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– Jag var lite rädd innan vi flög hit 
men allt verkar normalt, säger hon.

Gatorna i Hua Hin, 20 mil söder 
om Bangkok, är fulla av människor. 
Thailands militärjunta sponsrar ett 
jippo med såväl gycklare som mu-
sikunderhållning och gratis mat. 

Men försöket att skapa en folkfest 
får en allvarlig underton av den hö-
ga polisnärvaron. En bombhund går 
runt och sniffar på bilar och blom-
krukor. Sent på kvällen den 11 au-
gusti skakades den vardagliga lun-
ken i turistorten på Malackahalvön 
när tre bomber detonerade med ba-
ra någon timmes mellanrum. Sam-
tidigt detonerade en bomb på den 
populära semesterön Phuket i söd-
ra Thailand. Två personer miste li-
vet och minst 20 personer skadades, 
däribland ett tiotal utländska med-
borgare. Rädslan för nya dåd är stor. 

Turistnäringen är helt avgörande 
för Hua Hins ekonomi, liksom för he-

Thailand på sin vakt 
mot nya bombdåd

PolisPatruller. Efter bombdå-
den den 11 augusti har polispatrul-
lerna blivit mycket vanliga i Hua Hin. 

Värmen Vann.  Jukka Kuitunen från Lahtis och Heidi Myllys från Kervo 
kände lite oro inför resan till Thailand, men övervägde inte att ställa in 
semesterresan. 

BomBPlats. En kvinna säljer mat i Hua Hins partydistrikt på exakt samma 
plats där den andra av totalt tre bomber exploderade den 11 augusti. 

I augusti skakades de thailändska turistorterna Hua Hin och Phuket av 
koordinerade bombdåd. Politiska motiv misstänks ligga bakom attacker-
na som dödade två personer och skadade minst 20. Lokala näringsidkare 
vittnar om att turisterna har flytt, men Heidi Myllys från Kervo övervägde 
aldrig att ställa in sin semester. 

Fakta

Bombdåden  
i Thailand

●● Den 11 augusti detonera-
de fyra bomber i de thailänd-
ska turistorterna Hua Hin och 
Phuket. Två thailändska med-
borgare dog och minst 20 per-
soner skadades, däribland ett 
tiotal utländska turister. Sam-
tidigt detonerade ytterliga-
re två bomber i de sydliga stä-
derna Phang Nga och Surat 
Thani. Totalt detonerade elva 
bomber under dagen och nat-
ten, med fyra dödsoffer som 
följd.

●● Bombdåden ägde rum på 
drottningens födelsedag, en 
nationell helgdag som ut-
märks av officiella firanden. 
Det har, på grund av den sty-
rande militärjuntans nära 
kopplingar till monarkin, fått 
många att misstänka politis-
ka motiv. 

●● Misstankarna har riktats 
mot militanta muslimska 
grupper i landets södra delar, 
som kräver ökat självstyre, lik-
som mot rödskjortorna som 
kort innan militärkuppen 2014 
förlorade statsmakten.

●● Upproret i södra Thai-
land har pågått sedan slu-
tet av 1940-talet men blossa-
de upp med ny kraft 2004. Se-
dan dess har konflikten skör-
dat runt 6 500 dödsoffer.

la Thailands, och attacker som dessa 
har en potentiellt förödande effekt.  

– Den första veckan efter bomber-
na hade vi inga turister alls. Nu är 
det lite bättre men det har fortfaran-
de inte återhämtat sig, säger Natta-
ist Kaen Kosum, som säljer crepes 
några kvarter från platsen där den 
första bomben detonerade och hör-
de explosionen.

Terrorattack eller lokalt sabotage?
Den 11 augusti är drottning Sirikits 
födelsedag och en nationell helgdag i 
Thailand. Det är ett symboltungt da-
tum som sannolikt valts för att sända 
ett budskap – den thailändska mili-
tärjuntan är intimt allierad med mo-
narkin och många har tolkat bom-
berna som en protest mot dess auk-
toritära styre. Juntan har dock kon-
sekvent förnekat att dåden skulle ha 
politiska förtecken.

