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Nyheter

cosenza Ingången till kvinnohuset i 
staden Cosenza är väl dold och sak-
nar skyltning. Ennio Stamile och 
Franco Lanzino öppnar dörren till 
byggnaden och visar oss runt bland 
utrymmena där kvinnorna som flytt 
misshandel och våldtäkt lever och 
bor. Ett kök där all mat är gratis, pri-
vata rum och en gymnastiksal där 
kvinnorna får träning i självförsvar 
– våldtäkter är vanliga i området. På 
väggarna hänger målningar i mör-
ka toner där kvinnorna skildrar det 
våld som de utsatts för.

Franco Lanzino berättar att hans 
dotter Roberta som 19-åring, på väg 
till kusten på sin lilla motorcykel, 
blev bortrövad, våldtagen och mör-
dad. Det här var för trettio år sedan 
och ingen har dömts för brottet. 
Ingen vet säkert, men kanske blev 
Roberta ett offer för ’Ndranghetan 
– maffian i södra Italien. 

Under 1970- och 1990-talen kid-
nappade den systematiskt männi-
skor i södra Italien, gjorde sig en 
förmögenhet på lösensummor och 
investerade dem i en droghandel 

som numera involverar hela Euro-
pa. Lanzino grundade kvinnohuset 
till minne av dottern.

Handel med colombia
Det är den här rörelsen som Ennio 
Stamile, chef för den maffiabekäm-
pande organisationen Libera i det 
bergiga Kalabrien, jobbar mot. Trots 
ständiga hot, också mordhot, sätter 
han sig lugnt vid bordet med händer-
na knäppta för att berätta om rörel-
sen som har en stor del av Italien i 
sitt grepp.

– Jag har vuxit upp på en ort där 
’Ndranghetan förstört livet för flera 
generationer. Den har förstört både 
ekonomin och näringsgrenarna. Jag 
har sett hur folket har lidit. Jag gör 
det här jobbet av kärlek till folket i 
min hemregion.

Libera skyddar och försvarar 
maffians offer och hjälper företaga-
re som vägrar betala de skyddspeng-
ar som maffian driver in. Den bild 
som Stamile målar upp av södra Ita-
lien är långt ifrån pastarätternas, vi-

nets och turistbroschyrernas Italien. 
– I södra Italien betalar så gott 

som alla skyddspengar. De som in-
te betalar blir hotade eller mördade. 
Och det är väldigt få som vågar göra 
en polisanmälan, säger han.

’Ndranghetan borde inte bara va-
ra en regional angelägenhet. ’Ndrang-
hetan är den colombianska maffians 
väg in i Europa. Det sägs att varken 
Camorran i Neapel eller Cosa Nostra 
på Sicilien kan köpa ett enda gram 
kokain i Colombia utan att ’Ndrang-
hetan godkänt det. Ändå koncentre-
rade den italienska staten all upp-
märksamhet på den sicilianska maf-
fian fram till 2007. Då inträffade den 
så kallade Duisburg-massakern där 
sex italienare mördades på en pizze-
ria i Tyskland, där hundratals pizzeri-
or betalar skyddspengar till ’Ndrang-
hetan. Innan dess hade få utanför Ita-
lien hört talas om den. 

– Många uppfattar fortfarande 
’Ndranghetan som en regional maf-
fia, vilket gett den möjlighet att växa. 
Men genom droghandeln blev den 

en världsomfattande organisation. 
Omsättningen är 200 miljarder eu-
ro per år och största delen av intäk-
terna kommer från kokainhandeln, 
säger Stamile.

slår tillbaka
Pengarna från droghandeln har 
gjort att maffians offer under de se-
naste åren ökat. Ju mer pengar i rö-
relse, desto fler strider mellan maf-
fians klaner och desto mer våld. Var-
je gång staten har försökt ingripa i 
maffians verksamhet har den svarat 
med dubbelt så hårda medel. 

När en borgmästare i Rosarno 
ordnade den första demonstratio-
nen mot maffian 1994 bombades 
samtliga kommunala byggnader 
i staden. Det finns både politiker, 
journalister, jurister, advokater och 
bank ingenjörer som är i maskopi 
med maffian. Undersökningar vi-
sar att maffian också har en tät kon-
takt med frimurarlogerna, som har 
stort inflytande över italiensk politik.

