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På Soi 3, den tvärgata till Sukhumvit Road i Bangkok som även kallas Soi Africa, samlas många av de afrikaner som sökt sig till staden för att tjäna pengar.

Sisco, (upptill) säljer droger för att pengarna är så lättförtjänta medan Love prostituerar sig. Nana George Ankoma (till vänster) däremot har arbete och familj i Bangkok sedan 14 år tillbaka.
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Hårdnande villkor för afrikaner i Bangkok
Jag säljer
över hela
Bangkok, men
kvarteret här
ser jag
som mitt
kontor.
Sisco, drog
handlare från
Ghana.

BANGKOK – Happy hour? You
want massage or marijuana?
Orden viskas av en kortväxt
thailändsk man när vi närmar
oss Soi 3 – den tvärgata till Sukhumvit Road i Bangkok som även
kallas Soi Africa. Arabiska kvinnor klädda i svarta slöjor konverserar, afrikanska män med solglasögon pratar i mobiltelefoner,
och thailändska flickor säljer
blinkande Mimmi Pigg-hårspännen till några ryska turister. Affä-

FOTO: JONAS GRATZER

7 Vad gäller saken?

Voravat Amornvivat, polis vid
immigrationsverket i Bangkok.

rerna och vardagslivet verkar flyta på utan problem.
I ett inrökt hotellrum med mögel
i taket, alldeles i närheten har
Sisco, som han kallar sig själv,
checkat in med ett av sina två
pass och tillika identiteter. På
sängens smutsiga lakan lägger
han upp påsar med marijuana,
kokain och metamfetamin eller
ice som är drogens namn på
Bangkoks gator.

Den 30 december förra året
stormade 100 narkotika
poliser och immigrations
tjänstemän in på Soi 3 i vad
de kallar inledningen på det
senaste ”War on drugs”. De
kontrollerade pass och
visumstämplar på afrikaner
– och resultatet visade att

– Detta är en stor risk vi tar,
polisen kan komma när som
helst – det ser inte så bra ut att
två vita killar går till ett hotellrum med en svart snubbe, säger
Sisco som kommer från Ghana,
och som har varit åtta månader
i Bangkok på ett studentvisum.
Han blickar nervöst mot dörren.
– Jag säljer över hela Bangkok,
men kvarteret här ser jag som
mitt eget kontor.
Sisco berättar att han fastnade
i droghandeln för att pengarna är
så lättförtjänta.
– Jag tänker tjäna ihop tillräckligt, sedan slutar jag, tar pengarna och åker tillbaka till Afrika,
berättar Sisco och fortsätter:
– Det här livet är för stressigt,
här finns inga mänskliga rättigheter – jag vill inte vara här, men
jag kan inte åka hem tomhänt.

100 av dem hade giltigt
visum och 10 var i Bangkok
på olagliga grunder.

dagar med möjlighet till
förlängning i ytterligare 30
dagar.

De kom från länder i Väst
afrika som Nigeria, Mali,
Senegal och Elfenbens
kusten – och de flesta hade
turistvisum som gäller i 60

För att få ett nytt turist
visum åker många till
grannländerna Laos, Kam
bodja och Malaysia – och
får då automatiskt 60 nya

Män från Mali
undersöker skor
för export hem.
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Han berättar historien om när
två thailändska tjejer stal hans
pass och pengar, vilket resulterade i sex månaders fängelse när
han inte hade några giltiga handlingar att visa upp vid en poliskontroll.
– Har du inget giltigt visum, så
får du muta polisen, och har du
inga pengar så ringer de hem till
dina anhöriga och säger till dem
att skicka pengar, annars blir det
fängelse.
Att poliser ofta själva lägger droger i afrikaners fickor och sedan
anklagar dem för droginnehav är
vanligt förekommande, och ett
sätt för poliser att dryga ut lönen,
menar Sisco.
Det håller dock inte poliskommissarien vid immigrationsverket i Bangkok, Voravat
Amornvivat med om. Enligt
honom rör det sig om ett rykte

dagar. Om datum för visu
mets giltighet har passerats
vid en poliskontroll, eller om
personen saknar pass – tas
personen i fråga in i förvar
hos immigrationsverket
i väntan på utvisning och
får böter på cirka 1 000 kro
nor.

Regeringen har lovat att
den nya antidrogkampan
jen inte kommer bli en upp
repning av den som pågick
2003 – då 2 600 människor
fick sätta livet till.

att poliser här skulle vara korrumperade.
– Nej, det är höga böter och
fängelse i upp till tjugo år – vi är
tuffa mot poliser som fuskar,
säger Amornvivat.

– Många från Mali exporterar
tyger, och nigerianska män gifter
sig ofta med thailändskor. Och
det är många afrikaner som vill
lära sig thai, som får studentvisum.

