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Cancern ökar i staden  där soporna tagit över
SHENGFANG

■ Kinas industri är på väg att få slut 
på natur att förorena. Efter luftkris 
larmar  medier om vatten- och jordkris. 
Cancer  tävlar nu med bnp i tillväxtsiff-
ror. Sydsvenskan besökte Shengfang 
– småstaden  där soporna tagit över.

■ Frisören. På en balkong 
ovanför den grönslemmiga 
Chuanxinån tar frisören Liu 
Yan, 21 år, en paus. Vattnet 
nedanför henne är täckt av 
sopor. Stora högar sträcker 
sig upp längs kanalsidorna, 
och fortsätter ut från cent-
rum. Men idag blåser en 
kall nordanvind bort stan-
ken. Även rekordsmoggen 
som täckt Nordkina stora 
delar av vintern har lättat. 
Det hörs ett sus från gam-
la plastpåsar som fladdrar 
i vinden likt fjolårsvass.

Varför är vattnet så 
smutsigt?

– För att folk slänger sina 
sopor där, och fabrikerna 
släpper ut, svarar hon sak-
ligt.

Dricker ni kranvatten 
här?

– Dricker man vattnet 
här får man cancer. Allt 
vårt dricksvatten köper 
vi på dunkar. En del får ek-
sem och röda utslag när de 
duschar. Jag får själv en röd 
svullnad på armen, säger 
hon och visar sin handled.

Har det alltid varit så 
här?

– För tjugo år sedan 
fanns det fisk och krabbor. 
Folk drack vattnet i ån.

Vad hände?
– Fabrikerna satte igång. 

När de fick släppa ut utan 
att någon stoppade dem så 
började vanligt folk ock-
så att skita ner. Det finns 
ingen sophämtning heller. 
Partitjänstemännen stop-
par pengarna i egen ficka 
istället.

Den uråldriga köpingen 
Shengfang i Hebeiprovin-
sen var tidigare känd för 
sin skönhet. Här fanns pit-
toreska hus vid kanalerna. 
Den berömde kejsar Qian-
long besökte Shengfang 
och prisade dess vatten. 
Idag är Shengfang känt för 
produktion av lättmetalls-

möbler, stål och annan in-
dustri som berikat stadens 
150 000 invånare.

Hur är det att leva här?
– På sommaren stinker 

det fruktansvärt, av ruttet 
kött och sopor. Det är fullt 
av myggor och flugor. Rö-
ken från fabrikerna luktar 
syra och det sticker i näsan 
så man hostar ibland. Jag 
brukar ha munskydd på 
mig. När fabrikerna släpper 
ut byter ån färg. En gång 
blev den rosa-prickig! be-
rättar Liu Yan med ett för-
undrat skratt.

En av världens största fa-
briker för glutamat ligger 
i trakten. Glutamat är en 
kemisk smaktillsats.

Vad tänker du göra?
– Alla som kan flyttar 

härifrån. Jag vill till någon 
av storstäderna i närheten, 
Lanfang, eller Peking.

KINA

FAKTA

Cancer vanligaste 
dödsorsaken
■ Cancerfallen har ökat kraftigt 
i Kina sedan 90-talet och är nu 
den vanligaste dödsorsaken 
i landet.
■ År 2008 var Kinas cancer-
nivåer ungefär lika utbredda 
som i västländer som USA och 
Storbritannien, men mycket 
högre än grannländer som 
Japan och Indien. Antalet fall 
med lungcancer har ökat med 
60 procent i Peking på tio år. 
Dock har bättre kost och välfärd 
gjort att livslängden ökar: Den 
förväntade medellivslängden 
i Kina är nu 75 år.

Treåriga Pan Jiabao, tar dricksvatten från en vattenrenare i familjens 
hem. Ingen i Shengfang dricker kranvattnet, det är för förorenat.

21-åriga Liu Yan står på sin balkong och tittar ut över den förorenade ån som flyter                                     nedanför. Skräpet har staden Shengfangs invånare slängt där.Ett förorenat dike i Shengfang.

KINSHASA/NEW YORK
■ För första gången i FN:s 
historia förbereder världs-
organisationen en militär 
offensiv som en del av en 
fredsbevarande operation.

Kongo-Kinshasa välkom-
nar det historiska beslutet 
i FN:s säkerhetsråd.

Rådets samtliga femton 
medlemmar röstade sent 
i torsdags för resolutionen 
som ger FN rätt att ”neutra-
lisera och avväpna” rebell-
grupper i det av våld och 
krigsbrott härjade östra 
Kongo-Kinshasa.

– Beslutet är en avgöran-
de vändpunkt för återupp-
rättandet av fred och sä-
kerhet i Kivu, sade Kongo-
Kinshasas premiärminister 
Augustin Matata Ponyo.

Den stridsberedda styr-
kan på 2 500 soldater pla-
ceras i den stridsdrabbade 
staden Goma, där rebell-
gruppen M23 tidigare lyck-
ats ockupera staden utan 
att möta större motstånd.

FN:s fredsbevarande 
styrka Monusco och dess 
20 000 soldater har tidi-
gare bara haft mandat att 
skydda civila och bistå den 
kongolesiska regeringsar-
mén.  TT-AFP
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SARAJEVO

45 års fängelse 
för krigsbrott
■ Veselin Vlahovic, som an-
klagas för flera mord på ci-
vila under Bosnienkriget 
1992–1995, dömdes igår till 
45 års fängelse för krigs-
brott. Vlahovic befanns skyl-
dig till mord på 31 personer 
och våldtäkt på minst 13 
kvinnor. Domen är den hår-
daste som bosnisk domstol 
hittills utfärdat för krigs-
brott.

Vlahovic är känd som 
”monstret från Grbavica”, 
den förort till Sarajevo där 
han ska ha utfört sina brott. 
Vlahovic greps i närheten av 
sitt hem i Spanien 2010. TT

Veselin Vlahovic.


