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SKØNHEDEN OG VICEPRÆSIDENTEN

Skønhedsdronning forelsket i afrikansk diktator-søn 
Danske Christina Mikkelsen kan være 

den kommende førstedame 

i et stenrigt diktatur, hvor de

fattige ikke har rent vand, mens eliten

drikker champagne og kører rundt i

luksusbiler. Både USA og Frankrig

har lagt sag an mod Miss Mikkelsens

kæreste, som anklages for korruption

Journalist Øjvind Kyrø er den første
danske journalist, der har besøgt
Ækvatorialguinea. 
Landet ligger på Afrikas vestkyst lige
nord for Ækvator. Ækvatorialguinea er
et af de mest lukkede lande i verden.
Det styres brutalt af den stenrige olie-
milliardær Teodoro Obiang. Han var i
juni 2011 vært for et topmøde i Den
Afrikanske Union. Øjvind Kyrø brugte
topmødet som undskyldning for at
komme ind i det lukkede land. 
Her kunne han med egne øjne se slum-
kvarterer med åbne, stinkende kloakker
og en ludfattig befolkning, hvor over
halvdelen ikke har adgang til rent
vand. En total kontrast til magtelitens
overdådige liv i rigdom og overflod.

Sådan gjorde vi
Mandag ringede vi til Christina Mikkelsens mobiltelefon. Hun
bor i nordvest-kvarteret i København. Hun svarer fra Ækvatori-
alguinea ved at ringe tilbage på sin kærestes telefon.

Vi bad hende medvirke i et interview via Skype, som også
kunne ses på Ekstra Bladets tv-kanal. Men det havde Christina
Mikkelsen ikke tid til, for hun skulle hele landet rundt i fly for
den velgørenheds-organisation, hun arbejder for. Hun ville have
spørgsmålene skriftligt og tage sig tid i flyet til at besvare
dem.

Tirsdag sendte vi Christina Mikkelsen 12 spørgsmål. Hun be-
svarede dem. Vi spurgte, om hun på et senere tidspunkt havde
20 minutter til at være på Skype. Her kunne vi også stille hen-
de uddybende spørgsmål. 

Men nej:
– Mine dage er så pressede, svarede hun på sms.
Vi spurgte, om vi kunne sende hende de opfølgende spørgs-

mål på mail. Det accepterede hun.
Vi sendte otte nye spørgsmål. Et af dem lød: ’Hvad ville du

gøre, hvis du fandt ud af, at fattigdommen og uligheden vokser
i landet på grund af din kæreste og hans families umættelige
trang til at bemægtige sig al det overskud, som landet produce-
rer?’

Onsdag kom afslaget på sms:
– Jeg har lige læst spørgsmålene og vælger ikke at besvare

dem. Det er ikke opfølgende spørgsmål. Du drejer interviewet i
en helt ny retning. Jeg håber, du kan bruge de foregående, jeg
har besvaret. 

22-ÅRIGE CHRISTINA MIKKELSEN er forelsket til op over begge ører. Hun har kendt sin 45-rige kæreste i et år.
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ønhedsdronning forelsket i afrikansk diktator-søn 
TEKST: ØJVIND KYRØ

D
en danske skønhedsdronning Chri-
stina Mikkelsen lever i dag et luk-
susliv på 1. klasse. Hun boltrer sig
i bølgerne omkring Bahamas, soler

sig på de hvide strande og kaster sig i havet
fra en overdådig luksusyacht. Hun flyver i pri-
vatfly og bor på overdådige hoteller og huse i
millionklassen. 

Det er langt fra hendes tidligere virkelighed
i en lejlighed i København.

Men gode placeringer ved et par skønheds-
konkurrencer, bl.a. en førsteplads i ’Bride of
the World’ i Kina i 2012, åbnede dørene til
rigdommene for den ærkedanske model. For
modelarbejdet førte til en tur til det, som kal-
des Afrikas Kuwait. Rejsen bød på et møde
med præsidenten – og ikke mindst hans søn
Teodoro.

De blev forelskede, og i dag er Christina
Mikkelsen kæreste med den stenrige vicepræ-
sident Teodoro Obiang i Ækvatorialguinea i Af-
rikas armhule. Hun beskriver ham som en
’utroligt charmerende’ mand med et ’bræn-
dende blik’. Og hun besøger ham ofte i hoved-
staden i den lille, nyrige oliestat, hvor hun kal-
des ’den kommende førstedame’. 

