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NNYYHHEETTEERR  II  DDEETTTTAA  NNYYHHEETTSSBBRREEVV  

  

  

11..  VVaarr  JJoosséé  RRiizzaall  lläärraarree??  

22..  NNyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  ii  FFiilliippppiinnsskkaa  fföörreenniinnggeenn,,  FFTTMMWW  

  

FFÖÖRROORRDD  

  

DDeett  fföörrssttaa  äämmnneett  ii  ddeettttaa  nnyyhheettssbbrreevv  äärr  iinnttee  eenn  ssttäälllldd  rruubbrriikk  uuttaann  eenn  ffrrååggaa..    

  

SSoomm  jjaagg  nnäämmnntt  ii  ttiiddiiggaarree  nnyyhheettssbbrreevv  ssåå  llyyfftteerr  jjaagg  uupppp  eenn  ddeell  bbeerräätttteellsseerr  oocchh  iinnhheemmsskk  hhiissttoorriiaa  fföörr  aatttt  vvii  

sskkaa  fföörrssttåå  vvaarraannddrraa  bbäättttrree..  DDeett  äärr  eenn  fföörrhhooppppnniinngg  aatttt  ddeett  sskkaa  ggee  ssaammfföörrssttåånndd  ttiillll  vvaarrfföörr  ddeett  äärr  ssvvåårrtt  

iibbllaanndd,,  oocchh  aatttt  äävveenn  vvii  ii  ””ggiivvaarrlläännddeerr””  mmååssttee  aannppaassssaa  vvåårr  aattttiittyydd..  

  

DDeett  äärr  lläättttaarree  aatttt  ssaammaarrbbeettaa  nnäärr  mmaann  ddeellaarr  eerrffaarreennhheetteerr  oocchh  kkaann  pplloocckkaa  aavv  ddee  ggooddaa  eerrffaarreennhheetteerrnnaa  fföörr  aatttt  

uuttvveecckkllaa  mmeettooddeerr  aatttt  uunnddvviikkaa  aatttt  ddee  ssäämmrree  ååtteerruupppprreeppaarr  ssiigg..  VVaarrfföörr  äärr  ddeett  ddåå  vviikkttiiggtt  aatttt  vveettaa  mmeerr  oomm  ssiinn  

eeggeenn  oocchh  aannddrraass  kkuullttuurr??  JJoo,,  ddäärrfföörr  aatttt  ddåå  fföörrssttåårr  vvii  fföörrhhooppppnniinnggssvviiss  vvaarraannddrraass  ssyynnssäätttt  oocchh  bbeetteeeennddee..  

II  ddeettttaa  kkaann  vvii  mmeedd  rreessppeekktt  ttiillll  vvaarraannddrraa  ffoorrttssäättttaa  ddeellaa  ddeenn  vväärrlldd  vvii  lleevveerr  ii..  

  

  

VVAARR  JJOOSSÉÉ  RRIIZZAALL  LLÄÄRRAARREE??  

ÅÅrreett  vvaarr  11552211  ssoomm  ddeenn  PPoorrttuuggiissiisskkee  uuppppttääcckkttssrreessaannddeenn,,  FFeerrnnããoo  ddee  MMaaggaallhhããeess,,  eelllleerr  ssoomm  hhaann  kkoomm  aatttt  

hheettaa  ppåå  SSppaannsskkaa;;  FFeerrnnaannddoo  ddee  MMaaggaallllaanneess,,  kkoomm  ttiillll  LLaass  IIssllaass  PPiilliippiinnaass  mmeedd  ttrree  sskkeepppp..  HHaann  aannlläännddee  

fföörrsstt  ttiillll  eenn  öö  ssoomm,,  mmeedd  ddaaggeennss  nnaammnn,,  hheetteerr  LLeeyyttee,,  oocchh  aannllaaddee  ddäärr  bbaassssttaattiioonneenn,,  ssoomm  sseeddeerrmmeerraa  hheetteerr  

TTaacclloobbaann  cciittyy..  DDäärriiffrråånn  sseeggllaaddee  hhaann  vviiaa  SSiiaarrggaaoo  SSttrraaiitt  ttiillll  öönn  CCeebbuu  ttiillll  ssttaaddeenn  ZZuuzzuubbuu,,  aavv  hhoonnoomm  ggiivveenn  

ddeenn  nnyyaa  ssttaavvnniinnggeenn  CCeebbuu..  

  

MMaaggeellllaann  vvaarr  iinnttee  ii  ssiitttt  eeggeett  llaannddss  äärreennddee  nnäärr  hhaann  kkoomm  ttiillll  FFiilliippppiinneerrnnaa  uuttaann  vvaarr,,  ii  eeggeenn  rreeggii,,  uutthhyyrrdd  

uunnddeerr  sseenn  SSppaannsskkaa  kkuunnggeenn,,  iinnttee  ssoomm  mmåånnggaa  ttrroorr  kkuunngg  PPhhiilliipp  IIII  uuttaann  hhaannss  ffaarr,,  kkuunngg  CChhaarrlleess  VV..  DDee  

nnyyuuppppttääcckkttaa  ööaarrnnaa  kkaallllaaddee  hhaann  fföörrsstt  LLaazzaarruussööaarrnnaa,,  eefftteerr  ddeenn  LLaazzaarruuss  ssoomm  JJeessuuss  uuppppvvääcckktt  ffrråånn  ddee  ddööddaa,,  

vviillkkeett  hhaann  nnuu  aannssåågg  ssiigg  hhaa  ggjjoorrtt  mmeedd  ddeessssaa  ööaarr..  DDee  vvaarr  ookkäännddaa  fföörr  ddeenn  SSppaannsskkaa  kkrroonnaann  oocchh  ddeessss  

ssaammvväällddee  mmeedd  FFrraannkkrriikkee  oocchh  IIttaalliieenn,,  mmeenn  hhaann  bbeessllöött  sseeddeerrmmeerraa  aatttt  äännddrraa  nnaammnneett  ttiillll  ddeett  nnuummeerraa  kkäännddaa  

FFiilliippppiinneerrnnaa,,  LLaass  IIssllaass  PPiilliippiinnaass  eefftteerr  ddeenn  SSppaannsskkaa  kkuunnggeennss  kkrroonnpprriinnss,,  pprriinnss  PPhhiilliipp,,  sseennaarree  KKuunngg  PPhhiilliipp  

IIII..  DDeettttaa  kkuunnggaasskkiiffttee  iinnttrrääffffaaddee  ddoocckk  eefftteerr  MMaaggeellllaannss  ddöödd..  



  

DDeenn  rreettoorriikk  MMaaggeellllaann  aannvväännddee  ssiigg  aavv,,  vvaarr  fföörr  ttiiddeenn  eenn  hhuummaann  vväägg  ttiillll  eerröövvrriinngg..  DDåå  hhaann  aannlläännddee  mmeedd  

ssiinnaa  ttrree  sskkeepppp  ttiillll  LLeeyyttee,,  oocchh  sseennaarree  ppåå  CCeebbuu,,  lläätt  hhaann  eetttt  ppaarr  mmaann  uurr  ssiinn  aarrmméé  uuttmmaannaass  aavv  llookkaallaa  kkrriiggaarree..  

IInnttee  fföörr  aatttt  ssllååssss  ppåå  lliivv  oocchh  ddöödd,,  mmeenn  fföörr  aatttt  bbeevviissaa  ssiinnaa  mmäännss  ””ooddööddlliigghheett””  oocchh  ssttrriiddsskkrraafftt..  DDåå  ddee  vvaarr  

kkllääddddaa  ii  ffuullll  rruussttnniinngg  rrååddddee  iinnttee  nnååggoonn  kkrriiggaarree  ppåå  ddeemm..  II  hhaannss  ddookkuummeenntt  kkaann  mmaann  lläässaa  aatttt  vvaarrjjee  SSppaannsskk  

kkrriiggaarree  kkuunnddee  ssttåå  eemmoott  ffyyrraa  iinnffööddddaa  kkrriiggaarree  åått  ggåånnggeenn..  PPåå  ddeettttaa  ssäätttt  sskkaappaaddee  hhaann  rreessppeekktt  ffrråånn  

bbeeffoollkknniinnggeenn  oocchh  hhaann  kkrräävvddee  aatttt  ddee  llookkaallaa  lleeddaarrnnaa  sskkuullllee  kkaappiittuulleerraa  ttiillll  ddeenn  SSppaannsskkaa  kkrroonnaann..  OOmm  ddee  

vvääggrraaddee,,  eemmeelllleerrttiidd,,  bblleevv  ddeett  ssttrriidd  ppåå  lliivv  oocchh  ddöödd  ttiillll  kkaappiittuullaattiioonn  ggaavvss..  

