi sa att vi inte kunde begrava 
henne själva. De gick med på det för de visste att en 
pojke i sjuårsåldern blivit skjuten. När de såg det för
stod de att vi inte var några terrorister. Till en början 
ville de inte öppna. De hade blivit informerade om att 
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terrorister var på väg mot gränsen, att de skulle hålla 
sig inne och inte öppna för någon«, minns Aziz. 

»Klockan fyra på morgonen nådde vi gränsen i Tesjik
Tosj«, berättar hans fru Nodira. »Där väntade soldater 
på oss. De började återigen skjuta utan förvarning. Poj
karna tog av sig sina skjortor och gjorde flaggor av dem, 
vi tog av oss våra sjalar och viftade med dem. Vi låg på 
marken och skrek: ’Skjut inte, vi har inga vapen!’ Det 
var så kallt, vi låg på marken. Så många dog där. Jag såg 
en kvinna dö. Vi började knacka på dörrarna i kvarte
ren för att be om hjälp, men ingen öppnade. Bland oss 
fanns en sjuksköterska. Hon hjälpte sårade, plockade 
ut kulor med en enkel kniv. Men den här kvinnan, hon 
var svårt skadad, man såg de inre organen. Hon var all
deles vit. Det gick inte att rädda henne.«

Enligt Aziz och Nodira var det ett tusental personer 
som tog sig till gränsen under natten, men endast hälf
ten lyckades ta sig över till Kirgizistan. Enligt vissa ut
ländska nyhetsbyråer och kirgiziska journalister som 
rapporterade från gränsen sköts omkring tvåhundra 
människor till döds i byn TesjikTosj. Andra källor upp
ger emellertid mycket lägre siffror. Gulsora och de andra 
flyktingarna vågar inte göra någon uppskattning, men 
en kvinna berättar att det låg massor av lik på vägen: 
»Jag tappade bort min son där i TesjikTosj. Två gånger 
gick jag runt området och letade efter honom. Överallt 
låg det döda.«

De sårade släpps till slut in i ett hus i byn. Efter en 
stund anländer en ambulans och kör dem till sjukhuset. 
Såväl Nodira som flera andra källor menar att de sårade 
senare kommer att avrättas. 

»Gafurs mamma träffades av en kula i hjärtat i Tesjik
Tosj«, berättar Nodira, »medan hans moster sårades 

lätt i armen och fördes bort i ambulans. Hon togs till 
säkerhetstjänsten. Senare meddelade Röda korset att 
hon var död.«

Även Ulugbek och Bachadir möts av soldater med 
automatvapen i TesjikTosj. Bachadir säger att han såg 
åtta eller nio döda: »Alla sprang åt olika håll, vi gömde 
oss bakom en mur. Där satt vi och väntade tills skott
lossningen upphörde. Vi diskuterade vad vi skulle göra. 
En kvinna som var med sa att vi måste ta oss över flo
den till Kirgizistan. Vi bestämde oss för att följa hen
nes råd.«

Enligt Ulugbek söker han, ytterligare en man samt 
kvinnan i fråga upp borgmästaren i Paachtabad, en liten 
stad på gränsen till Kirgizistan. De förklarar vilka de är 
och varför de flyr. Borgmästaren vill först inte tro dem, 
men när de berättar att de har barn med sig går han med 
på att låta dem passera gränsen. Han säger att de kan 
använda bron över floden, och Ulugbek, kvinnan och 
den andre mannen går för att tala med gränssoldaterna. 

»De ville inte heller tro oss. Vi sa: ’Vi dör hellre än 
återvänder, skjut oss då. Men börja med oss tre och 
först därefter kan ni fortsätta med kvinnorna och bar
nen.’ Då lät de oss passera, fem i taget, efter att ha vi
siterat oss.«

Kvinnorna lyfter sina sjalar i luften när de går över 
den lilla bron. På brofästet på andra sidan möts de av 
kirgiziska gränssoldater som söker igenom dem efter 
vapen. Flyktingarna förs till ett provisoriskt tältläger 
som FN:s flyktingråd (UNHCR) snabbt reser i Suzak, 
en by inte långt från gränsen. 

När Nodira anländer till lägret ser hon uzbekiska he
likoptrar komma flygande. »Vi var så rädda, vi trodde 
att de skulle börja skjuta på oss, men de kirgiziska sol
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daterna sa att de inte kunde skjuta på oss eftersom det 
var kirgiziskt territorium.«

Enligt den uzbekiska regeringen har lägret upprättats 
i förväg, vilket skulle tyda på att FN visste om att det 
skulle ske ett uppror i Andizjan. Såhär skriver den uz
bekiska tidningen Pravda Vostoka om UNHCR:

Enligt experterna behövde de medborgare som 
tog sig in i Kirgizistan inget internationellt skydd. 
I den bemärkelsen tycker allmänheten att det är 
tråkigt att UNHCR å ena sidan blandar sig i en 
suverän stats inre angelägenheter och å andra sidan 
politiserar sin verksamhet.

Det är synnerligen märkligt att specialister från 
en så pass respekterad organisation inte kan skilja 
lögn från sanning och fakta från fiktion, eller sna
rare inte vill göra det.

Regnet fortsätter att ösa ner. Flyktingar får tränga ihop 
sig i grupper om femtio till sextio personer i varje tält. 
Kvinnorna för sig och männen för sig. »Vi sov som i 
ett träsk«, konstaterar Ulugbek. 

I lägret återförenas en del familjer, medan andra får 
veta att de har förlorat anhöriga under flykten. Aziz upp
täcker att hans fru Nodira också befinner sig i lägret, 
liksom hans syster, som hade gett sig ut för att leta efter 
honom när oroligheterna bröt ut. Samtidigt, men inte 
tillsammans har de flytt över gränsen. 

Ulugbek är glad över att få vara tillsammans med sin 
son, men lyckan visar sig bli kort. De uzbekiska myn
digheterna vill inte lämna flyktingarna i fred. De är 
medvetna om att journalister från hela världen nu har 
begett sig till flyktinglägret för att ta reda på vad som 

egentligen hände i Andizjan den 13 maj. De begär att 
affärsmännen som suttit fängslade i väntan på sin dom 
ska lämnas ut, tillsammans med andra före detta fångar. 
En dag kommer de kirgiziska myndigheterna och häm
tar sjutton män, däribland Bachadir. Familjerna hinner 
inte ens ta farväl av varandra. 

Nästa gång Ulugbek och hans son Bachadir möts be
finner de sig i Sverige. 