Malabo er et dejligt sted, hvis man har pen-
ge, for der er ingen fri presse til at kritisere
diktatoren eller hans søn.

CHRISTINA MIKKELSEN var overrasket
over, at Ekstra Bladet gerne ville interviewe
hende. 

– Det kommer helt bag på mig, udbrød hun
i telefonen fra hovedstaden Malabo. 

– Hvordan har du fundet ud af det? 
Christina Mikkelsen blev en smule mundlam,

da hun hørte svaret: 
– Når du har over 1200 venner på Face-

book og 700 andre, der følger dig, og du
selv slår masser af fotos af din romance
offentligt op på din væg, er det ikke så
svært at være journalist.

DEN TIDLIGERE skønhedsdronning kræve-
de, at hun skulle præsenteres for spørgsmåle-
ne på skrift, for hun havde så travlt med
at flyve fra det ene sted til det andet i
landet for at ’arbejde rigtig meget’. Under-
vejs i flyvemaskinen ville hun tage sig tid
til at skrive sine svar. 

Vi faldt hurtigt i snak, og der
var god kemi fra starten af 

Han havde et brændende blik,
når han kiggede på mig 

DIKTATORSØNNEN og den danske skønhed nyder livet på en strand i det caribiske paradis Bahamas.

EN RIDETUR I VANDET er aldrig af vejen. Her boltrer parret sig i den lune Atlanterhav.
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Hendes svar kom på mail næste mor-
gen. Og Christina Mikkelsen havde svaret
på det meste. 

– Hvordan traf du vicepræsidenten? 

’Jeg mødte Teodoro for et år siden. Jeg
var inviteret til en event i Ækvatorialguinea
gennem min skønhedsorganisation. Vi faldt
hurtigt i snak, og der var god kemi fra starten
af. Jeg kalder ham ved forskellige navne, men
anvender mest Teo. Han fortalte mig allerede
ved vores første møde, at det ikke ville blive
sidste gang, jeg så ham. Han havde et bræn-
dende blik, når han kiggede på mig. Han var
utroligt charmerende og vidste nøjagtig, hvad
han skulle sige. Jeg fandt efterfølgende ud af,
hvor betænksom, sjov og utrolig klog han er.

Jeg lærer altid noget nyt, når jeg er sammen
med ham.’ 

– Er du blevet introduceret til hans for-

ældre? 

’Jeg har mødt hans forældre, og det gik rig-
tig fint. Jeg var lidt nervøs, men det er man
vel altid når man skal møde svigerforældrene’.

HER VILLE DET HAVE været interessant
at høre nærmere om, hvordan verdens længst

siddende diktator opfører sig og ikke mindst
hans hustru, hvis job Christina Mikkelsen en
dag skal overtage. Men den kommende før-
stedame ønsker ikke at uddybe sine svar eller
svare på flere spørgsmål.

– Man kan se på din Facebook, at du

har fået mange gaver af din kæreste, og

at han sørger for, at du bor godt og trans-

porteres komfortabelt rundt. Hvordan er

det at opleve så megen luksus?

Svaret fra den kommende førstedame er
uhyre ydmygt, når man sammenholder det
med alle de fotos fra privatfly, hotelsuiter og
lystyachter, hun har posteret på sine Face-
book-side. 

’Luksus kan defineres på mange måder. Jeg

definerer det som oplevelser, så på den må-
de kan man sige, at han har forkælet mig.
Jeg har ikke fået nogen store gaver, da jeg
foretrækker at betale for mine egne ting.
Han overrasker mig dog tit med små be-
tænksomme ting, som han ved vil glæde
mig.’

– Hvad er din status i landet? Bliver

du kaldt ’den kommende førstedame’?

’Vi tager det meget stille og roligt. Vi erJeg har mødt hans forældre, og
det gik rigtig fint. Jeg var lidt nervøs 

Han overrasker mig dog tit
med små betænksomme ting,
som han ved vil glæde mig 

CHRISTINA MIKKELSEN har taget vandscooteren ind til kysten. 

