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Svenska fiskefartyg på export till Västsahara
16 av 21 marockanska fiskefartyg kommer från Norden
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EU-parlamentet godkände fiskeavtalet med Marocko
I december röstade parlamentariker igenom avtalet – trots protester

Svenska försvarets rekryteringsfilm inspelad i Marocko
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Filmen är till för att locka svenska ungdomar till försvaret
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Glasögon till alla
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Svenska optiker besökte flyktinglägren

Carmen växte upp i Spanska Sahara
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Carmen från Kanarieöarna bodde i 12 år i El Aaiún

En dag till att leva

Världen
blundar
I april går FN-styrkan MINURSO:s mandat ut. Det kommer
säkert att förlängas som så många gånger tidigare, men kommer västsahariernas mänskliga rättigheter att försvaras?
MINURSO är den enda fredsbevarande styrka som saknar ett
så kallat MR-mandat. Det betyder att den marockanska ockupationsmakten, mitt framför ögonen på FN-personal som
tittar bort, kan misshandla, tortera och förfölja civila västsaharier – utan protester från FN.
Det är nu 24 år sedan MINURSO fick uppdraget att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet.
Ockupationsmakten Marocko vägrar sedan 2004 att acceptera ett självständigt Västsahara.
Den svenska riksdagen har givit regeringen i uppdrag att
erkänna Västsahara som stat i likhet med cirka 80 andra
länder i världen. Den svenska regeringen vägrar.
I december röstade EU-parlamentet för ett fiskeavtal med
Marocko, som enligt folkrättsexperter bryter mot internationell lag, eftersom de västsahariska vattnen ingår i avtalet.
Sverige och Danmark var de enda stater som i Ministerrådet
sa nej till avtalet.
Svenska toppmoderna fiskefartyg som ställts av från europeiskt fiske har i stället exporterats till Marocko och bemannas
med svenska fiskare som arbetar periodvis med att tömma de
västsahariska vattnen på fisk.
Det svenska försvaret vill rekrytera ungdomar genom en
film – inspelad i Marocko. Varken utrikesdepartementet,
jurister på försvarsmakten eller säkerhetspolis verkar ha haft
något att invända.
Den svenska flottans fartyg HMS Carlskrona besöker officiellt Marocko.
Samtidigt upptäcks nu massgravar med civila västsaharier
som avrättats vid den marockanska invasionen och senare.
Och förföljelserna mot västsahariska människorättsaktivister fortsätter.
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Mohammed Daddach satt 25 år i marockanskt fängelse

Vill du veta mer? Tidskriften Västsahara: Nyheter, bakgrund, informationsmaterial, www.vastsahara.net VästsaharaAktionen: 27
medlemsorganisationers kampanjsida, nyheter, bakgrund och plattform, www.vastsaharaaktionen.se Arso: Bakgrund och nyheter på engelska,
www.arso.org Western Sahara Resource Watch: Nyheter och information om Västsaharas naturresurser på engelska www.wsrw.org
Støttekommitteen for Vest-Sahara: www.vest-sahara.no. Polisario Front: Telefon 0739-056061 Informationsfoldrar (enstaka gratis):
Västsahara väntar på frihet 2013, Unga i öknen 2012, Muren, minorna, bomberna 2009, Ockuperat område 2008 och Västsahara 2006.
NYTT LÄSTIPS: Västsahara – Europas sista koloni i Afrika, L Thunberg, Föreningen Västsahara, 2013, 115 :- inkl moms. Beställ på www.vastsahara.net
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Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan
1975. De västsaharier som lyckades ﬂy bor sedan dess i
ﬂyktingläger i Algeriet.
Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över
områden som ska avkoloniseras. Sedan 1991 ﬁnns en FN-styrka
på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas
självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den
västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon
folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos
vägran att acceptera ett självständigt Västsahara. Frankrike och
USA är Marockos främsta supportrar.
År 2013 undertecknade EU ännu ett ﬁskeavtal med Marocko,
där de västsahariska vattnen är inkluderade, vilket strider mot
internationell lag.
Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd.
Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den
västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat.

LENA
THUNBERG
redaktör för
tidskriften
Västsahara

SENASTE NYTT

Afrikas största krigsfartyg
till Marocko
Afrikas hittills största krigsfartyg fregatten Mohammed VI
överlämnas från Frankrike till Marocko 30 januari i Brest i
västra Frankrike enligt franska tidskriften Jeune Afrique.
Prins Moulay Rachid, bror till Marockos kung Mohammed VI
och Frankrikes försvarsminister Jean-Yves le Drian närvarar
vid ceremonin.
Fartyget har kostat cirka 470 miljoner euro.
Det är 142 meter långt och kan bära sex missiler Aster
15 och åtta Exocet MM40. Fartyget är också utrustat med
en helikopterplatta. Krigsfartyget ska vara stationerat vid
militärbasen Ksar Sghir nära Tanger.
Fartyget skulle ursprungligen ha levererats i november
men överlämnandet sköts alltså upp två månader.
Enligt den israeliska tidskriften Maariv i januari ska
Marocko ha köpt tre israeliska drönare, obemannade
bombplan, under 2013 via ett franskt företag.

3

Svenska fiskefartyg
på export till
Västsahara

Västsaharier i El Aaiún protesterade mot fiskeavtalet i december. Många greps.

