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Begäran om ekonomiskt stöd för att utreda sanningen om MS Estonias förlisning  

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga SEA, anhåller härmed om ekonomiskt stöd för att utreda 

sanningen om MS Estonias förlisning. 

En Internationell Sanningskommission är under bildande. Den kommer att ledas av ett inter-

nationellt konsortium av juridisk expertis med erfarenhet från komplicerade utredningar, bland 

annat fartygshaverier.  

Den tekniska analysen kommer att utföras av internationellt erkänd teknisk expertis med koppling 

till universitet och med skeppsbyggarkunskap. 

Anhöriga och överlevande kommer att knytas till kommissionen genom en referensgrupp. 

Inledningsvis kommer kommissionen att granska och övervaka myndigheternas arbete med att 

utreda det nyligen påvisade hålet vid ROV-filmning av vraket i september 2019. Vi utgår från att 

regeringarna i Sverige, Estland och Finland beslutar att undersöka hela vraket och havsbotten med 

dykare och avancerad teknisk utrustning och att kommissionen kommer att inbjudas att delta.  

Vid behov kommer kommissionen att utökas med expertis inom dykeri och avancerad marin 

teknologi. 

Vi kan även utöka med att anlita dykfartyg med avancerad utrustning för att utföra den tekniska 

undersökningen på haveriplatsen på uppdrag av regeringarna, och under deras överinseende, om 

så önskas.    

Gravfriden kommer vi att förhålla oss till baserat på den internationella överenskommelsen som 

Sverige ingått med andra länder. Den överenskommelsen förbjuder bärgning av kroppar och 

egendom, inte undervattensaktiviteter för att utreda förlisningsorsaken. Sanningen om varför den 

svenska staten valt att lägga till mycket striktare förbud i den svenska lagen hoppas vi få vetskap om 

genom kommissionens arbete.   

För att administrera den Internationella Sanningskommissionen ansöker vi om full ekonomisk 

kompensation från staten. Kostnadstäckningen skall innefatta, arvoden, resor, hotell- och 

lokalkostnader och andra kostnader som kan komma att uppstå med anledning av kommissionens 

arbete. En detaljerad budget kommer att presenteras när omfattningen av uppdraget kan förutses.  

Vi är tacksamma om regeringen skyndsamt kan fatta beslut i ärendet så att kommissionen kan börja 

sitt arbete.   

Med vänlig hälsning 

 

 

Lennart Berglund, ordförande  

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga SEA, Org nr: 882601-7074 

Norra Uppfartsvägen 9, 783 32 Säter, 070-645 37 42, lennart.berglund@seainfo.se, www.seainfo.se 

mailto:lennart.berglund@seainfo.se