DE TO VANDSCOOTERE har egen

’garage’ med adgang indefra skibet.
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kærester, men den form for status er slet
ikke på tale. Der er selvfølgelig mennesker,
som kommer med kommentarer – det kan
ikke undgås på grund af hans status.’

– Du siger, at du er på arbejde. Man

kan se på nogle fotos, at du deler lege-

tøj ud til børn. Men hvad går det øvrige

arbejde ud på? 

’Jeg samarbejder med organisationen Ca-
nige. Organisationen giver børn mulighed
for uddannelse, selv om de kommer fra
dårlige hjem og ikke har resurser til selv at
kunne finansiere det. Jeg har derfor flere
gange besøgt skolen og blandt andet ud-
delt gaver som skoletasker og penalhuse.
Derudover er jeg begyndt at engagere mig i

et projekt, som beskytter truede dyrearter.’
– Hvad siger din familie og venner til

din nye tilværelse?

’Både mine venner og familie har været
utrolig støttende. Mine forældre var lidt uroli-
ge i begyndelsen, men det er et overstået ka-
pitel. De ved, at jeg følger mit hjerte og altid
tænker mig om. Støtten fra min familie bety-
der alt.’

– Hvad er dit indtryk af landet? Kriti-

kerne siger, at de fattige ikke får glæde

af oliepengene, og at regeringen behol-

der størstedelen af pengene selv. Hvad

mener du?

’Jeg er oprigtig imponeret over, hvor meget
dette land har formået at gøre på så kort
tid. Rom blev ikke bygget på en dag, men
Ækvatorialguinea er godt på vej. Jeg har
læst om Ækvatorialguinea på internettet, og
det, mine øjne læser, og det, mine øjne ser i
landet, hænger ikke sammen. Jeg har rejst
landet rundt, og det er tydeligt at se og føle,
at befolkningen er glade. Jeg ser et land i
udvikling med uendelige muligheder. Hotel-
ler, hospitaler, skoler, shopping-centre og

meget mere findes allerede i landet, og
langt mere vil blive bygget i løbet af få
år. Ækvatorialguinea er et land, der skal
besøges og nydes og ikke dømmes på
baggrund af, hvad der kan læses på inter-
nettet.’ 

Mine forældre var lidt urolige
i begyndelsen, men det er et
overstået kapitel 

Jeg har læst om
Ækvatorialguinea på 
internettet, og det, mine 
øjne læser, og det, mine 
øjne ser i landet, 
hænger ikke sammen 

Modelkarrieren
sat på pause
Når man spørger Christina Mikkelsen om hendes professio-
nelle fremtid, svarer hun:

– Jeg har ikke decideret opgivet min modelkarriere, jeg
har blot fået øjnene op for andre ting, som giver mig mere
glæde.

Forhører man sig i branchen, er der besynderligt få, der
overhovedet kender titlen ’Queen of Scandinavia’.

– Den skønhedskonkurrence har jeg ikke hørt om, og jeg
kan blot sige, at den næppe vil medvirke til en fremtid in-
den for den professionelle del af modelbranchen, siger Trice
Thomsen, som er 'the grand old lady' i den danske mode-
verden og har stiftet Elite Copenhagen Models.

Heller ikke 'Miss Bride of the World'-konkurrencen, som
Christina Mikkelsen vandt i 2012 i Kina, har Trice Thomsen
hørt om.

– Den tilhører samme kategori som den anden titel. Den
har ingen betydning.

CHRISTINAS glade opdatering på

Facebook dagen efter hendes før-

ste møde med diktatorsønnen.

HYGGELIG brunch og kærlighed i trope-paradiset.

KYS på

stranden …
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En skruppelløs
playboy
Playboy-vicepræsidenten anklages for
pengevask og korruption i både USA og Frankrig 

T
eodoro Nguema Obiang Mangue er
det fulde navn på den 45-årige
kronprins til tronen som enevældig
hersker over Ækvatorialguinea.

For to år siden blev han udnævnt til vice-
præsident af sin far, efter at han i en årrække
havde været skov- og landbrugsminister. 

I betragtning af at landet må importere
størstedelen af sine fødevarer trods den frugt-
bare jordbund, kan Teodoro Obiangs indsats
på dette felt ikke kaldes en succes.