  

PPåå  ööaarrnnaa  LLeeyyttee  oocchh  CCeebbuu  uupppplleevvddee  iinnttee  MMaaggeellllaann  nnååggoott  mmoottssttåånndd  oocchh  ddee  llookkaallaa  hhöövvddiinnggaarrnnaa  bblleevv  

llyyddiiggaa  uunnddeerrssååttaarr  ttiillll  SSppaanniieenn..  DDoocckk  ffaannnnss  ppåå  ddeenn  nnäärrlliiggggaannddee  öönn,,  MMaaccttaann,,  eenn  hhöövvddiinngg  ssoomm  eennvviisstt  

vvääggrraaddee  aallll  ssaammvveerrkkaann  mmeedd  ddeenn  SSppaannsskkaa  kkrroonnaann..  HHaannss  nnaammnn  vvaarr  LLaappuu--LLaappuu..  

  

LLaappuu--LLaappuu  iinnttee  bbaarraa  vvääggrraaddee  aatttt  ttiillllrrääkknnaa  ssiigg  SSppaanniieennss  KKuunngg  ssoomm  hheerrrree  uuttaann  rreettaaddee  MMaaggeellllaann  oocchh  

uuttmmaannaaddee  hhoonnoomm  ttiillll  kkrriigg..  

  

DDeenn  2266  aapprriill,,  11552233  äärr  eenn  mmiillssttoollppee  II  FFiilliippppiinnsskk  hhiissttoorriiaa..  DDåå  hhåållllss  ddeett  fföörrssttaa  rreeggiissttrreerraaddee  kkrriiggeett  rruumm  ppåå  

FFiilliippppiinnsskktt  tteerrrriittoorriiuumm  mmeellllaann  MMaaggeellllaann  oocchh  hhöövvddiinnggeenn  LLaappuu--LLaappuu..  MMaaggeellllaann,,  mmeedd  öövveerrttrroo  ppåå  ssiinnaa  

mmäännss  ssttrriiddsssskkiicckklliigghheett,,  bblleevv  fföörr  iivvrriigg  aavv  ddeennnnaa  ffrrääcckkhheett..  HHaannss  rrååddggiivvaarree  bbaadd  hhoonnoomm  vväännttaa  mmeedd  aatttt  

aavvsseeggllaa  ttiillllss  aatttt  mmaann  hhaaddee  hhööggvvaatttteenn,,  mmeenn  MMaaggeellllaann  vviillllee  ssllåå  ttiillll  ssnnaabbbbtt  uuttaann  aatttt  llååttaa  LLaappuu--LLaappuu  ffåå  ttiidd  aatttt  

fföörrbbeerreeddaa  ssiigg  fföörr  ssttrriidd..  

  

VVaadd  MMaaggeellllaann  iinnttee  vviissssttee,,  vvaarr  aatttt  LLaappuu--LLaappuu  rreeddaann  llååttiitt  ””mmiinneerraa””  ssiinn  bbyy  mmeedd  öövveerrttääcckkttaa  hhååll  fföörrsseeddddaa  

mmeedd  ppåållaarr,,  aavvllääggssnnaatt  kkvviinnnnoorr  oocchh  bbaarrnn  oocchh  bbeetttt  oomm  fföörrssttäärrkknniinngg  ffrråånn  aannddrraa  ssttaammmmaarr  ssoomm  vvaarr  eemmoott  ddeenn  

nnyyaa  iinnkkrrääkkttaarreenn..  MMaann  hhäärrddaaddee  ssiinnaa  ssppjjuuttssppeettssaarr  mmeedd  eelldd  fföörr  aatttt  hhaa  kkrraafftt  mmoott  ppaannssaarreett,,  oocchh  eenn  

uuppppsskkaattttnniinngg  äärr  aatttt  880000  uupppp  mmoott  eetttt  ttuusseennttaall  mmaann  rreeddaann  vväännttaaddee  ppåå  MMaaggeellllaannss  aannkkoommsstt..  

  

DDåå  MMaaggeellllaann  iinnttee  kkuunnddee  ggåå  iinn  pp..gg..aa..  aatttt  ttiiddvvaattttnneett  vvaarr  llååggtt  aannkkrraaddee  mmaann  ssiitttt  sskkeepppp  oocchh  llaaddee  uutt  ddee  mmiinnddrree  

bbååttaarrnnaa..  DDeettttaa  iinnnneebbaarr  aatttt  hhaann  iinnttee  hhaaddee  hhjjäällpp  aavv  ffaarrttyyggeettss  kkaannoonneerr,,  ssaammtt  iinnttee  kkuunnddee  ffåå  mmeedd  ddeenn  

fföörrssttäärrkknniinngg  hhaann  sseennaarree  sskkuullllee  hhaa  bbeehhöövvtt..  NNäärr  mmaann  aannlläännddee  ssttrraannddeenn,,  kkoomm  nnäässttaa  mmoottggåånngg..  MMäänn  ffiicckk  

lläämmnnaass  ii  bbååttaarrnnaa  fföörr  aatttt  hhåållllaa  ddeemm  ii  ttiiddvvaattttnneett  oocchh  bbeesskkyyddddaa  eevveennttuueellll  rreettrräätttt  oocchh  ii  ssiinnaa  ttuunnggaa  rruussttnniinnggaarr  

ffiicckk  mmaann  hhooppppaa  ii  vvaattttnneett  oocchh  vvaaddaa  uupppp  ppåå  ssttrraannddeenn,,  vviillkkeett  ttoogg  kkrraafftteerr  ffrråånn  ddeenn  lliillllaa  sskkaarraa  mmeedd  mmäänn  ssoomm  

nnuu  sskkuullllee  aannffaallllaa..  

  

VVääll  uuppppee  ppåå  ssttrraannddeenn  aannffööllll  LLaappuu--LLaappuuss  aarrmméé  ii  ssttoorraa  mmaassssiivvaa  vvååggoorr,,  oocchh  ttrroottss  aatttt  MMaaggeellllaannss  hhäärr  

kkäämmppaaddee  vvääll,,  pprreessssaaddeess  mmaann  ttiillllbbaakkaa  mmoott  bbååttaarrnnaa  iiggeenn..  MMaaggeellllaann  ssåågg  ssiigg  iinnttee  oomm  ii  ssttrriiddeenn  uuttaann  ttrrooddddee  

aatttt  hhaann  hhaaddee  bbeessäättttnniinnggeenn  mmeedd  ssiigg,,  mmeenn  ddåå  hhaann  ssåårraaddeess  aavv  eenn  ppiill  ii  hhaallsseenn  ffiicckk  hhaann  ssee  ssiigg  oommrriinnggaadd  uuttaann  

hhjjäällpp..  HHaannss  mmäänn  ffllyyddddee  ssnnaabbbbtt  ttiillllbbaakkaa  ttiillll  ssiinnaa  bbååttaarr  nnäärr  ddee  ssåågg  ssiinn  hhäärrfföörraarree  ffaallllaa..  

  

LLaappuu--LLaappuu  ii  ssiinn  ttuurr,,  fföölljjddee  iinnttee  eefftteerr  SSppaannjjoorreerrnnaa  uuttaann  lläätt  ddeemm  sseeggllaa  vviiddaarree..  

DDee  SSppaannsskkaa  ccoonnqquuiissttaaddoorreerrnnaa  lläämmnnaaddee  kkoorrtt  ddäärreefftteerr  CCeebbuu  oocchh  FFiilliippppiinneerrnnaa  mmeedd  ssiinnaa  ttrree  sskkeepppp..  