Immigrationsverket, som inte
har några siffror att visa upp på
poliser som har åkt fast för korruption, planerar i nuläget att
göra det svårare för afrikanska
medborgare att komma in i Thailand.
– Det ska bli svårare för dem
att få visum – att neka afrikaner
är ett sätt att skydda Thailand. De
som väl är här ska vi hålla koll på
– många sysslar med bedrägeri
och droghandel. De kommer hit
och lever billigt.
Han anser emellertid att det
finns undantag i den ström av
människor från Afrika som söker
sig hit.

En av dem är Nana George Ankomah som ursprungligen är från
Ghana och har arbetat på ett
speditionsföretag för flyg och
sjöfrakt i Bangkok de senaste 14
åren, gift sig med en thailändska,
och skaffat två barn.
Någon rasism eller problem
med polisen har han aldrig
märkt av.
– Polisen har inte besvärat mig
en enda gång under alla dessa år,
det beror helt på vilka afrikaner
det gäller – polisen ser skillnaden. Jag dricker inte, sköter mig
och arbetar.
Thailändare runt sig ser han
som sina bröder och systrar. Han

Shopping på
Soi 3.
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Thailand har 61,1 miljoner
invånare och har en yta som
är något större än Sveriges.
Bangkok är den i särklass
största staden i Thailand med
omkring 7 miljoner invånare.

SVD

Källa: Immigrationsverket
i Bangkok.

arbetar tillsammans med dem
och håller inte på med ”monkey
business”, som enligt honom är
huvudsysslan hos många arbetslösa afrikaner.
Tillbaka på hotellrummet ringer
Siscos två mobiler oavbrutet.
– Jag byter simkort varje
månad. Polisen kontrollerar
samtalen, säger han samtidigt
som han svarar i en av telefonerna.
– Det är lugnt, du kan komma
nu.
Ett par minuter senare sitter
Love på sängkanten och drar in
djupa halsbloss på cigaretten.
Hon är i Bangkok för andra
gången på ett tremånaders
turistvisum. Här tjänar hon
ungefär 1 000 svenska kronor per
kund som hon har samlag med.
– Det är lättare att tjäna pengar

7 Den största gruppen afrikaner som besökte Thailand i fjol var sydafrikaner
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ÖSTERUT Allt fler afrikaner söker sig till
Thailand. Med tuffa immigrationsregler i Europa
är det lättare att hitta försörjning i en stad som
Bangkok. Men en del afrikaner väljer den olagliga
vägen och polisen aviserar hårdare tag i kampen
mot droger. Därmed blir tillvaron svårare för den
afrikanska populationen som helhet.

Hela storstadsområdet
beräknas ha omkring 12 miljoner. Stor-Bangkok står för

ungefär 43 procent av Thailands BNP.

svenskar besökte Thailand
förra året.

Turismen i Thailand domineras av besökare från andra
asiatiska länder. De största
grupperna kom från Malaysia, Kina och Japan.
Britterna var den största
europeiska gruppen. 355 000

Den största gruppen afrikaner som besökte Thailand
förra året var sydafrikaner.
57 100 kom därifrån. 70 000
personer kom från andra
afrikanska länder.
SVD

i Asien, Bangkok fungerar som
transit för varor mellan Afrika
och Europa, säger Love som
kommer från Liberia och tänder
en ny cigarett i det redan rökfyllda rummet.
– Afrika har sin egen människohandel, det kommer mest kvinnor
från Uganda, Sudan och Mali.
Love känner att hon blir behandlad som skräp av det thailändska
samhället.
– Om en svart tjej och kille
kommer in på en restaurang så
blir de ignorerade av alla där,
men skulle det vara en svart kille
och en thailändsk tjej så är det
helt okej, för då vet folk att hon
pumpar honom på hans pengar,
säger Love och tar ett nytt långt
halsbloss.

M

Afrika
har sin
egen
människohandel, det
kommer
mest
kvinnor
från
Uganda,
Sudan
och Mali.
Love från
Liberia.

JOHAN AUGUSTIN
utrikes@svd.se

7 Få afrikanska immigranter i Asien
Andelen afrikanska
immigranter i asiatiska
länder är mycket låg.
Emigrationen från Afrika
har de senaste decennierna gått till USA, delar
av Mellanöstern och
Europa, främst till de
gamla kolonialmakterna
Frankrike och Storbri-

tannien. I USA är 1,6 procent av den svarta
befolkningen immigranter födda i ett afrikanskt
land. Det är en grupp
som är mycket välutbildad och man har sökt sig
framför allt till New York,
Kalifornien, Maryland
SVD
och Texas.