DERIMOD HAR han haft utrolig succes
med penge. Som minister tjente han 25.000
kr. om måneden, men trods det beskedne be-
løb brugte han det meste af sin tid på at age-
re playboy og købe palæer. I den rigeste del af
Californien købte han en bolig for 1,6 mia. kr. i
kontanter. Huset i Malibu dækkede alle behov
for en nyrig: golfbane, tennisbane, svømme-
bassin og hjemmebiograf. Desuden har han
købt lejligheder i Sydafrika, Rio og en femeta-
gers ejendom i Paris med eget diskotek, spa,
frisørsalon og guld- og juvelbesat armatur i
badeværelset.

Men både i Frankrig og i USA er myndighe-
derne efter ham. Det amerikanske justitsmini-
sterium anklager ham for ulovligt at kanalisere
penge ind i USA – penge, som er tilvejebragt
ved korruption og tyveri af offentlige midler i
hans hjemland.

CHRISTINA MIKKELSEN svarer: ’Det er
rigtigt, at han er blevet anklaget af Depart-
ment of Justice i USA. Han blev anklaget for
en forbrydelse, som de ikke kunne bevise, han
havde begået. Disse anklager har fundet sted i
mere end to år, og de har på intet tidspunkt
kunne bevise det. Sagen i Los Angeles er alle-
rede blev afvist’.

Det er imidlertid ikke rigtigt, at retten har
afvist sagen. Teodoro Obiang er i øjeblikket i
gang med at indgå et forlig, oplyser Tutu Ali-
cante. 

Retten havde besluttet at beslaglægge vær-
dier for 400 mio. kr., deriblandt hans private
Gulfstream-jet, en flåde af luksusbiler og en
samling genstande, som havde tilhørt Michael
Jackson. Disse ting måtte ikke forlade USA un-
der retssagen. Men den ordre adlød vicepræsi-
denten ikke, for han ville gerne vise sine lands-
mænd derhjemme, hvad han havde købt for

11 mio. kr. fra dødsboet. Blandt popstjernens
ejendele var blandt andet den krystalsmykke-
de handske, han bar under verdensturnéen
’Bad Tour’.

DE AMERIKANSKE myndigheders ankla-
ge går ud på, at Teodoro Obiang har brugt
over 1,6 mia. kr. på at købe ejendomme og
andre værdigenstande gennem anonyme skuf-
feselskaber for at skjule sin identitet. 

En menneskerettigheds-organisation, Global
Witmess, afslørede for et par år siden Obiangs
plan om at købe verdens næstdyreste yacht.
Prisen var to milliarder kroner, hvilket er tre
gange mere end Ækvatorialguinea bruger på
både undervisning og sundhedsvæsen. 

Også de franske myndigheder er efter Teo-
doro Obiang. For to år siden beslaglagde de
hans ejendom på den prominente Avenue
Foch ved siden af Triumfbuen og indledte en
undersøgelse af pengevask mod ham. Alle
hans biler under ejendommen i Paris er blevet
beslaglagt og kørt bort. Der var kun 11 i alt,
førhen omfattede hans bilpark syv Ferrarier,
fem Bentleyer, fire Rolls-Roycer, to Lamborghi-
nier, to Mercedeser, to Porscher, to Bugattier,
to Maybacher, en Aston Martin og en Maserati.

Global Witmess, afslørede for
et par år siden Obiangs plan om at
købe verdens næstdyreste yacht.
Prisen var to milliarder kroner
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Diktator-sønnen til Danmark 
Christina Mikkelsen vil vise sin nye kæreste
det demokratiske, frie og lige land, hun er
opvokset i. 
Hendes Teo kommer til Danmark, men han
bliver ikke modtaget med nogen officiel
rød løber, da Ækvatorialguinea og Dan-
mark ikke har diplomatiske relationer.
Igennem de seneste ni år har diktaturet ik-

ke har ønsket at modtage den danske am-
bassadør i Sydafrika, hvorunder landet sor-
terer. 
Hvornår Teodoro Obiang lander i Danmark,
ved Christiana Mikkelsen ikke præcist. Hun
siger blot: 
– Vi har ikke fastlagt nogen dato endnu,
men det kommer til at ske. 

Livsfarligt at trodse Obiang 
Man skal ikke true med at afsløre Teodoro
Obiangs metoder, for så bliver man sat i fæng-
sel og risikerer at miste livet. Det fortæller
menneskerets-aktivisten Tutu Alicante og hen-
viser til den italienske forretningsmand Rober-
to Berardi.