EU-parlamentet godkände fiskeavtalet
med Marocko
Den 10 december röstades fiskeavtalet igenom i EU-parlamentet med
siffrorna 310 för, 204 emot och 49
nedlagda röster.
Det betyder att 126 fiskefartyg från
elva EU-länder får fiska utanför Marockos – och framför allt Västsaharas
kust. För detta tillstånd får Marocko
varje år 40 miljoner euro av EU och
10 miljoner euro av fartygsägarna.
Avtalet gäller i fyra år.

I Dakhla, Västsahara, finns en flotta
med marockanska trålare som fiskar
intensivt i det ockuperade
Västsaharas vatten. Stora delar av
flottan har importerats från Sverige
och andra nordiska länder.
Ett av de största hoten mot världshaven är
överfiske. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att över 87
procent av alla fiskbestånd i världens hav
är antingen fullt utnyttjade, överexploaterade eller utarmade. Överfisket är i sin tur
starkt kopplat till överkapacitet i fiskeflottan. Antalet fartyg och fiskare är helt enkelt
för många i relation till hur mycket fisk som
kan fångas på ett hållbart sätt. Inom EU har
man på olika sätt försökt reducera kapaciteten, men utan att lyckas – i dag kan EU:s fiskeflotta fånga två till tre gånger mer fisk än
vad som är hållbart för bestånden.
Sverige införde 2009 ett system för att
minska kapaciteten i den pelagiska flottan.
Systemet kallas ITQ (Individual Transferable Quotas) och innebär att en andel av den
fiskekvot som tilldelas Sverige (av EU) delas ut till fiskarna som individuella fiskekvo4

ter som kan köpas och säljas. Efter införandet av systemet har man kunnat se en tydlig
minskning av antal fartyg och av kapacitet i den pelagiska flottan. Syftet med reformen är en reduktion av fiskekapacitet, men
i stället för att skrotas har många av fartygen exporterats. När överblivna fiskefartyg
från Sverige eller övriga EU söker sig till andra fiskevatten löser det inte något problem,
eftersom överkapaciteten är global.
Åtta svenska fartyg. När det gäller de fartyg som tagits ur den svenska flottan efter
att ITQ-systemet infördes så är exporten av
fartyg särskilt anmärkningsvärd.
Av femton exporterade fartyg mellan 2009
och 2013 har fem nämligen sålts till fisket utanför Västsahara. Sammanlagt har åtta far-

”De åtta fartygen från
Sverige ingår nu i den
marockanska RSWflottan som i sin helhet
består av 21 fartyg.”

tyg exporterats dit mellan 2007 och början
av 2013. Vattnen utanför Västsaharas kust
karaktäriseras av så kallade upwellings, eller uppvällningar, som för med sig kallt näringsrikt vatten till ytan. Här har det genom
tiderna funnits gott om fisk och Marockos
fiskeindustri bygger till stor del på den fisk
som landas i de västsahariska hamnarna. De
senaste åren har man med hjälp av fångsterna där ökat sin fiskeexport kraftigt, bland
annat till Europa.
Fisken försvinner. I hamnstaden Dakhla
finns det i dag en flotta på drygt tjugo marockanska moderna fiskefartyg, så kallade
RSW-trålare, med kyltankar ombord och
specialiserade på pelagiskt fiske, det vill säga
fiske efter bland annat sardin och makrill.
Fartygen bedriver ett intensivt fiske och de
en gång rika bestånden håller på att utarmas
– i dag är det bara sardinbeståndet som inte
är antingen fullt ut exploaterat eller redan
överexploaterat. De marockanska makthavarnas ambition att bygga ut och modernisera fisket har gjort att de efterfrågar både
moderna fartyg och nordisk expertis på pelagiskt fiske. De åtta fartygen från Sverige in-

går nu i den marockanska RSW-flottan som
i sin helhet består av 21 fartyg.
Åtta nordiska fartyg. Ytterligare åtta har
importerats från andra nordiska länder. Reformen som införts för att rädda svenska
fiskbestånd har alltså inte varit lyckad i ett
globalt perspektiv och rent katastrofal ur
västsahariernas perspektiv. FN:s rättschef
Hans Corell har tydliggjort att västsaharierna ska vara tillfrågade när deras naturresurser utnyttjas. Utan deras medgivande strider
en exploatering mot internationell rätt. Det
finns inget sådant medgivande från västsaharierna, som tvärtom tydligt uttryckt sitt missnöje med vad de kallar en pågående plundring av deras fiskeresurser.
Göteborgsfiskare pendlar till Dakhla. I
det lilla samhället Fiskebäck strax väster om
Göteborg finns det en lång tradition av fiske
utanför Västsahara. Härifrån kommer Ove
Ahlström och Lennart Kjellberg som bedrivit fiske utanför Västsahara sen 90-talet och
som 2012 ställdes inför rätta för otillåtet fiske där under åren 2007 och 2008. I det lilla
västsvenska kustsamhället finns många fa-