HHäärr  kkuunnddee  FFiilliippppiinneerrnnaass  hhiissttoorriiaa  sslluuttaatt  iinnnnaann  ddeenn  eennss  hhaaddee  bböörrjjaatt..  KKuunngg  CChhaarrlleess  VV  kkäännddee  äännnnuu  iinnttee  ttiillll  

MMaaggeellllaannss  uuppppttääcckktt,,  uuttaann  nnuu  vvaarr  ddee  ttrree  sskkeeppppeenn  ppåå  vväägg  aatttt  iinnffoorrmmeerraa  oomm  ssiitttt  ffyynndd  ttiillll  KKuunnggeenn  ii  SSppaanniieenn..  

DDoocckk  rrååkkaaddee  mmaann  uutt  fföörr  ppiirraatteerr,,  ssoomm  rreeddaann  ddåå  ffaannnnss  ii  ddeessssaa  hhaavv,,  oocchh  ddeett  eennaa  sskkeeppppeett  ssttaacckkss  ii  bbrraanndd  oocchh  

fföörrlliissttee..  DDee  öövvrriiggaa  ttvvåå  sskkeeppppeenn  kkllaarraaddee  ssttrriiddeenn  oocchh  ffiicckk  bbäärrggaa  öövveerrlleevvaannddee  oocchh  mmaatteerriiaall  ffrråånn  ddeett  

fföörrlliissaannddee  sskkeeppppeett..  MMaann  vvaallddee  nnuu  aatttt  ddeellaa  ppåå  ssiigg..  EEtttt  sskkeepppp  ggiicckk  öösstteerruutt  mmoott  eenn  aavv  ssiinnaa  kkoolloonniieerr  ii  

AArrggeennttiinnaa,,  oocchh  ddeett  aannddrraa  ddiirreekktt  mmoott  SSppaanniieenn  vväässtteerruutt..  PPåå  ddeenn  hhäärr  ttiiddeenn  ffaannnnss  iinnttee  SSuueezzkkaannaalleenn,,  uuttaann  

mmaann  sseeggllaaddee  rruunntt  AAffrriikkaa  fföörr  aatttt  kkoommmmaa  hheemm..  

  

DDeett  ddrrööjjddee  ttiillll  11559911  iinnnnaann  SSppaanniieenn  kkoomm  ttiillllbbaakkaa  fföörr  aatttt  ttaa  ddee  nnyyuuppppttääcckkttaa  ööaarrnnaa  ii  bbeessiittttnniinngg..  

UUnnddeerr  ddeennnnaa  ttiidd  hhaaddee  LLaappuu--LLaappuu  lleevvtt  ssiitttt  lliivv  oocchh  aavvlliiddiitt  ssoomm  ssiitttt  ffoollkkss  fföörrssttaa  hhjjäällttee..  DDeettttaa  uuttaann  aatttt  

ffoollkkeett  vviissssttee  aatttt  hhaann  vvaarr  ssiitttt  llaannddss  fföörrssttaa  hhjjäällttee  oocchh  fföörrssvvaarraarree,,  eefftteerrssoomm  ööaarrnnaa  ppåå  ddeennnnaa  ttiidd  vvaarr  ddeellaaddee  

mmeellllaann  mmåånnggaa  kkuullttuurreerr  oocchh  ffoollkkssllaagg  ffrråånn  mmåånnggaa  ppllaattsseerr  ii  AAssiieenn,,  ssååssoomm  SSyyddkkiinnaa,,  JJaappaann,,  MMaallaayyssiiaa,,  

IInnddoonneessiieenn  oocchh  MMeellllaannöösstteerrnn..  

  



DDeett  sskkuullllee  ddrrööjjaa  yytttteerrlliiggaarree  333388  åårr  eefftteerr  ssllaaggeett  ppåå  MMaaccttaann  iinnnnaann  ddeenn  hhjjäällttee  ssoomm  jjaagg  nnuu  sskkaa  ååtteerrggee  lliittee  oomm  

ffööddddeess..  DDeennnnaa  nnaattiioonnaallhhjjäällttee  ffööddddeess  11886611  oocchh  kkoomm  aatttt  kkaallllaass  ””ddeenn  fföörrssttaa  FFiilliippppiinniieerrnn!!””  

  

II  ttiiddiiggaarree  nnyyhheettssbbrreevv,,  nnrr  33,,  22000066,,  hhaarr  jjaagg  nnäämmnntt  oomm  KKaattiippuunnaann,,  ddeett  FFiilliippppiinnsskkaa  ffrriihheettsskkrriiggeett  oocchh  ffoollkkeettss  

kkaammpp  mmoott  SSppaanniieenn  oocchh  ddeessss  mmiissssttaagg  aatttt  lliieerraa  ssiigg  mmeedd  AAmmeerriikkaa..  MMåånnggaa  ttrrooddddee  aatttt  ddeettttaa  vvaarr  ddeett  rräättttaa  

eefftteerr  eenn  aannaallyyss  ggjjoorrdd  aavv  JJoosséé  RRiizzaall,,  ddåå  hhaann  nnäämmnntt  aatttt  ddeett  NNyyaa  AAmmeerriikkaass  FFöörreennaaddee  SSttaatteerr  kkuunnddee  vvaarraa  eenn  

lläämmpplliigg  hhaannddeellssppaarrttnneerr..  HHaann  iinnrriikkttaaddee  ssiigg  aallddrriigg  ppåå  rreevvoolluuttiioonn  mmeedd  vvaappeenn  uuttaann  mmeedd  uuttbbiillddnniinngg,,  oocchh  

hhaannss  kkoonnkklluussiioonn  bbeerrooddddee  ppåå  aatttt  hhaann  vvaarr  fföörrvviissssaadd  aatttt  UUSSAA  sskkuullllee  fföörrssttåå  hhaannss  llaannddss  ddiilleemmmmaa  mmeedd  mmåånnggaa  

kkuullttuurreerr  oocchh  ffoollkkssllaagg,,  ddåå  UUSSAA  uuttggjjoorrddeess  aavv  ddeettssaammmmaa..  

  

JJoosséé  RRiizzaall  hhaaddee  rreeddaann  aavv  KKaattiippuunnaann,,  oocchh  ddåå  vviiaa  AAnnddrrééss  BBoonniiffaacciioo,,  uuttrrooppaattss  ttiillll  nnaattiioonnaallhhjjäällttee  ii  ddeenn  

eeggnnaa  ttiiddsskkrriifftteenn  LLaa  SSoolliiddaarriiddaadd,,  fföörrssttaa  åårrggåånnggeenn  11889988..  MMaann  kkuunnddee  ddäärr  lläässaa  fföölljjaannddee  nnoottiiss  ppåå  EEnnggeellsskkaa::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDeenn  ttäännkkttaa  vväännsskkaappeenn  hhaaddee  bbyyttttss  mmoott  bbiitttteerr  ssttrriidd..  DDeettttaa  ttiillll  fföölljjdd  aavv  aatttt  eenn  nneerrvvööss  AAmmeerriikkaannsskk  ppoosstteerriinngg  

ööppppnnaatt  eelldd  oocchh  sskkjjuuttiitt  iihhjjääll  eenn  FFiilliippppiinnsskk  lliieerraadd  ssoollddaatt,,  vviillkkeett  ttoollkkaaddeess  ssoomm  eenn  kkrriiggssfföörrkkllaarriinngg  ffrråånn  UUSSAA  

mmoott  FFiilliippiinneerrnnaa..  UUSSAA  ppåå  ssiinn  ssiiddaa,,  ssåågg  ttiillll  aatttt  FFiilliippppiinneerrnnaa  iinnttee  bblleevv  eenn  kkoolloonnii  uuttaann  eetttt  ssaammvväällddee..  EEtttt  

ssaammvväällddee  ssoomm  sskkuullllee  uuttvveecckkllaass  ttiillll  eenn  oobbeerrooeennddee  ssttaatt  oocchh  lliieerraadd  ttiillll  ddeenn  AAmmeerriikkaannsskkaa  aalllliiaannsseenn..  EEnn  

aalllliiaannss  ssoomm  vvaarraaddee  ttiillll  11999988,,  ddåå  FFiilliippppiinneerrnnaass  ttiidd  ssoomm  NNaattoollaanndd  ggiicckk  uutt  eefftteerr  aannddrraa  vväärrllddsskkrriiggeett..  HHäärr  

ffiinnnnss  mmyycckkeett  aatttt  sskkrriivvaa  oomm,,  mmeenn  mmiitttt  äämmnnee  vvaarr  JJoosséé  RRiizzaall  ii  DDaappiittaann,,  vvaarrfföörr  jjaagg  bbaarraa  oommnnäämmnneerr  aatttt  