Berardi samarbejdede med Teodoro Obiang,
men han blev fængslet i januar 2013. Han er
blevet nægtet medicin mod livstruende syg-
domme som tyfus. 

Det er tilsyneladende Obiangs frygt for at
blive afsløret, der har gjort, at Berardi blev sat
i fængsel. Hans familie siger, at Berardi blev
anholdt og torteret efter at have spurgt Teo-
doro Obiang om en mystisk pengeoverførsel til
en bankkonto i USA. Netop denne pengeover-
førsel bliver brugt som bevismateriale i den
sag, som det amerikanske justitsministerium
har anlagt mod Obiang for at vaske penge,
der kommer fra korruption. 

– I Ækvatorialguinea kan viden om forret-
ninger, som præsidentens nærmeste laver, for-
årsage, at man havner i fængslet, siger Lisa
Misom fra menneskerets-organisationen Hu-
man Rights Watch. Hun tilføjer: 

– Roberto Berardis langvarige fængsling un-
der elendige forhold har nedbrudt hans hel-
bred. Han bør straks sættes på fri fod, så han

kan få lægebehandling. 
Roberto Berardis forsvarsadvokat, Ponciano

Mbomio, er selv blevet offer for chikane og
udsat for repressalier. Han blev frataget sin
autorisation som straf for at have kritiseret re-
gerings fremfærd. 

Christina Mikkelsen kender til sagen, men
forsvarer sin kæreste: ’Roberto Berardi har tid-
ligere begået forbrydelser i flere lande, som
Cameroun og hans eget hjemland Italien. Sæt-
ter han sine fødder i Italien, vil han bliver
fængslet i to år. Berardi stjal en masse penge
fra Teodoros firma, Ebola, hvilket er grunden
til fængselsstraffen. Han har fået to års fæng-
sel, og bliver snart løsladt’, skriver Christina
Mikkelsen i sit mailsvar.

Det er imidlertid ikke korrekt, hvad Christina
Mikkelsen svarer. 

– Der er eksisterer ingen arrestordre på Ro-
berto Berardi i Italien, oplyser en talsmand for
den italienske regering til Ekstra Bladet. 

Regimet har tidligere fængslet en anden af
Teodoro Obiangs forretningsforbindelser, fordi
han blev mistænkt for at lække oplysninger
om vicepræsidentens forretningsmetoder. Den-
ne forretningsforbindelse, Florentino Manguire,
blev løsladt efter internationalt pres. 

Man bliver

aldrig for

gammel 

– eller rig 

– til en tur i

vandrutsje-

banen.

Den oficielle

Teo Obiang 

på gaden i sit

hjemland

omgivet af

bodyguards.

DEN 45-ÅRIGE LIVSNYDER og playboy Teo Obiang er blevet

udnævnt til vice-præsident i Ækvatorialguinea – af sin far …

TEO OBIANG

omgiver sig kun

med luksus.

MYNDIGHEDERNE i Frankrig og USA er ude efter Teo Obiang. De vil sigte ham for misbrug af

offentlige midler. I Frankrig har det ført til, at diktator-sønnen har fået beslaglagt bl.a. et palæ

til 1,1 milliarder kroner og en stribe luksusbiler, der her køres væk fra hans adresse i Paris.
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En-mands-hæren mod
diktatoren - og hans søn 
Man kan kun bekæmpe Obiangs diktatur fra udlandet, og det gør
Tutu Alicante. Han oplyser, at den velgørenheds-organisation, 
som Christina Mikkelsen arbejder for, styres af hendes svigermor 
– landets førstedame – og formålet er at vaske statens penge

F
or to måneder siden døde Tutu Ali-
cantes far i Ækvatorialguinea. Men
den 41-årige leder af menneskerets-
organisationen EG Justice rejste ikke

til sin fars begravelse af frygt for, at han ikke
ville komme tilbage i live til USA, hvor han le-
ver i eksil.

Han voksede op ved siden af det berygtede
Black Beach-fængsel, hvor regimets modstan-
dere sidder indespærret og bliver tortureret.
Siden han var 19 år, har han levet i eksil og
hver dag arbejdet med at oplyse om det bru-
tale diktatur. 

