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Utrikesdepartementet: Vi har identifierat
och fört uppföljande samtal med chefen
"

Utrikesdepartementet har
identifierat chefen som stämde träff med SvD:s påhittade
pojke på en sex- och dejtingapp. Departementet vill inte
berätta huruvida några
åtgärder har vidtagits gällande
mannen. Beskedet är att man
”haft uppföljande samtal” med
honom.

Jag var väldigt
tydlig med att
det bara var för
att prata, inte för
att göra någonting
annat.

Negra Efendić
negra.efendic@svd.se

Den högt uppsatte chefen vid utrikesdepartementet stämde träff
med ”14-årige David” på Sergels
torg i centrala Stockholm. Genom
sex- och dejtingappen Grindr
kom han i kontakt med pojken –
vars identitet hade skapats av
SvD:s reportrar.
UD-chefen var en av över
hundra män som sökte kontakt
med pojken. Många av männen
trodde att de var anonyma men
SvD har i granskningen identifierat och kartlagt över 30 av
dem.
En chef vid Stockholm Pride
skickade grova sexuella medde-

Sista-

Den utpekade UD-chefen om
varför han ville träffa ”David”.

 David och männen | SvD.se
UD-chefen väntar på David, 14 år, nära Sergels torg i centrala
Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

landen. En före detta polis ville ta
med pojken till polishusets garage. En före detta lärare skröt om
övergrepp på sina gamla elever.

När han senare konfronterades
av SvD så förnekade han bestämt
att han hade pratat och försökt
träffa ett för honom okänt barn.

UD-chefen ville ses, fika och
föreslog i chattarna att han
kunde hjälpa pojken med läxor.

Du har inte chattat med någon
som heter David?
– Nej.

Är du helt säker på det?
– Ja, ja, ja, gud ja.
Men när han förstod att det var
SvD:s reportrar han hade chattat
och stämt träff med ändrade han
sig.
– Jag var väldigt tydlig med att
det bara var för att prata, inte för
att göra någonting annat.
På fredagen gav UD besked via
presstjänsten att man hade identifierat mannen.
”Ja, och UD har haft uppföljande samtal med den anställde.
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Flyg från Arlanda

Av integritetsskäl går vi inte in
på vem som hållit samtalen och
vad som har sagts”, meddelar
presstjänsten via e-post till SvD.
Inte heller vill man svara på
om några andra åtgärder har
vidtagits från regeringskansliets
eller UD:s sida gällande den
berörda chefen.
SvD har tidigare rapporterat
om att experter nu pekar ut UDchefen som ”ett hot mot Sveriges
säkerhet” och att det finns en hög
”utpressningspotential” i uppgifterna om honom.
– Det var tur att det var ni som
dök upp och inte exempelvis den
ryska underrättelsetjänsten. De
hade kunnat säga: ‘Vi förstår att
det här är jobbigt för dig, men vi
ska försöka hitta en lösning. Till
exempel om du förser oss med
information’, sa kriminologen
Ardavan Khoshnood tidigare
i veckan.
Regeringskansliet uppger att
inga nya ärenden har lämnats in
till deras personalansvarsnämnd
sedan SvD:s artiklar publicerats.
SvD har sökt UD-chefen för en
kommentar. ª
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