FFiilliippppiinneerrnnaa  ooffffiicciieelllltt  bblleevv  ssjjäällvvssttäännddiiggtt  ddeenn  2277  ffeebbrruuaarrii,,  11994455..  EEtttt  åårr  ttiiddiiggaarree  äänn  aavvttaallaatt..  DDeettttaa  pp..gg..aa..  

ddeenn  äärrbbaarrhheett  FFiilliippppiinnsskkaa  ffoollkkeett  vviissaatt  eefftteerr  aatttt  hhaa  kkäämmppaatt  ssiiddaa  vviidd  ssiiddaa  mmeedd  AAmmeerriikkaannsskkaa  ssttyyrrkkoorr  fföörr  aatttt  

bbeeffrriiaa  llaannddeett  ffrråånn  JJaappaann..  

  

SSoomm  jjaagg  nnäämmnntt,,  vvaarr  iinnttee  JJoosséé  RRiizzaallss  ssyyffttee  mmeedd  ssiinn  pprrooppaaggaannddaa  aatttt  ssttöörrttaa  SSppaanniieenn  ggeennoomm  rreevvoolluuttiioonn,,  

uuttaann  hhaannss  aarrbbeettee  lliikknnaaddee  ffaacckkfföörreenniinnggeennss..  HHaann  fföörrssöökkttee  aatttt  fföörrhhaannddllaa  vviillllkkoorr,,  mmeedd  SSppaanniieennss  gguuvveerrnnöörr  ii  

MMaanniillaa,,  oomm  hhaannddeell  mmeedd  FFiilliippppiinnsskkaa  vvaarroorr  aavv  FFiilliippppiinnsskkaa  aaffffäärrssmmäänn..  DD..vv..ss..  hhaann  vviillllee  aatttt  FFiilliippppiinnsskkaa  

bböönnddeerr  oocchh  pprroodduucceenntteerr  sskkuullllee  ffåå  hhaannddllaa  ssjjäällvvssttäännddiiggtt  mmeedd  ssiinnaa  vvaarroorr,,  ii  fföörrssttaa  hhaanndd  ppåå  ttäännkkttaa  nnyyaa  

AAssiiaattiisskkaa  hhaannddeellssssttaattiioonneerr  ssååssoomm  BBoorrnneeoo  oocchh  HHoonngg  KKoonngg,,  mmeenn  ffrraammfföörr  aalllltt  ssoomm  FFiilliippppiinnsskkaa  pprroodduukktteerr  

oocchh  iinnttee  ssoomm  SSppaannsskkaa..  

  

DDååvvaarraannddee  SSppaannsskkaa  gguuvveerrnnöörreenn  vvaarr  iinnttee  hheelltt  eemmoott  RRiizzaallss  kkrraavv..  SSppeecciieelllltt  iinnttee  ddåå  mmaann  rreeddaann  aacccceepptteerraatt  

aatttt  FFiilliippppiinnsskkaa  mmeeddbboorrggaarree  ffiicckk  uuttbbiillddaass  ii  ddee  SSppaannsskkaa  uunniivveerrssiitteetteenn,,  oocchh  mmaann  rreeddaann  hhaaddee  FFiilliippppiinnsskkaa  

uuttbbyytteessssttuuddeenntteerr  ii  SSppaanniieenn  oocchh  ttiilllliikkaa  FFiilliippppiinnsskkaa  hhaannddeellssmmäänn  uunnddeerr  ddeenn  SSppaannsskkaa  kkrroonnaann..  

  

DDoocckk  ssttäällllddee  ssiigg  ddeenn  KKaattoollsskkaa  kkyyrrkkaann  ppåå  ttvväärreenn  eemmoott  ddeettttaa..  DDeellss  fföörr  aatttt  ddee  ääggddee  mmyycckkeett  aavv  ddeett  llaanndd  

ssoomm  bbrruukkaaddeess  aavv  ddee  FFiilliippppiinnsskkaa  bböönnddeerrnnaa  oocchh  eenn  ssttoorr  ddeell  aavv  ddeerraass  iinnkkoommsstt  kkoomm  ffrråånn  ddeettttaa  bbrruukk  ssaammtt  

ddeellss  aatttt  RRiizzaall  ssjjäällvv,,  ii  eenn  aavv  ssiinnaa  nnoovveelllleerr,,  ddeeddiikkeerraatt  ddeennnnaa  ttiillll  ddee  FFiilliippppiinnsskkaa  pprräässtteerrnnaa  BBuurrggooss,,  GGoommeezz  

oocchh  ZZaammoorraa  ssoomm  ffaallsskktt  aavvrräättttaattss  fföörr  fföörrrrääddeerrii  mmoott  SSppaanniieenn..  KKyyrrkkaann  ssååggss  ssoomm  aannssvvaarriigg  fföörr  ddeettttaa..  



FFÖÖRR  TTVVÅÅ  ÅÅRR  SSEEDDAANN  

DDeenn  3300  ddeecceemmbbeerr,,  11889966,,  bblleevv  DDrr  

JJOOSSEE  RRIIZZAALL,,  ddeenn  ssttöörrssttee  hhjjäälltteenn  

oocchh  mmaarrttyyrreenn  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa,,  

aavvrräättttaadd  ppåå  BBaagguummbbaayyaann  FFiieelldd..  

FFIILLIIPPPPIINNEERR,,  kkoomm  iihhåågg  RRiizzaall!!  DDuu  

kkaann  iinnttee  ggöörraa  mmiinnddrree..  VVii  mmååssttee  

bbeekkäämmppaa  ddee  AAmmeerriikkaannsskkaa  

kkoolloonniissaattöörreerrnnaa  ttiillll  ddeett  bbiittttrraa  

sslluutteett..  VVii  mmååssttee  fföörrbbeerreeddaa  oossss  aatttt  

ddöö  oomm  ssåå  bbeehhöövvss  fföörr  ddeett  llaanndd  ssoomm  

RRIIZZAALL  äällsskkaaddee  ssåå  hhööggtt..  

 


 



DDeenn  KKaattoollsskkaa  kkyyrrkkaann  iinnlleeddddee  eenn  kkaammppaannjj  fföörr  aatttt  ffåå  RRiizzaall  ggrriippeenn,,  vviillkkeett  iinnttee  llyycckkaaddeess  uunnddeerr  ddeenn  rrååddaannddee  

gguuvveerrnnöörreenn,,  vvaarrfföörr  mmaann  ggeennoomm  ssiitttt  iinnffllyyttaannddee  ii  SSppaanniieenn  ffiicckk  hhoonnoomm  eerrssaatttt  mmeedd  eenn  nnyy  gguuvveerrnnöörr,,  ssoomm  

ggjjoorrddee  ssoomm  kkyyrrkkaann  vviillllee..  II  eetttt  fföörrssttaa  sskkeeddee  ggrreeppss  RRiizzaall  ii  HHoonngg  KKoonngg..  TTrroottss  aatttt  hhaann  ffååtttt  kkllaarrtteecckkeenn  aatttt  

rreessaa  ttiillll  SSppaanniieenn,,  ååtteerrfföörrddeess  hhaann  ttiillll  MMaanniillaa..  HHaann  fföörrssaatttteess  ii  eexxiill  oocchh  ttrraannssppoorrtteerraaddeess  ttiillll  MMiinnddaannaaoo..  