Tutu Alicante har set Christina Mikkelsens
svar på Magasinet EKSTRA’s spørgsmål og si-
ger: 

– Når Miss Mikkelsen siger, at hendes kære-
ste er 'utrolig klog', så er det første gang, jeg
hører ham omtalt sådan. Teodoro Obiang hav-
de problemer med at bestå studentereksa-
men.

Magasinet EKSTRA stillede også Christina
Mikkelsen dette spørgsmål:

– Du siger, at du nu er på arbejde. Man

kan se på nogle fotos, at du deler legetøj

ud til børn. Men hvad går det øvrige arbej-

de ud på?

– Jeg samarbejder med organisationen Ca-
nige. Organisationen giver børn mulighed for
uddannelse, selv om de kommer fra dårlige
hjem og ikke har ressourcer til selv at kunne fi-
nansiere det. Jeg har derfor flere gange besøgt
skolen og blandt andet uddelt gaver som sko-
letasker og penalhuse. Derudover er jeg be-
gyndt at engagere mig i et projekt, som be-
skytter truede dyrearter, svarede Christina Mik-
kelsen.

Hertil siger Tutu Alicante: 
– Det er godt for hende, at hun arbejder for

truede dyrearter. Men det er ikke just på dette
felt, de største problemer er. Den mest truede
art i Ækvatorialguinea er menneskerettigheds-
aktivister, uafhængige advokater og journali-
ster.

Han tilføjer: 
– Canige, som Miss Mikkelsen arbejder for,

er en regeringsstyret organisation, som landets
førstedame har oprettet for at vaske penge
fra staten. Det sociale arbejde, som staten
burde tage sig af med at hjælpe børn og fatti-
ge, påstår man, at Canige udfører.

Magasinet EKSTRA har bedt Tutu Alicante
om at stille Christina Mikkelsen nogle
spørgsmål. Men hun afviser at svare på

spørgsmål som dette:
– Hvordan forsoner du dig med den

kendsgerning, at du kommer sammen med

en mand, der er i stand til at overføre

hundreder af millioner af stjålne midler til

at købe palæer for i Paris, Malibu, Cape

Town og Rio de Janeiro samt luksusbiler,

privat-jet og samlinger af antikke malerier,

når de fleste mennesker i Ækvatorialgui-

nea ikke har rindende vand og er ude af

stand til at sørge for, at deres børn har ad-

gang til lægehjælp og undervisning?

Christina Mikkelsen nægter også at besvare
dette spørgsmål: 

– Hvad ville du gøre, hvis du fandt ud

af, at fattigdommen og uligheden vokser i

landet på grund af din kæreste og hans fa-

milies umættelige trang til at bemægtige

sig al det overskud, som landet produce-

rer?

– At kæmpe for frihed og retfærdighed i
Ækvatorialguinea er kun muligt fra udlandet,
fortæller Tutu Alicante. 

Menneskerettigheds-organisationer kan ikke
få tilladelse til at virke i landet.

– Befolkningen er lede og kede af det hele.
På papiret er landet, målt pr. indbygger, det ri-
geste i Afrika og på linje med lande i Europa.
Men afstanden mellem indkomsten og adgan-
gen til basale fornødenheder og rettigheder er
astronomisk.

Tutu Alicante har slået sig ned i USA.
– Det er som at bo i løvens hule. Alle de

olieselskaber, der borer i Ækvatorialguinea, er
amerikanske, og de investerer 27 mia. kr. år-
ligt.

Pengene fra olien havner i elitens dybe lom-
mer, og det er eliten, der kontrollerer pressen.
Ingen kritiserer regimet.

– Der findes ingen fagforeninger, og kirken 
– der ellers i mange andre lande er et frirum
for diskussioner og møder – ligger i med rege-
ringspartiet. Vil man holde et møde, hvor mere
end fem skal deltage, kræves det, at man får
tilladelse af myndighederne, fortæller Alicante
om landet, der kaldes Afrikas Kuwait. 

LEDER AF MENNESKERETTIGHEDSORGANISATIONEN EG Justice,

Tutu Alicante, lever i eksil i USA. Han tør ikke besøge sit hjemland. 

CHRISTINA MIKKELSEN i gang med humanitært arbejde for organisationen Canige.



