
Kokaiinin salakuljetuksesta 
vapauteen
1956 syntynyttä Jonas Falkia (aikaisemmin 

Oredsson) on kutsuttu ”huumekunikaak-
si” ja ”huumeparoniksi” ruotsalaisessa 

Expressen -lehdessä. Häntä ei ole tuomittu 
huumausainerikoksesta, mutta monesta muus-
ta rikoksesta sen sijaan kyllä.
Falk sai ensimmäisen tuomionsa, kun hän oli 

17 vuotias. Silloin hänet tuomittiin törkeästä 
varkaudesta. Tämän jälkeen hänet on tuomittu 
useasta aseellisesta pankkiryöstöstä. Hän mm. 
ryösti Sparbankenin Östra Ljungassa 1993 
sillä välin, kun oli lomalla vankilasta. Hän on 
myös ryöstänyt SE-konttorin Järnassa sekä 
Sparbankenin ja Handelsbankenin Gustavs-
bergissa 1994.
Falkia on myös monesti autettu pakenemaan 

vankilasta. Vuonna 1994 hänet autettiin moot-
toripyörällä pakoon jopa hovioikeuden is-
tunnosta. Mahtavin pakeneminen oli lomien 
aikana 2001 yhdessä kolmen vartijan kanssa, 
jolloin Falk oli toivonut käyntiä autokaupassa. 
Kun he tulivat autokaupasta, eräs mies uhkasi 
aseella vanginvartioita, jonka jälkeen Falk ja 
tämä apuri pakenivat yhdessä Saab 9000:lla. 

Tuomio huumusainerikoksesta
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 2010 rans-
kalainen tulli teki iskun kansanvälisillä vesil-
lä, Karibian merellä. Isku tehtiin purjeveneel-
le nimeltä Solera, ja veneestä takavarikoitiin 
noin 1,2 tonnia kokaiinia. Myöhemmin syyt-
täjä on arvioinut tämän lastin katuhinnaksi yli 
miljardi ruotsin kruunua. Vaikka Falk ei ol-

lutkaan veneessä, hänen katsottiin toimineen 
päätekijänä rikollisorganisaatiossa, joiden 
suunnitelma oli kuljettaa iso määrää kokaiinia 
Etelä-Amerikasta Eurooppaan.
Falk vietiin välittömästi Ruotsiin, jossa hän 

istui vankilassa vuoteen 2014 asti. Tukhol-
man käräjäoikeus tuomitsi 8.3.2013 Falkin 
törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä 
huumausaineen salakuljetuksesta, törkeän 
huumausainerikoksen yrityksestä sekä huu-
mausaineen salakuljetuksen yrityksestä. Hä-
net tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen.
Ennen tuomiota Falk istui Huddingen tutkin-

tavankilassa. Olin samoihin aikoihin itse siel-
lä myös töissä. Hän istui turvallisuusosastolla, 
missä hänellä oli rajoitteita. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että hän ei saanut tavata mui-
ta vankeja. Hän sai ainoastaan käydä tunnin 
päivässä ulkoilemassa. Turvallisuusosastolla 
ei aina saa tavata edes perheenjäseniäkään. 
Tämä johtuu siitä, että tapaamiset saattaisivat 
vaikeuttaa poliisin kesken olevaa rikostutkin-
taa. 
Myöhemmin vuonna 2014 Falk kuitenkin 

vapautettiin kaikista syytteistä Svean hovioi-
keuden istunnossa. Hovioikeuden mukaan to-
disteet eivät riittäneet sitomaan Falkia tekoi-
hin, joista häntä syytettiin. Hänet vapautettiin 
kolmen ja puolen vuoden tutkintavankeuden 
jälkeen turvallisuusosastolta. Tämän jälkeen 
Ruotsissa on kiinnitetty paljon huomiota tut-
kintavankeusaikojen pitkiin kestoihin.  
Falk teki myöhemmin oikeusasiamiehelle 

kantelun Häktet Huddingen vankilasta. Kan-
telun mukaan selli ei ollut varustettu kriminaa-
lihuollon sääntöjen mukaisesti. Falk kirjoitti, 
että “minun 1246 vuorokautta eristettynä lie-
nee olevan yksi mailman pisimmistä eristyk-
sistä ihmiselle joka ei suorita tuomiota”. Falk 
pyysi 15 miljonaa ruotsin kruunua korvausta 
siitä, että hän on istunut eristettynä tutkinta-
vankilassa. Hänelle määrättiinkin 1,6 miljoo-
naa vahingonkorvausta, koska häntä ei voitu 
todistaa syylliseksi.