– Detta är inte en terroristattack. 

Det är bara lokalt sabotage som är 
begränsat till vissa områden och 
provinser, sade polisens talesper-
son Piyapan Pingmuang i Bangkok 
efter sprängningarna.  

Samma tongångar hördes i au-
gusti i fjol då ett bombdåd nära en 
hinduisk helgedom i huvudstaden 
dödade 22 personer.

Få vågar öppet bestrida militär-
juntans version. Det kan vara fören-
at med fara.

– Men alla vet att det var folk från 
södern som planterade bomberna. 
De tog en minibusstaxi hit och de an-
dra passagerarna hörde deras dia-
lekt, säger Niwat Donghae.

Han äger baren Johnny’s i centra-
la Hua Hin, utanför vilken den första 
bomben detonerade. 

– Jag var hemma den kvällen. Det 
kanske räddade mitt liv, säger han 
och pekar upprört på splitterskador-
na i taket och på väggarna. 

Niwat Donghae undkom med 
livet i behåll. Men bombdådet har 
ändå fått konsekvenser. Johnny’s 
är helt tomt på besökare denna fre-
dagskväll. Bara några servitriser sit-
ter uttråkade i baren och knappar på 
sina mobiltelefoner. 

Oroligt i söder
I Thailands södra provinser rasar 
sedan flera decennier ett uppror 
där militanta grupper kräver stör-
re administrativ autonomi för lan-
dets muslimska minoritet. Dödliga 
attacker mot statsmakten är vanli-
ga, men har såvitt känt hittills aldrig 
riktats mot turistnäringen. 

Niwat Donghae är övertygad om 
att det var konflikten i södern som 
spillde över till Hua Hin. Andra be-
dömare menar att förövarna sanno-
likt var ”rödskjortor”, sympatisörer 
till den tidigare premiärministern 
Yingluck Shinawatra.

Shinawatra och hennes parti 
Phak Phuea Thai vann med hjälp 
av landets fattiga en jordskreds-
seger i parlamentsvalet 2011, men 
mötte stort motstånd av de så kalla-
de gulskjortorna som står militären 
och kungahuset nära. Hon avsattes 
av Thailands konstitutionsdomstol 
den 7 maj 2014 och fängslades när 
militären några veckor senare grep 
makten i en kupp. 

Värmen vann över rädslan
Bara dagar innan bomberna deto-
nerade i Hua Hin och Phuket god-
kändes militärjuntans förslag till ny 
konstitution efter en hårt kritiserad 
folkomröstning. 

Det var ett tungt nederlag för 
rödskjortorna och har lanserats 
som ett möjligt motiv till bombdå-
den – men skulle samtidigt inne-
bära en dramatisk våldsupptrapp-
ning för en rörelse som traditio-

nellt inte använt liknande strate-
gier. 

På marknaden i Hua Hin stannar 
Jukka Kuitunen från Lahtis och Hei-
di Myllys från Kervo för att äta en 
kebab. 

– Det är första gången vi är här, 
säger Jukka Kuitunen. Vi älskar vär-
men, men stranden är lite väl varm. 
Jag brände mig första dagen. 

De hade läst om attackerna i tu-
ristorten men övervägde aldrig att 
ställa in resan. 

– Vi bokade vår semester i febru-
ari, säger Heidi Myllys. Jag var lite 
rädd innan vi flög hit men allt ver-
kar normalt.

Jukka Kuitunen tar en tugga av 
kebaben och rycker på axlarna. 

– Men vad som är normalt är för-
stås svårt för oss att säga.
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Helig Plats. Kinesiska turister ber vid Erawan 
shrine där en bomb detonerade i augusti och 
dödade 22 personer. Bomben antas vara riktad 
mot de hundratals kinesiska turister som besöker 
altaret varje dag. 

PolisPatruller. Efter bombdåden den 11 augusti har polispatrullerna 
blivit mycket vanliga i Hua Hin.