F
or for 15 år siden legede børnene på
hovedgaden i hovedstaden Malabo i
det afrikanske land Ækvatorialgui-
nea. I dag skal man passe på trafik-

ken af luksusbiler. Der findes meget få lande i
verden, hvor der kører så mange Lamborghini-
er, Ferrarier, Rolls-Roycer og Mercedeser.

I 1996 blev der fundet olie i farvandet mel-
lem øen Bioko, hvor hovedstaden ligger, og
fastlandet. I dag pendler oliebisser mellem Te-
xas og Ækvatorialguinea og sørger for, at olien
suges op. Landet kan kaldes 'Afrikas Kuwait'.
Landet er den tredjestørste eksportør af olie
fra Afrika og har i de sidste år oplevet den
voldsommeste økonomiske vækst på kloden.

Men 70 procent af befolkningen mærker ik-
ke nogen forskel – bortset fra den tætte trafik
af dyre biler. Det er en statshemmelighed,
hvor stor en indkomst olien giver. I olieindu-
strien anslås udvindingen til at være mindst
350.000 tønder om dagen, hvilket giver en
årlig indtjening på 70 milliarder kroner.

Indtægterne bestyres af Teodorinos far, som
er verdens længst siddende statschef. Han får
altid mindst 95 procent af stemmerne, når
der er valg. I parlamentet har oppositionen en
(1) repræsentant.

Ækvatorialguinea er på top 12-listen over
de mest korrupte lande i verden, og hvad an-
går ytringsfrihed, havner landet nederst som
nr. 168 på det årlige index, som Reportere
Uden Grænser udgiver. Der findes ikke en bog-
handel i landet, og al presse styres af præsi-
denten eller hans familie. 

’KLOGE’ BLEV HÆNGT I BUNDTER

Befolkningen har aldrig kendt til andet end
diktatur. I 1968 ophørte landet med at
være en spansk koloni, og Fransisco Macías
udnævnte sig selv til at være enehersker
på livstid. Han var bange for mennesker,
der var klogere end ham selv, og derfor 
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Svigerfars
rige
slyngelstat
Olien er en forbandelse for
befolkningen, men en
velsignelse for diktatoren og
hans familie. Christina
Mikkelsens svigerfar
beskyldes for kannibalisme.
Han tog magten ved et kup
og lod sin onkel henrette

ÆKVATORIALGUINEAS

enehersker, den 72-årige

Teodoro Obiang Nguema

Mbasogo. Han tog magten i

landet ved et kup i 1979,

hvor han styrtede sin onkel,

som siden blev dødsdømt

og henrettet. FOTO: AP
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forbød han ordet 'intellektuel' og lod folk med
briller arrestere og kaste i fængsel.

Når Black Beach-fængslet var fyldt af poli-
tiske fanger, og der skulle gøres plads til nye,
fik Macías et militærorkester til at spille ’Tho-
se Were the Days, my Friends’ for at overdøve
rædselsskrigene, når fangerne skulle henrettes.
De blev hængt i bundter på 150. 

Over en tredjedel af befolkningen blev en-
ten myrdet eller flygtede under Macías ræd-
selsregime.

Direktøren for Black Beach-fængselet var
Macías nevø. En dag i 1979 lod den ældre
Obiang – Christina Mikkelsens svigerfar – Ma-
cías henrette. Han fik sin onkel dømt i en rets-
sal, hvor den anklagede var anbragt i et me-
talbur, der var hejst op mellem gulv og loft.
Obiang troede, at onkel Macías havde magiske
kræfter, men at de på denne måde ville blive
neutraliseret. 

SVIGERFAR HENRETTER ONKEL

Lige siden dette kup har den nu 72 år gamle
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo hersket, og
indtil olien blev fundet, var Ækvatorialguinea
et malaria-befængt hul i Afrika, som de færre-
ste kendte.

Obiang senior er verdens længst siddende
statschef, og han lægger vægt på at forblive i
live, indtil hans søn kan overtage styret. Obi-
ang omgiver sig med en livgarde på 300 ma-
rokkanske lejesoldater. Og til at kontrollere
dem har han ansat 100 israelske 'sikkerheds-
rådgivere'.