Innan eu-parlamentarikerna röstade hade
både bidrags- och utvecklingsutskottet sagt
nej till avtalet medan fiskeutskottet, som
av hävd brukar förespråka fiskenäringens
intresse sa ja.
För två år sedan röstade eu-parlamentet
nej till ett liknade avtal på grund av att avtalet också gällde Västsaharas vatten och
för att avtalet sades var ekonomiskt oförsvarbart, ”EU:s sämsta”, och miljömässigt ohållbart.
EU-kommissionen presenterade avtalet
i juli. I november röstade EU-fiskeministrar. Sverige och Danmark röstade nej till
avtalet. Finland, Storbritannien och Nederländerna la ned sina röster. Det fanns
miljeföretag som genom åren ägt och bemannat fartyg i Västsahara. I dag ägs fartygen i Västsahara inte längre av svenskar,
med undantag för Zander som våren 2013
fortfarande ägdes av Lennart Kjellberg. Men
många fiskare pendlar regelbundet ner till
Dakhla för att arbeta på fartygen. Hamnen i Fiskebäck används också för renovering och ombyggnad av båtar som exporteras till Marocko. Ett exempel är fartyget
Adrar från Norge. Det låg för ombyggnad i
Fiskebäck i januari 2013 och nu befinner det
sig utanför Västsaharas kust. Hösten 2013
uppmärksammades Adrar på grund av bilder som tydligt visar hur personalen på bå-

alltså inte någon majoritet i Ministerrådet
för att stoppa avtalet.
21 folkrättsexperter från tio olika länder
dömde under hösten ut det nya avtalet i ett
gemensamt uttalande. Avtalet ansågs bryta mot internationell lag. Västsahara tillhör inte Marocko. Västsaharierna har inte
gett tillstånd till fiske och de har inte heller fått del av vinsterna.
– Det är tragiskt att EU-parlamentet godkänner detta avtal som bryter mot folkrätten, och det är en sorglig ironi att detta sker
på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Men vi tänker inte släppa
frågan. Nu fortsätter vi att sätta press på
kommissionen och på Marocko så att de
redovisar hur avtalet implementeras. Parlamentet har fått omfattande löften om att
avtalet skall respektera mänskliga rättigheter och att vi ska få all nödvändig information om hur pengarna från avtalet används.
Detta är inte över ännu, sa eu-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin,
som inom fiskeutskottet bedrivit en envis
kamp mot avtalet.
Text: Lena Thunberg
Bild: Anonym

ten slänger stora mängder fisk överbord.
I den svenska riksdagen finns en politisk
enighet kring västsahariernas rätt till självständighet. Sverige har stöttat västsaharierna exempelvis genom att rösta mot fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Samtidigt
har svenska fiskare under hela 2000-talet,
och särskilt de senaste fem åren, hjälpt Marocko att exploatera västsahariska fiskeresurser genom att bidra med fartyg, expertis
och arbetskraft.
Text: Lena Frändberg
Bild: Anonym
Researcher till Greenpeace-rapporten
Exporting exploitation, nov 2013
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Flottbesök i Casablanca finns att beskåda på Youtubekanalen FAR MAROC.

Rekryteringsfilm som spelats in ett ockupationsland.

SVENSKA FÖRSVARETS
REKRYTERINGSFILM
INSPELAD I MAROCKO

ha stenkoll på?
Ni har ju haft svenska militärer som röjt
minor i Västsahara för FN:s räkning?

– Vi kan säkert hitta fall även i Sverige
där det begås brott mot mänskliga rättigheter, exempelvis äldrevården.
Vi pratar fortfarande om ett av ”worst of
the worst” enligt Freedom House. Hur
kan ni ha bommat det? Ni har mänskliga
rättigheter som utgångsperspektiv i er
värdegrund?

effektiva med skattemedel, så då var detta den
bästa platsen. Vi genomförde en kontroll med
UD och vår juridiska stab om det fanns några sakliga problem med att åka till Marocko.

repressiva ställena i världen, på grund av
ockupationen. Hur rimmar det med ert
budskap?

Försvarets talesperson vill inte medge att
Marocko är en ockupationsmakt. Filmerna, som ingår i kampanjen ”Det är mycket
nu”, vill få unga människor att bry sig och
göra skillnad i exempelvis militära konflikter.

Vem på UD pratade ni med då?

Om de år efter år kommer fram till att
situationen i Västsahara är det ”värsta
av det värsta”, så vill du inte kalla det
ockupation. Även flera folkrättsexperter
säger att det är ockupation.

– Jag har inte gjort det personligen, men
det kan ha gjorts. Över telefon är det svårt
att besvara i detalj, det var därför jag pratar med dig för att få reda på vilka uppgifter du ville ha tag på.

– Jag vill varken kalla det ockupation eller inte. Jag vill inte uttala mig i frågan, jag
vill förhålla mig till de folkvalda.

Unga västsaharier vill återgå till väpnad
konflikt. Det råder en vapenvila sedan
1991. Och FN:s fredstyrka MINURSO
finns på plats. Befrielserörelsens ledning
menar att det måste till en politisk lösning, då krig för med sig ett alltför högt
pris av mänskligt lidande. Hur ska unga
västsaharier, i den ockuperade delen och
i flyktinglägren, tolka er film? Att ni inte
bryr er eller att Marockos ockupation är
ok?

Varför valde ni att spela in i ett ockupationsland?

– Nu är det du som väljer att använda den
rubriceringen, går man till Utrikesdepartementets hemsida, så uttrycker de sig inte på
det sättet. Jag avser inte att ta någon politisk diskussion, då får du vända dig till våra
folkvalda, säger Robert Forss, marknadsansvarig på Försvarsmakten.
Är det inte en ockupation?

– Jag utgår från det som står på UD:s hemsida, som du säkert själv har varit inne på.
Är det en militär konflikt, eller har det
pågått en militär konflikt?

– Det får du fråga... Det var inte riktigt
den frågan som var kopplad till det du var
ute efter. Jag bara utgår från UD:s hemsida.