I boken ”Ndrangheta – en bok om 

Allt fler vågar resa sig mot    största maffian i Europa
Italien  ’Ndranghetan är den  rikaste 
och mäktigaste maffian i Europa – men 
den minst kända. Maffians tentak-
ler sträcker sig till vår del av Europa 
– ’Ndranghetan kontrollerar över åttio 
procent av kokainhandeln i Europa.
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Allt fler vågar resa sig mot    största maffian i Europa

 den rikaste.  – ’Ndranghetan 
är den kanske mäktigaste maffian i 
världen, åtminstone en av de fem 
största, säger Ennio Stamile (t.h.). 
Bredvid honom Franco Lanzino (t.v.) 
som grundat en stiftelse och ett 
hem för hotade kvinnor. Foto: Heidi 
Hakala

maffian i Kalabrien” ger författaren 
Tomas Lappalainen exempel på hur 
maffian jobbar för att få makt och 
inflytande. Inom politiken tvingas 
kommunalråd avgå och ersätts av 
sådana som ’Ndranghetan kan kon-
trollera. Företagare och universi-
tet kan bli uppringda och tvingade 
att anställa och anta personer som 
’Ndranghetan rekommenderar. De 
som inte lyder kan få knäskålarna 
krossade eller bli mördade. I södra 
Italien betalar så gott som alla tu-
ristanläggningar beskyddaravgif-
ter. Och både när Medelhavets störs-
ta industrihamn och Italiens störs-
ta motorväg skulle börja byggas på 
1960-talet tog sig maffian in i bygge-
na från start. Den styrde både ma-
terialinköp och anställningen av ar-
betskraft och tog ett fast grepp om all 
handel som passerade genom den 
nya hamnen Gioia Tauro.

Det som gör det ännu svårare att 
komma åt ’Ndranghetan i dag är att 
den har gjort en klassresa. För någ-
ra decennier sedan saknade klanle-

darna utbildning och levde ofta på 
landsbygden, men i dag är deras 
barn läkare och advokater. Följden 
är att ’Ndranghetan inte bara utövar 
påverkan på institutionerna utifrån 
– i stället kan vissa av dem kontrolle-
ras direkt av maffian.

’Ndranghetan misstänks också 
ha kopplingar till IS. Den smugg-
lar in vapen, droger och flyktingar 
från islamistiska miliser i Syrien och 
Irak, men också arkeologiska före-
mål, enligt en artikel i den italien-
ska dagstidningen La Stampa förra 
veckan. Till exempel beslagtogs flera 
konstverk i hamnen Gioia Tauro, ge-

nom vilken maffian också importe-
rar tonvis av kokain till Europa var-
je år. Myndigheterna har en teori om 
att ’Ndranghetan lyckats infiltrera 
sig i den lukrativa människohandeln 
från Nordafrikas kuster genom att 
samarbeta med islamiska terroris-
ter, och undersöker nu kopplingen.

”Lever som djur”
Tillbaka till kvinnohuset i Cosenza. 
När Umberto Ferrari, som också 
jobbar för Libera, tar till orda är to-
nen försiktigt positiv. Den tystnads-
kultur som länge präglat södra Ita-
lien är inte längre lika solid. Ett känt 
sicilianskt uttryck som också an-
vänds om maffian i Kalabrien lyder: 
”Niente vitti, niente sacciu, e siddu 
c’ero dormivo”. Det betyder ”jag såg 
ingenting, jag vet ingenting och om 
jag var där så sov jag”. Det är ett ut-
tryck för att få vågar vittna mot maf-
fian trots att många vet vem som till-
hör den, men det här håller sakta på 
att förändras. 

– Fler vågar anmäla brott och an-

talet personer som samarbetar med 
polisen har ökat markant. Det som 
framför allt försvagat ’Ndranghetan 
är att kvinnorna börjat tala ut, sä-
ger Ferrari.

’Ndranghetan har varit svår att 
komma åt i jämförelse med and-
ra maffiaorganisationer eftersom 
’Ndranghetan i högre grad är sam-
manknuten med blodsband. Ingen 
vill skvallra på en släkting eller vän 
och rörelsen har få avhoppare. Men 
Ferrari säger att det i dag är fler som 
anger också släktingar och att fler 
maffialedare grips och döms.

– Allt färre capos (chef eller ”hu-
vud”) kan leva fritt. De lever som 
djur i hålor eftersom folk vet vem de 
är. Problemet är rörelsens djupa röt-
ter: när en capo grips eller dödas dy-
ker det genast upp en ny, säger han.

Hans jobb är att hitta ny använd-
ning för egendom som konfiskerats 
av maffian. Tillsammans med den 
italienska staten vill han ge egen-
dom – bilar, båtar och gårdar – till-
baka till folket. En fängslad capos 

markområde kan till exempel bli ett 
kooperativ som odlar grödor och ve-
te. Man anställer unga som det gått 
snett för i livet och grödorna säljs se-
dan till företagare vars verksamhet 
drabbats av maffian.

– Det är en viktig signal att egen-
dom ges tillbaka till folket, säger han.