Efter at landet er blevet en stenrig oliestat,
er faren for kup vokset. I Spanien sidder der en
eksil-regering klar til at overtage magten. Dens
leder hedder Severo Moto, og han hævder, at
Obiang er en kannibal, der ’systematisk spiser
sine politiske fjender’, og henviser til en sag,
hvor Obiang skulle have fortæret testikler og
hjerne fra en politidirektør, han lod henrette.

THATCHERS SØN

I 2004 troede Severo Moto, at han skulle ind-
sættes som ny præsident. Han var blevet flø-
jet til De Kanariske Øer, hvor han skulle vente
på, at Simon Mann, en britisk lejesoldat, og
hans sydafrikanske styrke tog magten i Mala-
bo. De blev finansieret af Sir Mark Thatcher,
søn af den tidligere premierminister i London.
Han boede ligesom Mann i Sydafrika. 

Planen gik ud på, at de 70 lejesoldater
skulle lande og i ly af mørket tage magten og
’neutralisere’ Obiang. Derpå skulle Moto flyves
ind og indsættes som præsident. Ifølge afta-
len skulle Moto belønne Simon Mann og hans
bagmænd med strømme af oliepenge. 

Den hemmelige operation blev imidlertid af-
sløret, og da flyet med Mann og hans leje-
svende mellemlandede i Zimbabwe for at
hente et parti våben, blev de anholdt. 

INGEN TØR GØRE MODSTAND

Omverdenen gør ikke meget. Selv om børne-
dødeligheden er blandt de ti højeste i verden,
er der ingen hjælpeorganisationer, der vil yde
bistand til et land, der er så rigt. Hvis pengene
blev fordelt ligeligt, ville hver indbygger være
lige så velhavende som en spanier.

Modstand findes ikke inden for landets
grænser. Black Beach-fængslet huser stadig
politiske fanger, men i det såkaldt internatio-
nale samfund kritiserer man kun diskret Obi-
ang-diktaturet, fordi man har gjort sig afhæn-
gig af de enorme olie- og gasressourcer, som
landet kan levere.

Over 30 procent af al den olie, USA impor-
terer, kommer fra Guinea-bugten – mere end
fra Mellemøsten. Og derfor var det et sandt
scoop for præsident Obiang, at han i 2009
kunne blive fotograferet sammen med værts-
parret i Det Hvide Hus.

Olie smører godt. 

MENS LANDETS OVERKLASSE med diktator Teodoro Obiang i spidsen lever i

ufattelig overflod, må civilbefolkningen hutle sig gennem hverdagen.

Over halvdelen af befolkningen har ikke adgang til rent vand. FOTO: AP

DET VAR ET PR-SCOOP for præsident Obiang, da han og fruen blev

fotograferet sammen med Barack og Michelle Obama i Det Hvide Hus i 2009.
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Ækvatorialguinea 
V Landet er på størrelse med Jylland,
og ligesom Danmark ligger hovedstaden
på en ø, mens det meste er landfast 
med kontinentet.

V Befolkningen tæller ca. 700.000
mennesker.

V Landet var indtil 1968 en spansk kolo-
ni, og derfor er det Afrikas eneste land,
hvor spansk er det officielle sprog.

V Økonomien er vokset med 23 procent i
snit hvert eneste år siden 1995, og
indkomsten pr. indbygger er nu oppe på
28.000 dollar – før olien blev fundet, 
var den på 600 dollar.

V Selv om den lavaholdige jord er 

frugtbar, importeres hovedparten
af fødevarerne.

V Olieressourcerne vil være 
udtømte om 20 år.

V Omkring 60 procent af indbyggerne
lever for 1 dollar om dagen.

V Styret bruger dobbelt så mange penge
på militær og politi som på sundhed og
uddannelse. Gennemsnitslevealderen er
50 år. Over halvdelen af befolkningen har
ikke adgang til rent drikkevand.

V Korruptionen er enorm. Ifølge Transpa-
rency Internationals svindel-barometer, er
regimet et af verdens værste – nr. 163 ud
af 177 lande. Danmark ligger som nr. 1. 

Lige ved siden af de riges 

paladser ligger slumkvarterer

med åbne kloakker. Fra skure-

ne med bølgeblik og uden

drikkevand kan de fattige se

Bentley'er og Porcher køre

rundt i gaderne. FOTO: AP