– Det kan jag ta reda på.
Vad är budskapet i er kampanj?

– Att få folk att reflektera kring sin egen
vardag, det mediaflöde som var och en utsätts för och på vilket sätt man tar åt sig av
allt som sker. För det egna ställningstagandet. Att reflektera över det man gör. Vi vill
hävda att Försvarsmakten gör skillnad på
riktigt och att det är en relevant arbetsplats
för den som har drivkraft att göra skillnad.
Så det handlar om rätt och fel. Att bry
sig?

– Precis. Vår vilja är att bry sig på alla sätt
och vis. Om man sen väljer Röda korset, Försvarsmakten eller frivilligorganisationer som
gör skillnad spelar mindre roll. Det händer en
mängd saker, men det sker i en strid ström, det
är svårt att ta till sig all information.
Eller att man inte känner till en konflikt?

Om det stämmer som Freedom House
påstår, hur rimmar det med budskapet ni
vill föra fram?

– Det blir en rent hypotetisk fråga, jag får
ju förhålla mig till UD:s hemsida. Det finns
säkert ett stort antal källor som ger divergerande uppgifter om olika konflikter i världen. Svårt att ta ställning till samtliga som
ger information. Då måste man lägga ner
avsevärt mer tid. Vi har tittat på UD:s hemsida och gjort en kontroll med egen underrättelsetjänst och juridisk stab.
Så era källor anser att det inte är så illa i
Västsahara?

Menar du att det inte är en ockupation?

– Precis, det kan drunkna i mediaflödet.
Media har inte möjlighet att bevaka alla
konflikter, folk skulle inte ha möjlighet att
ta åt sig av allt.

– Frågar du vad jag anser eller vad det står
på UD:s hemsida?

Enligt Freedom House är Västsahara
”worst of the worst”, ett av de mest

Ni vill trumma igenom ett eget budskap.
Är det inte fegt att gömma er bakom
UD?

Jag frågar vad Försvaret anser.

– Det kan inte jag svara på. Jag kan bara
svara på varför vi har filmat i Marocko.
Varför har ni filmat i Marocko?

– Vi vill åskådliggöra en kampanj, för att
skildra naturpåverkan med stormar i norra
Sverige, en bakgrund som kan påminna om
Nordafrika eller Mellanöstern, utan att vara
landspecifikt. Samtidigt ville vi vara kostnads6

”Vi genomförde en kontroll
med UD och vår juridiska
stab om det fanns
några sakliga problem
med att åka till Marocko.”

– Det kan inte jag svara på. Det som står på
UD:s hemsida är mera ett ställningstagande.

– Vi gör inte reklam för eller emot en konflikt i Västsahara, inspelningssajten ska vara
en generisk plats i norra Afrika. Utifrån det
tar vi inte ställning till konflikten. Vi vill visa
på en naturpåverkan i norra Sverige filmat i
Marocko. Jag förstår dina frågeställningar.
Hade vi haft den här diskussionen tidigare,
så hade vi kunnat utvärdera om det var en

”Provocerande”

lämplig inspelningsplats eller inte.
Ni har även mänskliga rättigheter i
Försvarets värdegrund? Gäller inte de i
Västsahara?

Försvaret har spelat in rekryteringsfilmer i Marocko, som sedan 1975
ockuperar sitt grannland.

– Jag har inte läst deras uttalande.

Sveriges ambassadör i Marocko Anna Hammargren filmas av
marockansk television i samband med flottbesöket.

Flottbesöket kom med i marockansk television.

– Jag respekterar det du säger. Om man
utgår från mänskliga rättigheter...
Har ni tittat på vad Amnesty säger om
Västsahara?

– Först målar du upp en situation utifrån
en förståelsegrund som du själv har skapat.
Kampanjen har inget med konflikten i Västsahara att göra. Att försöka göra den kopplingen blir helt konstigt.
Men ni har spelat in i Marocko?

– Ja, det är helt korrekt
Hur många soldater har Marocko i Västsahara?

– Det vet jag inte.
Vilka kostnader har Marocko för denna
konflikten?

– Nä, det vet jag inte.
Har ni inte kollat det? Du säger att ni har
en underrättelsetjänst som kan hjälpa er?

– Jag vill bara ha reda på vilka frågeställningar du har, så jag kan ta fram underlag till dig.
Den militära konflikten måste Försvaret

– Det är möjligt.
– Just det.
Då blir det ännu mer konstigt med er
filminspelning i Marocko?

– Varför då menar du?

Provocerande onödigt och förlorad trovärdighet. Det är några kommentarer
som ges med anledning av Försvarets
rekryteringsfilm.
PAUL RONGE, pr-konsult:

Er personal har varit i det ockuperade
Västsahara och röjt minor, men ni filmar
inne i ockupationsmakten. Varför inte
göra en film om minröjarna i Västsahara,
om ni ville ha ett positivt budskap?

– Det verkar helt ogenomtänkt och provocerande onödigt. Speciellt intressant att UD,
alltså ytterst Carl Bildt, har godkänt detta.

– Det kan jag inte svara på, avslutar Robert Forss.

– Jag är allmänt skeptisk till värdet av den
här typen av marknadsföringskampanjer. Jag
vet att Försvaret har satsat stora summor på
rekryteringskampanjer av den här typen.