Ett stort framsteg för Libera är 
att den italienska regeringen nu be-
handlar deras lagförslag som ska ge 
skattelättnader för de företag som 
vågar anmäla att de tvingas betala 
skyddspengar. Det ska också bli möj-
ligt att få tillbaka privat egendom 
som maffian beslagtagit. Men något 
av det viktigaste vore att Europa er-
känner att maffian inte är ett regio-
nalt, utan ett europeiskt, problem.

– Gränskontrollerna vid droghan-
del måste bli bättre och alla europe-
iska länder borde införa en motsva-
rande lag mot maffiasammanslut-
ning som den i Italien, säger Ennio 
Stamile. 

FNB–SPT–HEIDI HAKALA

Maffians framfart och fattigdo-
men i södra Italien har lett till 
avfolkning och hjärnflykt bland 
unga. Kalabrien kryllar av över-
givna fabriker som dött ut i 
maffians händer.

CIvITA Södra Italien borde ha bästa 
möjliga förutsättningar för att vara en 
välmående region; rätt klimat, vack-
ra stränder och berg. I stället är det 
Italiens fattigaste. ’Ndranghetan har 
gjort det närmast omöjligt för privat-
företagare att verka i området. I den lil-
la bergsstaden Civita är Emanuele Pi-
sarra orolig för hemregionens framtid. 

– Ungdomsarbetslösheten här är 
45 procent. Det värsta är att många 
unga helt har slutat söka jobb, de har 
gett upp. Förr återvände många hit 
efter sina studier, men så är det inte 
längre, säger han.

Under årens lopp har maffian 
ökat sin kontroll över företag, ham-
nar och politiker. ’Ndranghetan är 
sedan länge djupt engagerad i bygg-
branschen och många byggföretaga-
re håller sig borta från regioner där 
maffian kontrollerar bygget. Bristen 

på jobb gör att många lever på soci-
albidrag eller jobbar svart. De fles-
ta som har jobb verkar inom den of-
fentliga sektorn efter att maffian ta-
git kål på privatföretagandet. 

– Alla jobbar för kommunen, det 
finns inga andra jobb här, säger Do-
minico Morelli, född i Civita men bo-
satt i Rom.

I Kalabrien är det inte bara de 
verksamheter som normalt är of-
fentligt finansierade, som till exem-
pel sjukvården, som finansieras av 
skatter. Både industrier, jordbruk, 
fiske och turism är delvis beroende 
av statliga eller europeiska bidrag. 
Morelli berättar att staten skjuter in 
pengar för att stöda företag att eta-
blera sig i området, men att de stora 
industrisatsningarna i Syditalien of-
ta misslyckas. Många tar emot inves-
teringsstödet men flyttar efter någ-
ra år verksamheten till norra Italien. 

– Därför finns det en massa över-
givna fabriker här, ”ökenkatedraler”. 
Inte heller immigranterna från Afri-
ka vill stanna här, utan vill vidare till 
Tyskland där det finns jobb, säger 
Morelli. FnB–sPt/Heidi HakaLa 

Många flyr fattigdomen 
i södra Italien 

❞ Jag har vuxit 
upp på en ort 

där ’Ndranghetan 
förstört livet för flera 
generationer. Den har 
förstört både ekono-
min och näringsgre-
narna. Jag har sett hur 
folket har lidit, och jag 
gör det här jobbet av 
kärlek till folket i min 
hemregion.
Ennio Stamile
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 Få utsikter. – Alla jobbar för 
kommunen, det finns inga andra 
jobb här, säger Dominico Morelli. 
Foto: Heidi Hakala
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Maffian i södra Italien
●● Maffian i södra italien kall-

las ’Ndranghetan och är den 
rikaste och mäktigaste maffi-
an i europa.

●● ’Ndranghetan är uppdelad 
i klaner som kontrollerar det 
mesta inom sina respektive 
områden: turistanläggningar, 
hamnar, vägbyggen, handel, 
företag och politik.

●● År 2007 beräknades 
’Ndranghetan omsätta en 
summa motsvarande 11,5 pro-
cent av italiens bnp. drog-
handeln står för största de-
len av omsättningen, resten 
består av offentliga kontrakt, 
”skyddspengar” som maffian 
driver in, utpressning, vapen-
handel och prostitution.

●● Verksamheten sträcker sig 
till städer i Norditalien såsom 
Milano och Venedig, till tysk-
land, USa och Sydamerika.

●● italien införde en lag mot 
maffiasammanslutning 1982. 
Källa: Ndrangheta – en bok om 
maffian i Kalabrien av Tomas 
Lappalainen (2010) och Libera

❞ Det som framför 
allt försvagat 

’Ndranghetan är att 
kvinnorna börjat  
tala ut.
Umberto Ferrari

200 
miljarder euro är ’Ndranghetans 
omsättning per år. Största delen  
av intäkterna kommer från kokain-
handeln.


