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Saknade planet ett 
nationellt trauma

På Kuala Lumpurs internationella flygplats har den 
minnesvägg som inrättades för att allmänheten 
skulle kunna uttrycka sin saknad tvingats stänga. 
Trycket blev för stort. Allt för många ville lämna en 
hälsning, en teckning eller en uppmaning om att 
inte sluta be. 

Trots att närmare åtta veckor har gått sedan  
Malaysia Airlines flight 370 slutade svara på anrop 
så är det svårt att röra sig i huvudstaden utan att 
ständigt påminnas om dess existens. I tidnings-
annonser och via stora reklamtavlor uttrycker före-
tag sina kondoleanser. När kommersiella tv-kana-
ler sänder underhållningsprogram rullar en ban-
ner om MH370 längst ned i rutan.

Flygplanets gåtfulla försvinnande har blivit en 
allmän angelägenhet, det konstanta samtalsämnet, 
och de anhörigas sorg har blivit ett helt lands. Ett 
svindlande antal konspirationsteorier cirkulerar, 
många med den gemensamma nämnaren att rege-
ringen vet mer än den vill avslöja. Och liksom andra 
ämnen som förmår mobilisera den röstberättigade 
befolkningen har MH370 snabbt blivit ett politiskt 
slagträ. 

I Malaysia rasar en bitter strid, ofta utkämpad med 
fula knep, om regeringsmakten. Anwar Ibrahim var 
tidigare vice premiärminister men fängslades efter 
anklagelser om homosexualitet. Han leder numera 
landets enda organiserade opposition och var inte 
sen att attackera regeringens hantering av tragedin. 

– De har inte lämnat ut korrekt radardata eller 
flygfraktsedeln. Det enda de har sagt är att det fanns 
frukten mangostan i lasten. Det är som ett skämt, 
det är inte ens säsong för mangostan. Deras ut-
talanden förändras och de kommer hela tiden med 
nya halvsanningar. Folket ser att regeringen döljer 
någonting, säger han till SvD.

Att motstridig information och viss fumlighet 
präglade de första dagarnas sökande är de flesta 
överens om, men att detta skulle vara resultatet av 
en medveten mörkläggning är tveklöst en politisk 
anklagelse. Och den vinner gehör hos många civila 
malaysier.

– Regeringen är involverad, det finns saker den 
inte berättar och det finns nog skäl bakom det,  
säger egenföretagaren Rabia Assad. 

Hon nekar till att vara med på bild. För farligt, 
säger hon. Malaysia är ett repressivt land och rege-
ringen håller ögonen på sina kritiker. 

Taxichauffören Christofer Lee Boon avfärdar 
i stället anklagelserna mot regeringen som populis-
tiska trick för att plocka billiga poäng. 

– Om vi hypotetiskt säger att Malaysia hade ett 
finger med i spelet, då är det som att säga att vår 
regering är smartare än alla världens experter. Det 
är den inte, säger han och ger instrumentbrädan en 
hård smäll för att understryka sin poäng.

Att inte tro att regeringen konspirerar är dock 

inte, ska det visa sig, samma sak som att inte tro på 
en konspiration alls.

– En av de kinesiska kalligraferna som var med 
på planet kan ha varit en spion. Jag tror att han kom 
över någon information som inte fick komma till 
Kina, fortsätter Christofer Lee Boon som tror att 
planet sköts ned. 

Malaysia har sedan självständigheten från Storbri-
tannien och fram tills i dag plågats av spända  
etniska relationer. Blodiga sammanstötningar i det 
förflutna har lämnat svårläkta sår och i dag styrs 
landet av ett malajnationalistiskt parti vars politik 
ger majoriteten av befolkningen rättigheter som 
den stora kinesiska och den mindre indiska minori-
teten saknar.   

När kinesiska anhöriga gick till angrepp mot  
Malaysias regering fick dessa inledningsvis stöd av 
den malaysisk-kinesiska minoriteten. Men opinio-
nen skulle svänga. På ett sätt som visar att malay-
siska kineser, landets alla problem till trots, i första 
hand identifierar sig som just malaysier. 

– Inledningsvis stödde det malaysisk-kinesiska 
samfundet de kinesiska anhöriga, säger James 
Chin, professor i statsvetenskap vid Monash Colle-
ge i Kuala Lumpur och själv malaysisk kines. 

– Det fanns en känsla av att regeringen skämde 
ut landet. Vändpunkten kom när de anhöriga  
demonstrerade utanför Malaysias ambassad i Peking. 
Det var en hätsk tillställning som många blev illa 
berörda av. Och det fanns ett inslag av hyckleri  
i det, de skulle aldrig ha tillåtits demonstrera så mot 
sin egen regering.  

Men även om det etniskt splittrade Malaysia svet-
sats samman så har reaktionerna på de kinesiska 
anklagelserna inte resulterat i något ökat stöd för 
den egna administrationen. 

– De flesta tror att detta har skadat Malaysias in-
ternationella anseende för lång tid framöver och 
skyller det på en auktoritär och sluten regim, säger 
James Chin. 

Häri ligger också, menar professorn, förklaringen 
till varför Malaysia utgör så fruktbar terräng för 
konspirationsteorier. 

– Medierna här är oerhört kontrollerade av  
regeringen. Människor antar att allt de läser i tid-
ningarna är propaganda och att den verkliga histo-
rien bara går att få online. Och eftersom många  
utgår från att sanningen är raka motsatsen till rege-
ringens version så har tveksamma rykten lätt att få 
spridning.     