Arto Valtonen
Försvarsmaktens talesperson
Robert Forss återkom inte med
något namn på någon person på UD,
som skulle ha uttalat sig. Tidskriften
Västsahara har sökt både försvarsminister Karin Enström samt utrikesminister Carl Bildt för en kommentar.
Ingen av ministrarna har velat kommentera Försvarets rekryteringsfilm.

ALLAN WIDMAN, riksdagsman för
Folkpartiet liberalerna:

JONAS SJÖSTEDT, partiledare för
Vänsterpartiet:

– Västsahara är ockuperat. Jag visste inte
om att Försvaret har spelat in i Marocko och
jag har inte hunnit se deras rekryteringsfilm.
Självklart är det så att deras kampanj förloar all trovärdighet då den har spelas in i ett
ockupationsland.

FLOTTBESÖK I MAROCKO
HMS Carlskrona gjorde ett officiellt
flottbesök hos ockupationsmakten
Marocko under 2013. Överbefälhavare
Sverker Göransson vill inte svara på
några frågor om flottbesök, rekryteringsfilm och värdegrund.
– Frågor kring marknadsföring hanteras
av chefen för marknadssektionen, Robert
Forss. Han är vår talesperson. När det gäller uppgiften att genomföra nämnda flottbesök, så är det en fråga för Försvarsdepartementet och UD, säger Philip Simon, som är
chef för Medie- och Informationssektionen
på Förvarsmakten.
Att Försvarsmakten hänvisar till försvarsdepartementet och UD gällande flottbesöket
ter sig en aning märkligt, då Försvarsmakten på sin hemsida skriver utförligt om när
HMS Carlskrona besökte Casablanca i Marocko. Försvaret har även lagt upp filmer på

HMS Carlskronas besättning i paradstationer vid utloppet från Casablanca.
YouTube från besöket i Casablanca.
Även från marockanskt håll uppmärksammades det svenska flottbesöket, inte minst i
statlig marockansk television.
Text: Arto Valtonen
Bild: Anna Norén, Förvarsmakten
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Ross på ny resa

FN till ockuperat område

Ny film: Broken families

Kvarts – ny stulen mineral?

FN:s generalsekreterares särskilde representant Christopher
Ross anlände till Alger 21 januari för att bland andra träffa
den algeriska premiärministern. Därefter fortsatte han till
flyktinglägren vid Tindouf och träffade företrädare för Polisario Front. Han fortsatte sedan till Mauretanien och Marocko.
Vid sin senaste resa i regionen (Algeriet, flyktinglägren,
Marocko, den ockuperade delen av Västsahara och Mauretanien) i oktober meddelade Ross att han snart skulle återvända. Målet är att vitalisera dialog med parterna Marocko
och Polisario.

I december genomförde en delegation från FN:s arbetsgrupp för olagligt fängslande för första gången ett besök i
Marocko och ockuperade El Aaiún. De fem representanterna
skulle utvärdera situationen när det gäller rätten till frihet.
Målet var att besöka fängelser och polisstationer samt träffa
fångar, deras anhöriga och frivilligorganisationer i städerna
Rabat, Casablanca, Tanger, Salé och El Aaiún.
Under 2014 kommer rapporten att offentliggöras.

I februari har den engelska filmen Broken families av Louise
Orton premiär på Al Jazeera. Filmen handlar om den västsahariske människorättsaktivisten Brahim Dahane. I filmen,
25 minuter lång, följs Dahane under sex månader, när han
blir röst för förföljda, fängslade, försvunna och torterade
västsaharier. För många är och blir familjerna splittrade.
- För mig är ockupation detsamma som slaveri, säger Brahim Dahane i filmen.

Marockanska militärer stationerade längs den cirka 200
mil långa muren, som delar Västsahara i två delar ska vara
inblandade i utvinning av kvarts.
Det uppger västsahariska människorättsaktivister i januari. Kvartsen sägs exporteras utomlands. Kvarts används
bland annat i smyckestillverkning.
– Världen måste få upp ögonen för Marockos stöld av våra
naturresurser, säger Hammad Hmad, vice ordförande i den
västsahariska människorättsorganisationen CODAPSO.

M A S S G R AVA R N A

ALI

såg avrättningarna
som 14-åring

I februari 2013 upptäcktes
två massgravar med åtta
civila skjutna västsaharier
i den befriade delen av
Västsahara. Två av de
avrättade västsaharierna
var barn. Ali Said Daf var
14 år då han blev vittne
till de marockanska
massmorden 1976.

Jag träffade Ali Said Daf hos organisationen
AFAPREDESA, som är en anhörigorganisation som jobbar med att dokumentera och
kartlägga försvunna västsaharier och politiska fångar. De jobbar också med att stödja dem, vars familjemedlemmar försvunnit
eller blivit fängslade.
Ali Said Daf är ett av de vittnen som var
med när flera västsaharier avrättades 1976
av marockanska styrkor. Historien har kom8

mit fram genom att man hittat massgravar
med väl bevarade dokument, personliga föremål och rester av skelett av åtta personer
varav några barn.
Ali, som är född 1962, var bara 14 år när
det hände.
Kan du berätta vad du var med om?