  

DDeett  äärr  nnuu  jjaagg  vviillll  nnuu  ååtteerrkkoommmmaa  ttiillll  mmiitttt  bbeessöökk  ii  DDaappiittaann  CCiittyy  ttiiddiiggaarree  ii  åårr,,  oocchh  mmiitttt  bbeessöökk  ppåå  ddeenn  ppllaattss  

nnaattiioonnaallhhjjäälltteenn  JJoosséé  RRiizzaall  ssaatttt  ffäännggssllaadd  uunnddeerr  ffyyrraa  åårrss  ttiidd  iinnnnaann  hhaann  fföörrddeess  ttiillll  MMaanniillaa  fföörr  eenn  rräätttteeggåånngg  

ssoomm  sskkuullllee  vviissaa  aatttt  hhaann  vvaarr  eenn  llaannddssfföörrrrääddaarree  oocchh  aavvrräättttaaddeess..  RRäätttteeggåånnggeenn  hhaarr  bbeesskkrriivviittss  ssoomm  eenn  ffaarrss,,  

ddäärr  aallllaa  aarrgguummeenntt  eemmoott  hhoonnoomm  iinnttee  ffiicckk  mmoottbbeevviissaass  eelllleerr  fföörrssvvaarraass..  HHaannss  ooffffeennttlliiggaa  fföörrssvvaarraarree  vvaarr  

ddeessssuuttoomm  iinnttee  aaddvvookkaatt  uuttaann  eenn  ooffffiicceerr,,  ssoomm  ffrriivviilllliiggtt  ttaaggiitt  ssiigg  uuppppddrraaggeett  aatttt  fföörrssvvaarraa  hhoonnoomm..  

  

VVii  kkaann  lläässaa  oomm  JJoosséé  RRiizzaall  aatttt  hhaannss  ssttaarrtt  ii  jjuullii  11889922  vvaarr  lliittee  aannnnoorrlluunnddaa  äänn  mmaann  kkaann  ttäännkkaa  ssiigg  oomm  eenn  mmaann  

ii  eexxiill  oocchh  ffåånnggeennsskkaapp..  FFrråånn  bbookkeenn  ””TThhee  FFiirrsstt  FFiilliippiinnoo””,,  ddeenn  fföörrssttee  FFiilliippppiinniieerrnn,,  eenn  bbiiooggrraaffii  oomm  JJoosséé  

RRiizzaall  aavv  LLeeoonn  MMaa  GGuueerrrreerroo  lläässeerr  vvii::  

  

IInnoomm  eenn  vveecckkaa  eefftteerr  aannkkoommsstteenn  ((ttiillll  DDaappiittaann))  sskkrreevv  hhaann  ttiillll  ssiinn  mmoorr  aatttt  hhaann  mmååddddee  bbrraa  oocchh  aatttt  hhaann  

kkäännddee  ddeett  nnäässttaann  ssoomm  aatttt  hhaann  vvaarr  ””ppåå  sseemmeesstteerr..””  DDee  bbeehhöövveerr  iinnttee  ssäännddaa  hhoonnoomm  nnååggoott,,  uuttaann  mmööjjlliiggttvviiss  

eetttt  ppaarr  bbrraa  sskkoorr,,  mmeenn  ddee  äärr  ssvvåårraa  aatttt  sskkiicckkaa  ii  bbrreevv!!  

  

HHaann  ppllaanneerraaddee  ssnnaarrtt  aatttt  bboossäättttaa  ssiigg..  HHaannss  

KKaallaammbbaa  kkuunnddee  bbllii  uupppprräättttaatt  ii  DDaappiittaann,,  

nnuu  nnäärr  hhaann  iinnttee  ffiicckk  bbyyggggaa  ii  BBoorrnneeoo..  HHaann  

kkoomm  ffrråånn  eenn  ffaarrmmaarrffaammiilljj  oocchh  hhaann  vvaarr  

mmyycckkeett  mmeeddvveetteenn  oomm  vväärrddeett  aavv  bböörrddiiggtt  

llaanndd..  HHaann  hhaaddee  iinnttee  äännnnuu  vvaarriitt  ii  DDaappiittaann  

eenn  mmåånnaadd,,  nnäärr  hhaann  ffrrååggaaddee  ddeenn  llookkaallaa  

KKoommmmeennddöörreenn,,  RRiiccaarrddoo  CCaarrnniicceerroo,,  oomm  

hhaann  kkuunnddee  ffåå  kkuullttiivveerraa  mmaarrkkeenn  mmeellllaann  

ssttaaddeenn  oocchh  hhaavvsskkuusstteenn,,  oocchh  ssåågg  

oommeeddeellbbaarrtt  ttiillll  aatttt  ffrruukkttttrräädd  ppllaanntteerraaddeess..  

HHaann  hhaaddee  oocckkssåå  ppllaanneerr  ppåå  eenn  aannnnaann  

llaannddssttrrääcckknniinngg,,  uuttmmeedd  kkuusstteenn,,  ddäärr  hhaann  

ppllaanneerraaddee  aatttt  ppllaanntteerraa  11,,000000  

kkookkoossnnööttttrräädd..  SSeennaarree  sskkuullllee  hhaann  fföörrssöökkaa  

aatttt  kkööppaa  oocchh  ssäälljjaa  hhaammppaa  oocchh  kkoopprraa..  

  

HHaann  hhaaddee  ttäännkktt  bbee  ssiinn  ffaammiilljj  oomm  eetttt  llåånn  ppåå  11,,000000  ppiissoo,,  mmeenn  ssåå  hhäännddee  nnååggoott  ffaannttaassttiisskktt  ii  sseepptteemmbbeerr..  HHaann  

uuppppttääcckkttee  aatttt  ddeenn  llootttt  ssoomm  hhaann  oocchh  ddeenn  llookkaallaa  ooffffiicceerreenn,,  CCaarrnniicceerroo,,  kkööpptt  eenn  ttrreeddjjeeddeell  vvaarr  aavv,,  hhaaddee  

vvuunnnniitt  aannddrraa  pprriiss..  LLootttt  nnuummmmeerr  99773366  vvaarr  vväärrdd  2200,,000000  ppiissoo  vviillkkeett  ggaavv  hhoonnoomm  eenn  ddeell  vväärrdd  66,,220000..  

  

MMåånnaaddeenn  ddäärrppåå  iinnvveesstteerraaddee  RRiizzaall  hhäällfftteenn  aavv  ppeennggaarrnnaa  ii  mmaarrkk  uutteefftteerr  kkuusstteenn,,  vviillkkeett  hhaann  ttyycckkttee  vvaarr  ssoomm  

aatttt  vviinnnnaa  ppåå  yytttteerrlliiggaarree  eetttt  llootttteerrii..  RReesstteenn  aavv  ppeennggaarrnnaa  ssäännddee  hhaann  ttiillll  ssiinn  ffaarr..  TTiitteellnn  ppåå  mmaarrkkeenn  kkoossttaaddee  

hhoonnoomm  eennddaasstt  1188  ppiissoo  mmeenn  hhaann  bbeerrääkknnaaddee  aatttt  hhaann  sskkuullllee  ttjjäännaa  22,,000000  ppeerr  åårr  ppåå  ddeenn..  

  

II  jjaannuuaarrii  11889933  kkuunnddee  hhaann  sskkrryyttaa  öövveerr  aatttt  hhaann  hhaaddee  ffeemmttiioo  llaannssoonnee  ttrräädd,,  ttjjuuggoo  mmaannggaa  ttrräädd,,  mmaaccuubbaa  ttrräädd,,  

uunnggeeffäärr  ffeemmttiioo  llaannkkaa  ttrräädd,,  ssaannttooll  ttrräädd,,  bbaalloonneess..  AArrttoonn  mmaannggoossttaannsseerr……  ””jjaagg  hhaarr  ppllaanneerraatt  uunnggeeffäärr  11,,440000  

kkaaffffee  oocchh  220000  kkaakkaaoo  ppllaannttoorr……””  MMeenn  vviillddaa  aappoorr  oocchh  vviillddssvviinn  sskkuullllee  sseennaarree  fföörrssttöörraa  ddeemm..  

