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VEM ÄLSKAR EN 
GRÄVREPORTER?ÄVREPORTER?Ä

greg palast
journalist, The Observer

 L
etar ni efter greg palast?
      greg palast, solbränd, garvad, 
klädd i en luggsliten Fedora, står 
utanför tågstationen i green-
port, en liten hamn nästan 
längst ut på long Islands västra 
spets.

– Min producent försöker få 
mig att ge upp min hatt för att 
det ser oseriöst ut. Men jag gillar 
den, säger han.

Bad penny, gregs schwei-
ziska grävkollega och flickvän, 
tar emot i huset och berättar att 
folk även försökt få palast att 

använda en tupé. palast pyser.
– Vill ni ha kaffe? Jag har en kompis som 

importerar svindyrt kattbajskaffe.
Han rotar fram en burk ur ett skåp. Den 

är märkt med det exotiska namnet ”Kopi 
luwak” som mycket väl skulle kunna betyda 
kattbajs på indonesiska.

– Katter äter kaffebären, men bönorna är 
intakta när de kommer ut, säger Bad penny.

greg palast är verksam i london, men 
under somrarna jobbar han på long Island. 
Han hyr en enkel, timrad enplansvilla nerför 
gatan från huset där hans fru och tvillingar 
bor. De ligger i skilsmässa sedan ett år. Frun 
driver en ideell bank för fattiga, en föregång-
are till grameen Bank och andra mikrokre-
ditsbanker. greg palast är mån om att ingen 
specifik information om hans barn hamnar 
i tryck av säkerhetskäl. Han ber oss också 

bara benämna Bad penny med hennes nom 
de guerre.

– Mitt jobb är svårare sedan google. Det 
är bra om någon av oss förblir anonym, säger 
han.  

på andra sidan sundet ligger lyxigare 
shelter Island och bortom udden skräniga 
the Hamptons, där Manhattans finans- och 
fastighetsfolk tillbringar sina somrar. I 
greenport är husen små och kantstötta. greg 
palasts dessutom nästan tomt. soffa, skriv-
bord, New York Times och en mängd böcker 
och dvd:er ur den egna produktionen ut-
spridda överallt. på golvet står en plastback 
märkt ”exxon Valdez”, fylld med dokument. 
Det var där det började. senvintern 1989 
vräkte en av oljejätten exxons tankrar, exxon 
Valdez, ut över en kvarts miljon fat utanför 
alaskas södra kust. Företaget hänvisade till 
”den mänskliga faktorn”, och då i synnerhet 
en berusad sjökapten. Det var då som före-
tagsutredare greg palast bestämde sig för att 
bli undersökande reporter istället. 

–Jag satt i en kajak i prins William-sundet 
och var trött på att se alla amerikanska tid-
ningar misslyckas med att sätta namn på den 
riktiga ondskan, säger han.

palast visade att det var företagets hårda 
sparkrav som hade fått skeppet att sjunka – 
radarn var trasig och hade inte varit påslagen 
på ett år. Dessutom tillskrivs även Bp hade 
en betydande roll i haveriet. Där rekom-
menderade han åtal för bedrägeri, då det var 
deras utrustning. efter granskningen blev 

palast omgående rekryterad av The Guar-
dian och hamnade snart på prestigefyllda 
BBC News Night.

rundturen fortsätter. Via en liten bro i 
trädgården på baksidan kommer man direkt 
ner till den vita, kokande sandstranden. Det 
var greg palasts enda instruktion inför vår 
intervju: ”Will be hot. I’m on the beach. Bring 
your bathing suits.”

Han börjar direkt berätta om avslöjan-
dena han redogör för i sina böcker: Armed 
Madhouse och Den bästa demokrati som kan 
köpas för pengar. Det beväpnade dårhuset är 
förstås Vita Huset under Bush-administra-
tionen. Den bästa demokratin syftar på hur 
republikanerna riggade valet år 2000 och 
underkände tiotusentals svarta röstare. 

– enligt min senaste beräkning var det      
94 000, säger palast. Min story publicerades 
ursprungligen i The Observer (The Guardians 
söndagstidning) och amerikanska medier at-
tackerade den. Newsweek sade att de ”under-
sökt storyn” och att den inte höll. New York 
Times skrev om det här först fyra år senare, 
när Us Civil rights Commission i en rapport 
fastställt att jag hade rätt. Då tyckte de att det 
kändes tryggt. 

greg palast har inte varit sen att påpeka 
den speciella ironi som finns i att boken då 
legat på, just, New York Times bästsäljarlista. 
För själva avslöjandet fick genomslag ändå.