– Jag är född nära där det hände. Vi var
en beduinfamilj och min mamma var sjuk
denna tid. Det fanns olika grupper av bedu-

iner som levde isolerade och de hade ingen
koppling till Polisario.
– Jag blev arresterad den 12 februari 1976.
Klockan var 11 på förmiddagen och jag befann mig vid en uttorkad flod. Jag var på
väg med kamelerna till vår mötesplats när
jag hörde bilar komma. Jag trodde det var
kamrater i bilarna men det visade sig vara
marockanska soldater. De stoppade mig och
frågade ut mig om Polisario. En lastbil hade

stannat till och den var full av folk som var inta positioner för en attack. Jag låg på golklädda som västsaharier. Jag gick till dem vet i lastbilen där jag legat dagen innan, men
och frågade om någon hade sett till min far. denna gång låg jag under ett säte. Jag förDå fick jag rådet att inte berätta att vi kän- sökte titta men blev sparkad tillbaks unde varandra. Jag sa till en marockansk sol- der sätet.
dat att alla i min familj levde i Smara. Jag
– Helt plötsligt stannade lastbilen. Den
sa även att jag var herde och att det var där- verkade ha kört fast. En av soldaterna tog
min hand men släppte den för att springa.
för jag befann mig här.
– Soldaterna pressade alla oss västsaha- Han ville rädda sig själv i den attack som
rier på information och tvingade ner oss på verkade vara på gång. Jag hade inga skor
marken. Helt plötsligt började de skjuta i på mig och försökte uppfatta om de brydde
luften. Vi blev döva av skottsig om mig, men de sprang
utan att titta efter mig.
ljuden men de lät oss inte hålla för öronen. Jag trodde de Cirka 500 väst– Sen var jag själv i tre
ville ta över platsen för att saharier är fördagar. Efter det träffade jag
andra familjer och berättadet var en strategisk plats för
spansk handel. Jag hade ing- svunna sedan
de vad jag varit med om. Jag
en aning om att det var bör- den marockanfick höra att de satt min papjan på ett krig.
pa och hans vän i fängelse.
– Klockan 18 kom det en ska ockupationen Han släpptes 15 dagar sejeep. En marockansk soldat startade 1975.
nare efter långa förhör, där
de frågat ut honom om Pohoppade ur och började skrilisario.
ka: ”Var är hundarna? Var är
– Efter det började jag tillsammans med
Polisario?” En västsaharier svarade: ”Jag
vet inte.”
honom, vänner och våra djur resan till flyk– Då sköt de honom. De sköt honom rakt i tinglägren där jag levt sen dess.
hjärtat. Och samma sak hände nästa person. Hur känns det att väcka alla minnen till
När en soldat kom fram till mig, så lycka- liv?
des jag slå bort hans vapen två gånger och
– Det känns som att jag återupplever allt
den sista gången slängde jag mig på hans som hände då, varje gång jag berättar. Det
rygg och bad om nåd. Sen sa jag:
är väldigt jobbigt. Men det känns ännu vär”Leve kungen och leve de marockanska re att inte berätta. Jag känner att jag åldrats
soldaterna.”
mycket på grund av det som hände.
Hur kändes det?

Hur ser du på framtiden?

– Det räddade mitt liv.
– Efteråt avrättades två västsaharier till
framför mina ögon. Alla som blivit skjutna lades i en grav och täcktes över av sand.
Efter det slängdes jag in i en lastbil invirad
i en filt och med handbojor på.
– Ett litet tag senare hörde jag röster utanför bilen. Det var upprörda västsaharier som pratade med de marockanska soldaterna. Många grät och var rädda. Kort
därefter hördes flera skott som jag räknade till 17 stycken.
– På morgonen dagen efter såg jag en ny
grav intill den andra. Det stack upp ben ur
sanden. En soldat undrade varför jag inte
blivit dödad, när de till och med hade dödat barn dagen innan. En annan soldat sa
att jag försvarat kungen.
– Kort efter det så började de åka för att

– Jag har hopp. Speciellt sen massgravarna hittats. Det finns fler gravar. Jag är helt
säker på det. Om vi kan återvända till platser i närheten och söka så kommer vi hitta fler. Det ger familjerna till dem som försvunnit möjligheten att ordna en begravning
och samtidigt sluta leta och sluta hoppas.
Trots att det är sorgligt så ger det familjerna upprättelse.
– De marockanska soldater som avrättade oskyldiga västsaharier kommer en dag
att ställas inför rätta. Bevisen finns i massgravarna där skotthål och frakturer på ben
visat på grym behandling och att det handlat om regelrätta avrättningar.
Text och bild: Julia Finér,
Emmaus Stockholm
Se bakgrundsartikel om massgravarna
Västsahara nr 4 2013.

Förföljelserna
fortsätter
Över 50 västsaharier skadades när marockanska säkerhetsstyrkor attackerade en
fredlig demonstration i El Aaiún 15 januari. Demonstranterna krävde att FN-styrkan MINURSO:s mandat också ska gälla försvar av de mänskliga rättigheterna.
7 december attackerades också fredliga
demonstranter som krävde att EU:s fiskeavtal med Marocko som också innefattar
Västsaharas vatten skulle stoppas. Cirka
100 västsaharier skadades.
10 december när avtalet skrivits under
attackerades västsaharier igen.
YouTube:
Equipe Media
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GLASÖGON
TILL ALLA
Köerna blev långa när det svenska
teamet från organisationen ”Vision for
all” öppnade för ögonundersökning i flyktinglägren i
november. Mest kvinnor i sina färgranna melfas, män i svarta eller vita
turbaner men också ungdomar i jeans,
t-tröjor och sneakers.

panjer bland Brasiliens fattiga, men att ge
landets fattiga möjlighet att skaffa sig egna
kunskaper och möjligheter att agera ansågs subversivt. Efter en militärkupp blev
han fängslad, sedan han släppts gick han i
exil men fortsatte sitt arbete i andra länder.
– Det var tidigt 80-tal, säger John Godoy.
I Nicaragua hade sandinisterna störtat diktatorn Somoza, det första den nya regimen
gjorde var att alfabetisera befolkningen med
hjälp av ungdomar som lärare. Efter det inspirerande mötet med Paulo Feire ville jag
också delta i kampen mot analfabetismen.
Därför reste jag till Nicaragua som volontär
och arbetade utan lön i 2 år med efteralfabetisering. Det var under det arbetet jag märkte att många inte kunde lära sig läsa för de
inte såg tillräckligt bra. De hade inte glasögon och inga pengar att köpa glasögon för.