  

TTiillll  mmaarrss  mmåånnaadd  hhaaddee  hhaann  bbyyggggtt  eetttt  vvaacckkeerrtt  lliitteett  hhuuss  fföörr  4400  ppiissoo..  

  



JJoosséé  RRiizzaall,,  ii  ssttöörrrree  sskkaallaa  äänn  nnaattuurrlliigg,,  sseerr  uutt  öövveerr  ssiinn  

kklliinniikk  oocchh  ssttuuddeenntteerrnnaass  ssoovvssaallaarr..  

  

VVii  sskkaa  ttiittttaa  lliittee  ggrraanndd  ppåå  hhaannss  aakkttiivviitteetteerr  uunnddeerr  hhaannss  

ttiidd  ii  eexxiill  ppåå  öönn  MMiinnddaannaaoo  oocchh  uunnddeerr  bbeevvaakknniinngg  aavv  

ddeenn  SSppaannsskkaa  kkrroonnaann  ppåå  oorrtteenn  DDaappiittaann..  

  

HHaannss  eennggaaggeemmaanngg  ååtteerrffiinnnnss  ii  fföölljjaannddee  yyrrkkeenn::  

11..  FFaarrmmaarree//bboonnddee  

22..  ÖÖggoonnllääkkaarree  

33..  LLäärraarree  

44..  SSkkuullppttöörr  

55..  PPoolliittiikkeerr  

  

IInnttee  nnööddvväännddiiggttvviiss  ii  oovvaann  nnäämmnnddaa  oorrddnniinngg,,  mmeenn  ii  eenn  

mmiixx  aavv  ddeemm..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OOvvaann  tt..vv..  sseerr  nnii  RRiizzaallss  kklliinniikk  oocchh  ttiilllliikkaa  ssoovvssaall  fföörr  hhaannss  

ssttuuddeenntteerr..  OOvvaann  ttiillll  hhööggeerr  ssyynnss  ddee  ttvvåå  hhuusseenn  aavvsseeddddaa  fföörr  

hhaannss  ppaattiieenntteerr..  EEtttt  fföörr  kkvviinnnnoorr  oocchh  eetttt  fföörr  mmäänn..  

  

TT..vv..  sseerr  nnii  lliittee  aavv  iinntteerriiöörreenn..  II  iinnffoorrmmaattiioonneenn  kkaann  mmaann  lläässaa  

aatttt  ddeett  ffaannnnss  ppllaattss  fföörr  ttvvåå  ppaattiieenntteerr  ppeerr  hhuuss  ddäärr  ddee  kkuunnddee  

vviillaa  uutt  eefftteerr  bbeehhaannddlliinngg..  

  

JJoosséé  RRiizzaall  vvaarr  uuttbbiillddaadd  iinnoomm  hhaannddeell,,  hhaannss  ffaarr  vvaarr  

hhaannddeellssrreessaannddee,,  mmeenn  JJoossééss  iinnttrreessssee  fföörr  ööggoonnssjjuukkddoommaarr  

ffööddddeess  ggeennoomm  aatttt  hhaannss  mmoorr  hhaaddee  pprroobblleemm  mmeedd  ssiinnaa  ööggoonn..  

HHaann  uuttbbiillddaaddee  ssiigg  ttiillll  ööggoonnllääkkaarree  uunnddeerr  ddeenn  ttiidd  hhaann  

ffoorrttffaarraannddee  vvaarr  eenn  ffrrii  mmaann,,  oocchh  eenn  aavv  ddee  fföörrssttaa  ooppeerraattiioonneerr  hhaann  ggjjoorrddee  eefftteerr  ssiinn  eexxaammeenn,,  vvaarr  aatttt  ggee  ssiinn  

mmaammmmaa  ssyynneenn  ttiillllbbaakkaa..  

  

HHaann  ffoorrttssaattttee  ssiinn  pprraakkttiikk  uunnddeerr  ssiinn  eexxiill  ii  DDaappiittaann,,  oocchh  eefftteerrssoomm  hhaann  hhaaddee  kkoonnttaakktt  mmeedd  öövveerrkkllaasssseenn  

sseeddaann  ttiiddiiggaarree,,  hhaaddee  hhaann  iinnttee  ssvvåårriigghheett  aatttt  ffoorrttssäättttaa  ddeettttaa  yyrrkkee,,  ggeennoomm  aatttt  hhaann,,  vviiaa  ssiitttt  ttiiddiiggaarree  rryykkttee,,  ffiicckk  

nnyyaa  kkuunnddeerr,,  äävveenn  uuttlläännddsskkaa  ssååddaannaa..  EEnn  aavv  ddeessssaa  kkuunnddeerr  vvaarr  eenn  äällddrree  mmaann  ssoomm  bbooddddee  ii  HHoonnggkkoonngg..  HHaann  

kkoomm  fföörr  aatttt  ffåå  ssiinnaa  ööggoonn  bbeehhaannddllaaddee  aavv  RRiizzaall..  MMeedd  ssiigg  hhaaddee  hhaann  ssiinn  ttjjäännaarriinnnnaa,,  JJoosseepphhiinnee  BBrraacckkeenn..  

JJoosséé  oocchh  JJoosseepphhiinnee  bblleevv  kkäärraa  ii  vvaarraannddrraa,,  oocchh  eefftteerr  aatttt  hhoonn  fföölljjtt  ssiinn  HHeerrrree  ttiillll  HHoonnggkkoonngg,,  ååtteerrvväännddee  hhoonn  

ttiillll  ssiinn  kkäärraa  RRiizzaall..  DDäärr  ssttaannnnaaddee  hhoonn  ttiillllss  hhaann  ii  aauugguussttii  11889966  ååtteerrfföörrddeess  ttiillll  MMaanniillaa  oocchh  ssiinn  kkoommmmaannddee  

rräätttteeggåånngg..  HHoonn  ffllyyttttaaddee  ddåå  iinn  hhooss  JJoossééss  ffaammiilljj,,  mmeeddaann  hhaann  hhööllllss  ii  aarrrreesstt  ppåå  FFoorrtt  SSaannttiiaaggoo  ii  IInnttrraammuurrooss,,  

MMaanniillaa..  



II  eetttt  bbrreevv  ffrråånn  JJoosséé  RRiizzaall  ttiillll  ssiinn  mmoorr,,  ddaatteerraatt  ddeenn  1122ee  mmaarrss  11889966,,  kkaann  mmaann  lläässaa  aatttt  JJoosseepphhiinnee  ffååtttt  

mmiissssffaallll  vviidd  ssiinn  ggrraavviiddiitteett..  JJoosséé  ttoogg  mmyycckkeett  iillllaa  vviidd  ssiigg  aavv  ssiitttt  fföörrlloorraaddee  bbaarrnn  oocchh  ddeett  ssaaddeess  aatttt  hhaann  

ggjjoorrddee  eenn  sskkiissss  aavv  bbaarrnneett,,  ssoomm  äävveenn  nnaammnnggeettttss  eefftteerr  DDoonn  FFrraannssiissccoo..  JJoosseepphhiinnee  vvaarr  aavv  IIrrlläännddsskktt  

uurrsspprruunngg  oocchh  uuppppvvääxxtt  ii  ddeenn  IIrrlläännddsskkaa  KKaattoollsskkaa  kkyyrrkkaann,,  JJoosséé  ddäärreemmoott  vvaarr  ii  hheellaa  ssiitttt  lliivv  sskkeeppttiisskktt  ttiillll  ddeenn  

KKaattoollsskkaa  kkyyrrkkaannss  ssäätttt  aatttt  ttiillllmmöötteessggåå  mmäännnniisskkoorr,,  ssppeecciieelllltt  eefftteerr  aavvrräättttaannddeett  aavv  ttiiddiiggaarree  nnäämmnnddaa  pprräässtteerr..  