– Det här var en av de första gångerna 
internet kom att spela en viktig roll. När vi 
körde storyn på nätet fick vi miljoner träffar, 
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både Guardians och BBC:s server kraschade. 
Det här rapporterades mitt under rösträk-
ningen, så det amerikanska folket undrade 
vad som hänt med deras val. 
Men hur kunde Al Gore och John Kerry 
bara acceptera sin lott?

– gore tjänade 200 miljoner dollar efter 
valet, vann Nobelpriset och en Oscar. Det 
hade inte hänt om han hade ifrågasatt valet 
och skapat en politisk kris i Usa. 

reaktionen från gores läger rörde bara 
palasts person, hävdar han.

– en av gores anställda ville gå till Högsta 
Domstolen när han hörde om storyn. ”Vem 
är journalisten?” frågade en av gores chefer. 
”greg palast.” ”We hate that son of a bitch”. 

*
greg palast är uppvuxen i los angeles. 
Mamman jobbade i skolkafeterian, pappan 
sålde lågprismöbler.

– De hade jobb. Vi hade pengar. Många 
barn i min skola hade inte ordentligt med 
mat. Jag minns några mexikanska barn som 
var helt uppsvällda, jättetjocka. Min mamma 
förklarade att de bara åt bönor.

greg och hans klasskompisar förvän-
tades slåss i Vietnam och sedan ta jobb på 
den lokala gM-fabriken. Han blev inkallad 
men vägrade och tillbringade några dagar i 
fängelse (han har senare avslöjat hur george 
Bush sr ringde ett samtal och fick frisedel för 
unge george). 

– Det som räddade mig var att jag var en 
bra bedragare. Jag kunde prata mig till all-
ting. Jag pratade mig in på UCla och sedan 
University of Chicago. Jag lurade mig in på 
Chicagos affärsskola utan att ha någon exa-
men, utan att ta testerna. 

palast, som från början egentligen velat 
läsa poesi, hade nu hamnat under ekonomi-
professorn Milton Friedman. på kvällarna 

spelade han trummor i ett avantgardistiskt 
jazzband och försåg sin dåvarande flickvän 
med ”spionagematerial” i form av nyliberala 
seminarieanteckningar. 

– Hon kände alla vänstervridna fackför-
eningar så jag började jobba för dem. De 
bad mig ta reda på vad Friedman och hans 
lärjungar sa. så jag nästlade mig in på Fried-
mans seminarier, blev hans student.

en av palasts samtida på universitet i 
Chicago var paul Wolfowitz, chef för Världs-
banken mellan 2005 och 2007 och Bushs 
försvarsminister. ”snipig högerlakej med 
portfölj”, lyder snabbrecensionen. Överlag 
har greg palast inga problem att nämna 
namn. efter bara några timmars intervju har 
han hunnit lista en kolossal mängd inflytel-
serika personer inom förvaltning, media och 
bolagsvärld –  komplett med försyndelselista 
och psykologisk profil. 

att David gregory på nyhetsinstitutionen 
Meet the Press kan tjäna fyra miljoner om 
året på att ”fråga politiker hur de blev så 
underbara” finner han exempellöst stötande. 
Förvaltare av de nu så politiskt högexplosiva 
”gamfonderna” (vulture fonds) får natur-
ligtvis sin släng av sleven – inte minst mul-
timiljardären paul singer, som är en av de 
som han ”håller ögonen på”. al gore nämner 
han som ett typexempel på vad som händer 
när personer med goda avsikter konfronte-
ras med berömmelse och pengar. amnesty 
International håller han som en av de största 
fejkarna, då ”de låtsas bry sig om mänskliga 
rättigheter, bara de inte kommer i vägen för 
deras flotta konferenser”. 
Du är sällan publicerad i amerikanska 
medier. Vilka är reaktionerna där på dina 
reportage?

– alla mina stories har samma problem. 
Först blir min journalistik ignorerad, sedan 
när jag publicerar i storbritannien – attack-

erad. Jag är en persona non grata i mitt eget 
lands media. Där brukar de speciellt anklaga 
mig för att använda tricks. Ja, det är väl klart 
att jag använder tricks! Det är klart att jag 
ljuger! De ljuger för oss. Jag lärde mig tidigt 
att den väluppfostrade by the book-journa-
listiken är begränsad. efter exxon-Valdez-
reportaget togs jag emot med öppna armar av 
brittiska medier. Men det kom efter år av un-
dersökningar. Det är därför jag säger till folk: 
gå inte på journalisthögskolan, lär dig något. 
Bli fysiker. svärdslukare. Vad som helst.
Vilka medier litar du fortfarande på?

– I Usa finns det två tidningar som är till-
förlitliga. Den ena märks knappt, Christian 
Science Monitor. Den andra är Wall Street 
Journal. Det är den enda tidningen med första 
klassens grävande reportrar. De hade den 
bästa rapporteringen från Bp:s oljeläckage. 
Jag har enorm respekt för Wall Street Journal. 