På Perenthian Besar, en korallrevsomgiven para-
disö vid Malaysias östkust, har personalen på Flora 
Bay Resort hängt upp en handmålad banderoll i en-
trén. Texten är densamma som pryder tusentals 
andra affischer, plakat och väggmålningar runt om 
i landet. Mysteriets informella slogan, den enda 
uppmaning som kan riktas till de som inget vet: ”Be 
för MH370”.   

– Vi satte upp banderollen för en månad sedan. 
Då trodde vi att vi snart skulle ha svaren, säger  
receptionisten Firdaus Roslan. 

Resorten har redan upplevt den utveckling som 
hela Malaysias tjänstesektor fruktar. Veckorna efter 
den 8 mars minskade inflödet av asiatiska resenä-
rer betänkligt, men Firdaus Roslan hoppas att feno-
menet är övergående. Och tror sig se ett ljus i slutet 
av tunneln.

– 20 procent av våra turister är kineser, säger 
han. Det är den största enskilda gruppen, så själv-
klart är vi oroliga att det ska minska. Men i går kom 
det faktiskt tre kinesiska turister och checkade in.

utrikes@svd.se

SVD I MALAYSIA  En och en halv månad har gått sedan piloten  
på  Malaysia Airlines flight 370 yttrade de numera världs berömda 
 orden: ”God natt Malaysia tre-sju-noll.” Svarta lådan har slutat  
sända och hoppet om att få återse de ombord har falnat. Men  
i Malaysia lever MH370 fortfarande. Som olöst gåta, politiskt  
slagträ – och nationellt trauma.
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Befolkningen  
i Malaysia lever 

under olika  
förutsättningar 
beroende på sin 

etnicitet. 

Deras uttalanden  
förändras och de kom-
mer hela tiden med nya 
halvsanningar. Folket  
ser att regeringen döljer 
någonting. 
Anwar Ibrahim, tidigare vice premiärminister.
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Det var från Malysias internationella flygplats som MH370 lyfte den 8 mars. Nu har det gått nästa åtta veckor sedan flygplanet med de 
239 passagerarna försvann.

Tappade kontakten
MH370 lyfte från Kula Lumpurs 
flygplats den 8 mars med destina-
tion Peking.  Radarkontakten för-
lorades när flygplanet befann sig  
i luftrummet som kontrolleras av 

Vietnam. Spekulationer kom ge-
nast i gång. Både i form av att pla-
net hade kapats och att det hade 
störtat i Indiska oceanen. Inget 
har dock bekräftats eftersom pla-
net inte återfunnits ännu.

Den 24 mars skickade den 
 Malysiska regeringen ett dödsbud 
till de anhöriga. Något som väckte 
stor irritation då beskedet kom 
via sms. 
 SVD
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Professorn James Chin berättar att inledningvis tyckte 
folk att regeringen skämde ut landet, men att den 
känslan vände efter att anhöriga kineser protesterat 
utanför Malaysias ambassad i Peking.

Inne på flygplatsen i Kula Lumpurs flygplats har den minnesvägg som sattes upp tvingats stänga för att det blev för många som ville uttrycka sin sorg. Nästa sida Sju personer om  
vad som hänt med MH370 >
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Isabel Navarro, 66, hemmafru:
– Jag läser inte tidningarna för det gör mig bara ännu 
mer ledsen. Vi bryr oss för att vi är människor, inte 
bara för att det var ett malaysiskt flyg. Malaysiska 
människor sörjer oavsett var i världen en katastrof  
inträffar, som tyfonen i Filippinerna. 

Joseph Chin, 
73, pensionär:
– Uppenbar-
ligen har det 
inte tagits 
gisslan, det 
går inte att 
gömma 239 
människor hur 
som helst. Jag 
tror att pilo-
ten begick 
självmord,  
annars är det 
inte logiskt att 
all kommuni-
kationsutrust-
ning skulle ha 
varit avslagen. 

Jay Lee, 24, till 
vänster och Andy 
Lim, 21, bägge 
kockar:
– Det finns för 
många fakta som 
regeringen har 
försökt dölja,  
säger Jay Lee. De 
kommer fram ett 
efter ett, dag  
efter dag. Vissa 
tror att det har 
att göra med fyll-
nadsvalet i del-
staten Selangor, 
att regeringen  
orsakade försvin-
nandet för att dra 
uppmärksam-
heten från Anwar 
Ibrahims val-
kampanj. 

– Jag tror att 
det var en kap-
ning. Allt pekar 
på det, säger 
Andy Lim. 

Hazwan Hafiz, 26 år, student:
– Min första tanke var att någon kapat planet och flu-
git det till ett säkert gömställe. Jag tror inte att det 
har kraschat, de har sökt så pass länge utan att hitta 
något. Jag tror att kaparnas agenda är att använda 
planet som ett vapen, som vid 11 september. 

Siti Mraimuan, 51 år, äger en gaturestaurang:
– Vi kan inte säga någonting om det för vi vet ingenting ännu. Vi 
 malaysier tycker att det är bättre att tänka positivt än att spekulera. 
Tänka positivt och be. Med guds hjälp hittar vi snart planet.

Henry Ng, 30, uthyrningsansvarig:
– Förmodligen var det sabotage eller en kapning, för 
transpondern var avstängd och planet hade avvikit 
från sin kurs. 

Vad tror du har hänt med MH370?