Två svenska optiker gjorde synundersökningar, deras fyra assistenter hjälpte till, tolkade
och delade ut glasögon.
– Brigader från vår förening har besökt
20 länder, berättade optikern John Godoy
efter hemkomsten. Vi har varit djupt inne
i Perus djungler, i Kenya och uppe i Guatemalas högland, men jag tycker aldrig jag
sett ett större behov, på grund av flyktingarnas situation, eftersom de sitter fast mitt
ute i öknen år efter år, utan arbete, utan inkomster. Men till skillnad från andra plat- Det var där i Nicaragua som John Godoys
ser där vi varit, var nästan alla alfabetiserade egen vision föddes. Att för det första bli opoch det fanns skolor, bibliotek och tillgång tiker och sen skapa en organisation som restill böcker. Suget efter synundersökning och te runt i världen och undersökte de behöglasögon var stort.
vandes ögon och försåg dem
med glasögon.
En av dem som fick sina
– Jag hade förälskat mig i
ögon undersökta var Ahmed ”Vi hoppas
Hadara, strutpojkens Hadar- komma tillbaka
en svensk biståndsarbetare.
as son. Han som så många anVi gifte oss och slog oss ner i
till de västSverige. Jag började optikerdra kunde gå därifrån med ett
brett leende och säga:
skolan, men redan på skolan
sahariska
– Oj oj, vad bra jag ser nu.
startade jag organisationen
lägren i höst.”
Många ungdomar ville ha
Vision for all och vi fick optiker runt om i Sverige att be
synundersökning. Enligt John
Godoy verkade det vara trendigt att ha glas- sina kunder att skänka sina gamla glasögon.
ögon, men de två optikerna kunde skicka Vi på skolan gick igenom glasögonen, repahem de flesta av dem med orden: Kom igen rerade, mätte styrka och skapade de första
brigaderna som reste ut i världen och gjornär du fyllt 40.
de synundersökningar och delade ut glasöMed i de 69 banankartonger med glasögon gon. Året var 1995.
och annan optisk utrustning som föreningen
Sedan dess har föreningen fått 1200 medkunnat skicka till lägren med Praktisk Soli- lemmar och gjort 114 resor med optiker och
daritets container fanns också solglasögon. volontärer till 20 olika länder. Alla reser på
Solen och sanden i öknen är skadliga för egen bekostnad.
– Vi hoppas komma tillbaka till de västögonen, menar de svenska optikerna. Att
skydda ögonen med solglasögon är viktigt. sahariska lägren i höst. Det känns viktigt.
Optikern John Godoy, initiativtagaren till Vi hade strul med flyget och kunde bara arorganisationen ”Vision for all”, är född i beta fyra dagar. Trots det hann vi undersöPeru men flyttade till USA där han studera- ka 866 flyktingar. Nästa gång vill vi stanna
de pedagogik och litteratur vid universitetet. längre tid. Och då kommer vi att ha många
– En vändpunkt i mitt liv blev en sommar- fler solglasögon med oss. Det är viktigt att
kurs med den radikale brasilianske pedago- de som lever i öknen skyddar sina ögon.
gen Paulo Freire.
Text: Monica Zak
Freire hade lett stora alfabetiseringskamBilder: John Godoy
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Läs mer på www.visionforall.org

Optikern John Godoy i Sverige startade 1995 Vision for all,
en biståndsorganisation för att hjälpa behövande synskadade
runt om i världen med undersökning och glasögon.
Här kontrollerar han och assistenten Tullan Willén synen på
västsahariska flykting i lägren i Algeriet. En av dem som får
sina ögon undersökta är Ahmed, son till ”strutspojken” Hadara,
som Monica Zak skrivit en ungdomsroman om.
Sanden och den skarpa solen skapar ofta synproblem
för människor som bor i öknen.
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KANARIEÖARNA, DEL 1

