
Mordet som väckte Irland 

Journalisten Veronica Guerin mördades av narkotikamaffian utanför 

Dublin 1996.  Trots sin frånvaro vid ECAD-konferensen i Cork var 

hon en av huvudpersonerna. 

Av Pelle Olsson  (publicerad i Narkotikafrågan nr 3, 2000)

Veronica Guerin hade som undersökande reporter bevakat den kriminella världen 

på Irland och publicerat flera avslöjande artiklar. För fyra år sedan sköts hon ihjäl 

utanför Dublin. Det var ett maffiamord iscensatt därför att hon visste för mycket 

och för att hon blivit farlig för den organiserade narkotikabrottsligheten. 

Guerins död väckte en oerhörd uppståndelse och vrede. Mordet blev startskottet 

för en framgångsrik kamp mot de stora narkotikahandlarna på Irland. 

- Min hustru arbetade för dagstidningen Sunday Independent, berättar Veronica 

Guerins make Graham Turley i en paus under ECAD-konferensen. 

Jag har suttit snett bakom honom i föreläsningsalen och lagt märke till hur noga 

han följt med vad som sagts framme på podiet. Flera av talarna har redan lovordat 

hans hustrus insatser, bland annat rikspolischefen Pat Byrne och Graham Turley 

har fått motta en konstverk av koppar från Corks borgmästare Damian Wallace 

som erkänsla för Veronicas 

Och återigen har mr Turley blivit intervjuad och fotograferad av den irländska 

pressen och ännu en gång fått berätta samma historia om vad som hände den där 

junidagen 1996. 

- Hon drog fram i ljuset vad som hände i den undre världen, säger Turley som 

är ägare till en byggfirma. 

Jag frågar honom vad som föregick mordet. 

- Hon fick mer och mer insikter och blev för inblandad. Hon visste vem "Mr Big" 

var och sökte upp honom för att ställa några frågor. Då attackerade han henne 

med knytnävarna. Veronica anmälde honom för misshandel. Om han hade åtalats 

skulle han hamnat i fängelse. 



Men "Mr Big" åtalades aldrig. Inte långt efter misshandeln, när Veronica Guerin 

kom med sin bil genom en liten stad utanför Dublin, körde en motorcykel med två 

män på upp vid sidan om henne och sköt henne till döds då hon stannat för rött 

ljus. Det var den 6 juni 1996. Veronica Guerin var 38 år och mamma till sonen 

Cathal som idag är 10 år. 

Samtliga inblandade i mordet har gripits. De två på motorcykeln är båda dömda 

till långa fängelsestraff och ytterligare personer sitter fortfarande häktade i väntan 

på rättegångar. Guerins död blev en utlösande faktor för en rad insatser mot 

narkotikahhandeln på Irland. Bland annat en ny ekobrottsmyndighet Criminal 

Assets Bureau som kraftigt försvårat för den organiserade kriminaliteten på 

Irland. De som inte kan fällas för narkotikabrott har istället dömts för skattebrott 

och fått sina förmögenheter och lyxbostäder konfiskerade. 

Jag ber Graham Turley karakterisera sin hustru som person. 

- Veronica var mycket nyfiken och otroligt modig. Hon gav aldrig upp när hon väl 

satt igång med något. Det var därför hon skrev så bra reportage. 

Det var därför hon blev mördat, tänker jag. 