Boken Armed Madhouse är greg palasts 
senaste grävgenomgång. Den berör bland 
annat hur han lyckades lägga vantarna på 
Bush-adminstrationens invasionsplan för 
Irak. Metoden var enkel: om du inte har in-
formation, låtsas att du har den. 

– Utrikesdepartementet förnekade att det 
fanns en plan för Iraks oljefält. amerikanska 
medier svalde det. Även om invasionen inte 
handlar om att stjäla olja, så måste det ju fin-
nas en plan. tänk som skurken, sammanfat-
tar greg palast och berättar lyckligt hur en 
geopolitisk nyckelperson med koppling till 
george Bush personliga advokat försade sig 
när hon fick frågan: ”Jo, jag ville bara se om 
du och jag har samma version av dokumen-
tet?”
När insåg du att oljeindustrin var nyck-
eln till att förstå och granska makt idag?

– Dollarn är ingen bra valuta. Metall och 
mineral är för opålitliga. Det enda man vet 
kommer att öka i värde är olja. Man kan inte 
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är klart att jag ljuger! 
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Till vänster:
The Daily Mirror 8 juli 1998.  Tony The Daily Mirror 8 juli 1998.  Tony The Daily Mirror
Blairs blott årsgamla regering skakas 
av den så kallade ”Lobbygate-affären”.  
Greg Palast har har gått undercover 
för The Observer och fångat på band The Observer och fångat på band The Observer
hur Labour-lobbyisten Derek Draper 
skryter om hur lätt det är att köpa mi-
nistrar, att allt handlar om en ”web of 
favors”.  Regeringen tillbakavisar alla 
uppgifter, men Draper sparkas från 
sitt jobb på Daily Express, förskjuts av 
partiets insiders och skolar senare om 
sig till psykoterapeut. 
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förstå finansvärlden utan att förstå olja. Det 
är den optimala världsvalutan idag. pro-
blemet är att den måste kontrolleras. som 
journalist var jag tvungen att göra mig av 
med mina vänstersympatier. Vänstern var så 
övertygad att vi gick in i Irak för oljan. Men 
att vi, det amerikanska folket, behöver oljan, 
betyder ingenting för de som styr landet. Det 
viktiga för dem är att få pengar för oljan. Och 
då förstod jag motivet bakom (Iraq study 
group-ordföranden) James Bakers plan att 
behålla oljan i marken. 
Du har skrivit mycket om Afghanistan.

– Det var först nyligen jag förstod varför vi 
är där: när det släpptes att afghanistan har 
mineraler värda en biljon dollar. Det var Us 
army som gav informationen till New York 
Times. Men på listan av mineraler uteläm-
nade de ett mineral: uran. Mineraler före-
kommer ofta tillsammans, så att uran inte 
stod med gjorde mig nyfiken. till slut hittade 
jag en tjugo år gammal rapport i ett bibliotek, 
som säger att afghanistan har stora mängder 
uran. Nu tror jag förstås inte att Usa plane-
rar att bryta uranet. Det är för svårt. precis 
som med Iraks olja vill de se till att det stan-
nar i jorden och inte följer med till pakistan 
eller Kina. De två invasionskrigen följer 
samma logik – det är bara olika råvaror.

*
greg palasts kärnteam består av fem per-
soner. Han utökar sitt nätverk vid behov. De 
han anställer är musiker och konstnärer. 
Han undviker journaliststudenter och folk 
från rika familjer.

– Jag behöver desperata människor som 
inte har någonstans att ta vägen. som är be-
redda att jobba dag och natt.

greg och hans olika team har satt upp 
falska företag, komplett med kontor och 
brevpapper. Under granskningen av long 
Island lightning Company, ett kärnkraftverk 
som lades ner efter palasts uppgifter om ut-
pressning, gick man igenom en miljon doku-
ment. palasts historier om under cover-jobb 
innehåller praktiska tips som kunde varit 
hämtade direkt ur Ocean’s Eleven: 

– Om man vill röra sig ostört i ett lyxigt 
område, där folk aldrig är hemma, hyr man 
en hantverkarskåpbil. 

palasts stories börjar ofta med ett an-
tagande. som i fallet med kriget i Irak, visst 
måste väl Usa ha en oljeplan?! palast får 

hjälp av visselblåsare (personer som anmäler 
oegentligheter trots att de själva riskerar att 
straffas), men påpekar att dessa sällan har 
hela bilden, eller rätt idé om vad som pågår. 

– Du måste själv leta. Jämföra siffror. 
Du verkar inte särskilt optimistisk när 
det gäller den amerikanska mediesitua-
tionen.