DDeettttaa  ttiillll  ttrroottss,,  sskkrreevv  hhaann  ppåå  eetttt  mmaanniiffeesstt  ssttrraaxx  iinnnnaann  ssiinn  aavvrräättttnniinngg  aatttt  hhaann  vviillllee  ddöö  ssoomm  KKaattoolliikk..  DDeettttaa  

fföörr  aatttt,,  ssoomm  hhaann  uuttttrryycckkttee  ddeett  ttiillll  ssiinn  sskkrriivvaarree,,  hhaann  sskkuullllee  sskkaappaa  lluuggnn  fföörr  ssiinn  ffaammiilljj..  

  

HHaann  vvaarr  oocckkssåå  lläärraarree..  TTiillll  vväännsstteerr  sseerr  nnii  eenn  ttiillllbbyyggggnnaadd  

fföörr  hhaannss  ssttuuddeenntteerr..  

  

UUttrryymmmmeett  uunnddeerr  hhuusseett  aannvväännddeess  ssoomm  ssttuuddiieerruumm  ddäärr  

mmaann  kkuunnddee  ssiittttaa  ii  sskkyydddd  ffrråånn  ssooll  oocchh  ddåålliiggtt  vvääddeerr  fföörr  aatttt  

ssttuuddeerraa  oocchh  uuttfföörraa  eenn  ddeell  eexxppeerriimmeenntt..  

  

  

  

  

  

  

Här till vänster ser vi katedern och 

svarta tavlan som Rizal använde i 

sin undervisning. Vidare ser vi 

också hans schema som innehöll 

följande ämnen:  

Läsning, skrivning, språk (Spanska 

och Engelska), geografi, historia, 

mattematik (aritmetik, algebra och 

geometri), industriellt arbete, natur-

lära, moral och gymnastik. 

 

Man kan också se vilka som var 

examinatorer samt vilka som var 

elever. 
 

En annan lista visar Rizals etiska kod, vilken följer termen; ”Gör inte, var inte” 

 

1. Var inte en spelare. 

2. Var inte en drinkare. 

3. Bryt inte mot lagen. 

4. Var inte elak på något vis. 

5. Var inte en ursinnig upprorsmakare, partisan. 

6. Var inte en felfinnande kritiker. 

7. Gör inte dig själv till åtlöje. 

8. Behandla ingen med högfärd eller förakt. 

9. Fördöm ingen utan att höra hans sida först. 

10. Överge inte en fattig med rätten på sin sida. 

11. Misslyckas inte att hjälpa de som visar vilja 

och förmåga. 

12. Umgås inte med omoraliska personer eller 

människor med dåliga vanor. 

13. Bortse inte från värdet till vårt land av nya 

maskiner och industrier. 

14. Sluta aldrig arbeta för välfärd och välstånd i 

vårt eget land. 

 

 



Själv finner jag hans etik och moral i hans kod mycket intressant, eftersom han pekar på de saker som 

fortfarande är en svaghet i många länder; viljan att samverka i enighet för välfärd och välstånd i sitt 

eget land. Att respektera sin medmänniska och att se till den egna utvecklingen, att maskiner och 

verktyg för utveckling förnyas. Detta fanns på hans utbildningsschema 1892 till 1896. Idag kan man 

fråga sig; var finns hans elever? Detta när man ser hur Filippinerna fortfarande lever under ett tungt ok 

av korruption och depression. 

 

Många nekar till detta och visar mig hur det är ställt med andra länders situation i förhållande till 

korruption och enighet. Detta är en klarsyn för många, även här i Sverige. Allting är inte perfekt, och 

vi förändras alltid med tiden. Men det viktiga är det som Rizal så tydligt redan pekar på, nämligen att 

inte bortse från värdet av samsyn och att välfärden beror på vårt gemensamma deltagande och vår 

respekt för varandra. 

 

Det är något som skiljer utvecklade länder från de länder som saknar en utbildning som når till alla 

grupper i befolkningen. Även i Sverige, och i andra länder i Europa, kan man se att problem av olika 

art uppstår när utbildningsnivån är låg. Detta reglerar varje lands regering via det välfärdssystem man 

tillsammans byggt upp. Detta kämpar också många människor i Filippinerna för, och det är då bra att 

se att kunskapen finns, och har funnits, i Filippinerna. Det är den förutsättning som ska till, och i det 

fallet är detta en tung börda för Filippinerna, vilket vi globalt kan hjälpa till med på både diplomatisk 

och humanitär nivå. Att t.ex. ge utbildning via fadderskap i olika organisationer är en väg, och att 

diskutera möjligheter i klubbar och intresseorganisationer är en annan. 

  

JJoosséé  RRiizzaall  vvaarr  oocckkssåå  eenn  sskkiicckklliigg  

sskkuullppttöörr  oocchh  kkaarrvvaaddee  mmåånnggaa  ffiinnaa  

ffiigguurreerr  ii  ttrrää,,  bbååddee  rreelliiggiiöössaa  oocchh  

hhuummaanniioorraa..  

  

OOrriiggiinnaalleenn  ttiillll  ddeessssaa  ffiinnnnss  ppåå  oolliikkaa  

mmuusseeuumm  ii  MMaanniillaa,,  mmeenn  nnååggrraa  

ggiippssaavvggjjuuttnniinnggaarr  ffiinnnnss  aatttt  bbeesskkååddaa  

aavv  ddeessssaa  vveerrkk  äävveenn  hhäärr  ii  DDaappiittaann..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IIddaagg  ffiinnnnss  eenn  ggaalllleerriiaa  oocchh  hhootteellll  iinnttee  llåånnggtt  ffrråånn  

RRiizzaall  SShhrriinnee  ((RRiizzaallss  mmiinnnneessppllaattss)),,  oocchh  mmaann  kkaann  

nnjjuuttaa  aavv  nnååggoott  ssåå  ””SSvveennsskktt””  ssoomm  eenn  ppiizzzzaa!!  

  

MMaann  ttaarr  ssiigg  ttiillll  DDaappiittaann  mmeedd  bbåått  ffrråånn  

DDuummaagguueettee..  EEnn  ssttaadd  ssoomm  hhaarr  fföörrbbiinnddeellssee  äävveenn  

mmeedd  CCeebbuu  CCiittyy,,  bbååddee  mmeedd  bbåått  oocchh  mmeedd  ffllyygg..  

DDoocckk  kkaann  mmaann  ffllyyggaa  ddiirreekktt  ttiillll  DDaappiittaannss  

ffllyyggppllaattss,,  oomm  mmaann  fföörreeddrraarr  ssnnaabbbbaarree  ffäärrddssäätttt..  

  

  

  

  

  

  



22..  NNYYAA  MMEEDDLLEEMMMMAARR  II  DDEENN  FFIILLIIPPPPIINNSSKKAA  FFÖÖRREENNIINNGGEENN,,  FFTTMMWW  

  

VVii  hhaarr  ggllääddjjeenn  aatttt,,  fföörruuttoomm  ddee  ssttyyrreellsseemmeeddlleemmmmaarr  oocchh  ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss  ssoomm  pprreesseenntteerraaddeess  ii  fföörrssttaa  

nnuummrreett  aavv  vvåårrtt  nnyyhheettssbbrreevv  ii  åårr,,  oocckkssåå  kkuunnnnaa  pprreesseenntteerraa  fflleerr  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  oocchh  ssaammaarrbbeettssppaarrttnneerrss  ii  

ddeenn  FFiilliippppiinnsskkaa  fföörreenniinnggeenn  FFTTMMWW..  DDeessssaa  hhaarr  uunnddeerrtteecckknnaatt  oocchh  ssäänntt  iinn  fföörreenniinnggeennss  ffoorrmmuulläärr  ddäärr  ddee  

ttaallaatt  oomm  hhuurr  ddee  kkaann  vvaarraa  bbeehhjjäällpplliiggaa,,  mmeenn  oocckkssåå  uuttttrryycckktt  hhuurr  vvii  kkaann  hhjjäällppaa  ddeemm..  

  

LLiikkssoomm  aallllaa  ppaarrtteerr,,  kkoommmmeerr  ddeessssaa  aatttt  ffiinnnnaass  ppåå  hheemmssiiddaann  wwwwww..ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm  oocchh  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  

kkoommmmeerr  eefftteerrhhaanndd..  VVii  hhäännvviissaarr  oocckkssåå  ttiillll  vvåårraa  ttiiddiiggaarree  nnyyhheettssbbrreevv  ddäärr  ddee  pprreesseenntteerraattss  nnäärrmmaarree..  