– Det värsta är att ingen skriver något för-
rän de höga herrarna nickat. som hela storyn 
med Wikileaks. Du tror inte att New York 
Times och The Guardian har haft tillgång 
till materialet i flera år? Du tror att inte att 
källan gick till dem först, innan han gick till 
Wikileaks, och blev tillsagd att dra åt hel-
vete? Vi har ingen undersökande journalistik 
i Usa idag. 

på frågan om han kan se någon återväxt i 
den amerikanska traditionen med integri-
tetsstarka journalister som Norman Mailer, 
Joan Didion och ron ridenhauer, hänvisar 
han till en sak. pengar.

– Vet du hur mycket pengar man kan tjäna 
som ett knappnålshuvud på tv? Medieföreta-
gen är storföretag själva. NBC ägs av general 
electrics som är ett enormt försvarsföretag. 
Ägarna har personliga agendor. enorma poli-
tiska agendor. 

greg palasts frilansarvoden täcker inte 
alla månader av research och frekventa resor 
till afrika, sydamerika och alaska. För det 
krävs donationer från privatpersoner som 
han får via sin hemsida. Han förklarar att 
han en gång i tiden var en av Usa:s bäst be-
talda ”white collar crime investigators”, men 
slutade för att han ville berätta historierna 
istället.

– att jag kan ha ett hus på stranden kom-
mer från den tiden, inte från min lön som 
journalist. Jag har två bästsäljande böcker 
men inkomsterna från dem donerar jag till 
min stiftelse.

palast lever under stämningshot och har 
fått så många personliga dödshot att han och 
hans team har skojat om att ge ut dem som 
kitchen table-bok. 
Förutom en mängd advokater, vad har fö-
retag på sin sida när de går efter dig?

– privatdetektiver. De förföljer människor. 
De sätter igång rykteskampanjer. Nrg i eu-
ropa satte ihop en hel fil om min penis! Om 
att jag är pervers. att jag använder sex för att 
få information. Önskar det vore sant … Men 
så är det ju inte.

Vad är psykologin bakom maktspelarna 
du undersöker?

– Jag kan ge ett exempel: Koch-bröderna. 
De är de rikaste amerikanerna du aldrig 
hört talas om. De äger Koch Industries, ett 
gas- och oljebolag. Charles och David stal 
olja och gas från indianerna i Oklahoma. ett 
enkelt bedrägeri. Indianerna har små ”strip-
per wells” (oljekälla som går mot sitt slut). 
tankbilar från Koch samlar upp oljan och 
antecknar hur mycket de hämtar. De har satt 
i system att hämta 110 fat, men skriva att de 
tagit hundra. Indianerna tjänar runt hundra 
dollar i månaden, den här lilla oljan är allt 
de har. Kan multimiljardärer som Kochbrö-
derna bry sig om att stjäla tio dollar från en 
indian? Ja! Vi har en inspelning av Charles 
Koch som ger pepptalk till en chaufför, 
uppmuntrar honom att stjäla mer. en chef 
från bolaget, med gömd mikrofon, är med i 
lastbilen. Han frågar: ”Varför vill du det här?” 
Charles Koch svarar: ”I want what’s coming 
to me and that’s everything.”
Hur är det att vara i samma rum som de 
här personerna?

– De är ofta otroligt charmiga och briljan-
ta. samma kille som stjäl från de fattigaste i 
sydamerika finansierar också en grupp som 
bygger barnhem i sydamerika. När du träffar 
dem är de så intelligenta och charmiga att du 
tänker att de kanske ska styra världen! Inte 
allt de säger är fel. Jag har hängt med fattiga 
människor i alaska. Får de pengar beter de 
sig precis som de rika som har förtryckt dem.

en som intar en särställning i palasts gal-
leri av maktpersoner är Barack Obama. Han 
beskrivs som ”briljant” och en stark symbol 
för det breda upproret mot amerikansk före-
tagselit och militära regim. samtidigt, menar 
palast, är han i allt väsentligt en ”uppfinning” 
av Hyatt-miljardärskan penny pritzker, som 
tog in honom i de fina salongerna för att fi-
nanshöjdarna behövde en ”lydig knähund”.

på frågan om han träffat Obama personli-
gen svarar han utan synbart leende:

– Nej. Och förresten: Jag hatar alla rika 
människor som en generell regel. Jag för-
aktar dem. Det bästa vi kan göra på den här 
planeten är att döda dem och äta upp dem. 
Det är bra proteinkälla. Det är irrationellt 
förstås, total olämpligt, men det är min ärliga 
inställning. För var kommer pengarna ifrån? 
efter att du passerat 100 miljoner dollar är 
det aldrig rent. ●
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