  

AARRIISSEE  CCHHRRIISSTTIIAANN  MMIINNIISSTTRRIIEESS  

JJooeeyy  DDaauuzz  

  

JJooeeyy  DDaauuzz  äärr,,  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ssiinn  ffrruu,,  aakkttiivvaa  fföörr  aatttt  hhjjäällppaa  eetttt  ffoollkk  ii  ssiinn  

nnäärrhheett  ssoomm  hheetteerr  HHiiggaaoonnoonn..  

NNaammnneett  HHiiggaaoonnoonn  hhaarr  bbeettyyddeellsseenn  ””ffoollkkeett  ssoomm  bboorr  ii  bbeerrggeett””  ((TThhuuss  ppeeooppllee  

wwhhoo  lliivvee  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss)),,  vviillkkeett  kkoommmmeerr  ffrråånn  aatttt  ddeettttaa  ffoollkk  ddrreevvss  iinnåått  

llaanndd  oocchh  uupppp  ii  bbeerrggeenn  oocchh  ddaallggåånnggaarrnnaa  aavv  ddee  iinnbbyyggggaannddee  MMaallaajjeerrnnaa  ppåå  

ttiiddiiggtt  ttuusseennttaall..  DDee  lleevveerr  ii  bbeerrggeenn  oommffaattttaannddee  pprroovviinnsseerrnnaa  AAgguussaann  ddeell  

NNoorrttee,,  AAgguussaann  ddeell  SSuurr  oocchh  BBuukkiiddnnoonn..  JJooeeyy  hhaarr  ssiinn  uuttggåånnggssppuunnkktt  ffrråånn  

ssttaaddeenn  NNaassiippiitt  ii  AAgguussaann  ddeell  NNoorrttee,,  mmeenn  ppeennddllaarr  äävveenn  ttiillll  ssttääddeerrnnaa  BBuuttuuaann  

oocchh  CCaaggaayyaann  ddee  OOrroo  ii  ssaammbbaanndd  mmeedd  ddeett  ssaammaarrbbeettee  ddee  hhaarr  mmeedd  

llääkkaarroorrggaanniissaattiioonneenn  LLiiffeelliinnee  ((NNyyhheettssbbrreevv  nnrr..33))..  

  

SSttaammmmeenn  HHiiggaaoonnoonnss  hhiissttoorriiaa  sskkrriivvss  oolliikkaa  iiddaagg  aavv  oolliikkaa  uunniivveerrssiitteett  oocchh  aannttrrooppoollooggiisskkaa  iinnssttiittuuttiioonneerr..  

MMeesstt  pp..gg..aa..  aatttt  mmaann  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa  ffiinnaannssiieerraarr  uunnddeerrssöökknniinnggaarr  mmeedd  pprriivvaattaa  bbiiddrraagg  oocchh  iinnttee  mmeedd  ssttaattlliiggaa,,  

vvaarrfföörr  mmaann  ttvviinnggaass  pprrooffiilleerraa  ssiigg  mmeedd  eeggnnaa  ””ffaakkttaa””..  DDeettttaa  äärr  eetttt  aavv  ddee  pprroobblleemm  mmaann  iiddaagg  ttaammppaass  mmeedd  

llookkaalltt,,  ddåå  oolliikkaa  ggrruuppppeerriinnggaarr  aavv  ssaammmmaa  eettnniisskkaa  ggrruuppppeerr  sspplliittttrraass  pp..gg..aa..  vviillkkeenn  ffiinnaannssiiäärr  mmaann  hhaarr..  II  ddeettttaa  

ffaallll  hhaarr  vväässttvväärrllddeenn  ddeett  ssttöörrssttaa  iinnffllyyttaannddeett,,  oocchh  ddiinn  mmeeddvveerrkkaann  ffiinnnnss  ii  ddeett  aatttt  dduu  sseerr  fflleerraa  aavv  ddeessssaa  

oorrggaanniissaattiioonneerrss  TTVV--kkaannaalleerr  vvii  ssaatteelllliitt  ((NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc,,  DDiissccoovveerryy,,  AAnniimmaall  PPllaanneett  eettcc..))..  

  

  

MMAARRCCHH  OOFF  FFAAIITTHH  CCHHRRIISSTTIIAANN  CCHHUURRCCHH  

PPaassttoorr  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa  JJrr  mmeedd  ffrruu  

  

  

PPaassttoorr  VViicceennttee  BBaarrbbaarroonnaa  JJrr  äärr  aakkttiivv,,  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ppaassttoorr  LLyynn  

BBeellaarrmmiinnoo,,  aatttt  hhjjäällppaa  ffllooddffoollkkeett  ii  DDiippoolloogg  CCiittyy..  BBll..aa..  ggeennoomm  aatttt  ddrriivvaa  eenn  

sskkoollaa  ddäärr  bbaarrnneenn  ffåårr  kkoommmmaa  fföörr  aatttt  lläärraa  ssiigg  lläässaa  oocchh  sskkrriivvaa  ssaammtt  eenn  ddeell  

äämmnneenn..  HHaannss  aarrbbeettee  ffiinnnnss  bbeesskkrriivveett  ii  vvåårrtt  fföörrrraa  nnyyhheettssbbrreevv  ((nnrr..55))..  

  

  

VVii  hhäällssaarr  ddeessssaa  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  vväällkkoommnnaa  oocchh  hhooppppaass  ppåå  eetttt  ggootttt  ssaammaarrbbeettee  ii  ffrraammttiiddeenn..  

  

MMeedd  ddeettttaa  ttaacckkaarr  jjaagg  fföörr  ddeennnnaa  ggåånngg  oocchh  ffrraammfföörr  mmiitttt  oocchh  mmiinnaa  mmeeddaarrbbeettaarreess  vvaarrmmaa  ttaacckk  fföörr  ddiitttt  

eennggaaggeemmaanngg..  TTaallaa  ggäärrnnaa  mmeedd  eenn  vväänn  oomm  mmööjjlliigghheetteenn  aatttt  bbllii  ffaaddddeerr  eelllleerr  ssttööddjjaa  eetttt  aavv  vvåårraa  mmåånnggaa  

pprroojjeekktt  ii  FFiilliippppiinneerrnnaa..  

  

GGuuddss  ffrriidd  

  

TThhoorr  KKllaavveenneessss  

  

AAddllaayy,,  CCaarrrraassccaall    tthhoorr@@ttrriibbeemmiissssiioonn..ccoomm    NNoorrrreevväägg  1111//4466  

88331188  SSuurriiggaaoo  ddeell  SSuurr          SS223333  9933  SSvveeddaallaa  

PPhhiilliippppiinneess          SSwweeddeenn  

http://www.tribemission.com/
mailto:thor@tribemission.com


  

Fadderavgiften 
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är   

€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor  

och kan betalas på följande sätt:  

1. Via autogiro  

2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad,  

kvartal, halvår eller år efter eget val.  

  

Vid betalning inom Sverige kan betalning göras 

till konto enligt nederst på sidan. 

För betalningar utanför Sverige men inom  

Europa, betala till: NORDEA Sweden  

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960  

SWIFT: NDEASESS  

 

   

Internet sidor:  
Hemsidan för nätverket:  

www.tribemission.com  
Filipino Tribe Mission Sweden’s hemsida:  

Se FTMS i menyn  

Filipino Tribe Mission Welfare’s hemsida:  

Se FTMW eller Philippines i menyn  

Fadderbarn:  

Se Child sponsor i menyn  

 

 

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 

Org. Nr: 802422-2393 ftms@tribemission.com 

Att: Klaveness 

Norreväg 11/46 Ordförande Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com 

233 39 Svedala Kassör Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se eller 

Sverige rosauro@tribemission.com 

 

Kontoinformation: 

Pg: 418296-0 

Bg 5495-2361 

Bank account: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:klaveness21@hotmail.com
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mailto:rosauro@tribemission.com