Carmen växte upp
i Spanska Sahara
– Jag saknar dofterna och ökenvinden från Sahara, säger Mary Carmen
Cabrera Franquiz.
I 12 år bodde hon i El Aaiún. Hon var
nio år 1961 när hon flyttade dit och
21 när hon lämnade Västsahara, eller
Sahara som många spanjorer säger.
Nu är hon ordförande i en solidaritetsorganisation och snart pensionär.
Carmen föddes och bodde sina första år på
Fuerteventura. Det var hårda tider i Spanien
och svårt för pappan att få jobb. Många
spanjorer på Kanarieöarna emigrerade därför. Francodiktaturen prioriterade inte utbildning. Carmens föräldrar beslutade att lämna det hårda livet där det inte fanns ordenlig
skola för de fyra barnen. I stället blev det ett
nytt och bättre liv i den spanska kolonin Sahara. Pappan fick jobb inom byggindustrin.
– Det var ett bra liv, en härlig tid i mitt liv,
mycket bättre än i Fuerteventura. Där fanns
en skola och en biograf, den första som jag
sett i mitt liv. Alla barn lekte tillsammans
ute på gatorna, västsahariska och spanska.
– Här fanns skolor, men det var inte alla
västsaharier som fick gå i skola, medger
Carmen.
Men både västsahariska och spanska barn
gick i samma skola, i pojk- och flick-klasser.
Själv hade hon en västsahariska i sin klass,
den senare Polisario-representanten Mohammeds syster.
Det var cirka 20 000 invånare i El Aiún
under den här tiden.
– När jag hade gått ur gymnasiet och tagit studenten flyttade jag 1973 till Las Palmas för att läsa på universitet och utbilda
mig till lärare.
1975, när den marockanska invasionen
började, flyttade också föräldrarna motvilligt till Las Palmas, men Carmens mamma
är numera tillbaka på Fuerteventura.
1986 åkte Carmen tillbaka till El Aaiún.
– Vi var två personer som åkte dit men vi
var övervakade och förföljda hela tiden. Det
var naturligtvis sorgligt att vara där, men jag
träffade faktiskt en person på marknaden
som jag kände igen.
Hon har också besökt flyktinglägren, där
hon har träffat gamla bekanta.
Idag är Carmen ordförande för ACSPS
(Asociación Canaria de Solidaridad con el
Pueblo Saharaui). Föreningen är en regional
del av en nationell organisation, som framför allt organiserar ”Vacaciones en Paz”,
Sommarlov i fred.
Varje år under två sommarmånader, när
12

det är som hetast i öknen i flyktinglägren i
Algeriet, får västsahariska barn bo hos spanska familjer.
9 000 barn i åldrarna 7 till 12 år kom
till Spanien tidigare varje sommar. I dag är
barnen lite äldre när de kommer och inte så
många på grund av den ekonomiska krisen.
Cirka 5 000 barn kommer nu varje sommar.
– Barnen kan inte spanska, eller väldigt lite,
men de tar till sig språket och lär sig mycket under vistelsen här. Många barn kommer
också tillbaka, berättar Carmen.
Förutom vistelsen i familjer får alla barn
en hälsoundersökning som också innefattar
en synundersökning. En del barn behöver
glasögon och då får de det.
72 barn kom till Gran Canaria, Lanzarote och Fuerteventura i år mot 100 tidigare. 140 barn kom till Teneriffa, La Gomera och Hierro.
Vacaciones en Paz startade redan 1985
med små grupper på 20 barn. Kommunerna betalade biljetterna och organiserade besöken. Men 1993 började familjer ta emot
barn i sina hem. Kommuner, institutioner,
fonder etc. finansierar nu besöken.

– Vi informerar de spanska familjerna om
Västsaharafrågan, gör besök i familjerna och
håller kontakten. Ibland blir det konflikter.
Då kan vi hjälpa till.
– Det har hänt att barn har stannat kvar
hos ”sina” spanska familjer, i några fall till
och med adopterats, men det har främst gällt
barn med svåra sjukdomar. Detta sker dock
mycket sällan nuförtiden, berättar Carmen.
Sådana situationer kan ju ge upphov till
många trauman för alla parter.
Den humanitära hjälpen från Kanarieöarna består bland annat av gåvor till flyktinglägren; kläder, skor, bistånd till gas. Det är ofta
kommuner och institutioner som ger pengar.
Föreningen arbetar inte bara humanitärt
utan också politiskt för att sprida information med huvudbudskapet: Försvara västsahariernas rätt till självbestämmande!
På Gran Canaria finns grupper som arbetar för de politiska fångarnas frigivning och
mot stölden av naturresurserna.
Man uppmärksammar bland annat alltid
självständighetsdagen 27 februari och undertecknandet av det illegala Madridavtalet 14 november.
Text och bild: Lena Thunberg

Spanjorerna Sara Mesa Flores, Rafael Medina Santos, César Mesa Flores, Roberto Mesa
Flores, Iván Medina Verheyen, Oscar Negrín Romero och Kelly Leonardo Arzola från Teneriffa greps i El Aaiún och misshandlades av marockansk polis.

Kanarier
demonstrerade
i Las Palmas och
El Aaiún
Sju spanjorer från Teneriffa på Kanarieöarna, som hade åkt till El Aaiún för
att delta i en västsaharisk manifestation för De mänskliga rättigheterna
den 10 december, misshandlades och
greps samma dag av marockansk
polis.
Spanjorerna Sara Mesa Flores, Rafael Medina Santos, César Mesa Flores, Roberto Mesa
Flores, Iván Medina Verheyen, Oscar Negrín Romero y Kelly Leonardo Arzola hade
burit T-shirts med texten Frihet för de västsahariska politiska fångarna på spanska.
Marockanska poliser slet av männen Ttröjorna. Under fem timmar hölls sex av
dem fängslade utan att de kunde kommunicera med någon. Den sjunde lyckades gömma sig hos en västsaharisk familj.
Cirka 3000 marockanska poliser hade
mobiliserats före Människorättsdagen i den
ockuperade delen av Västsahara.
Närmare 100 västsaharier greps och miss-

handlades vid manifestationen i El Aaiún –
förutom de sex spanjorerna.
Samma dag, 10 december, De mänskliga
rättigheternas dag, ägde en stor manifestation rum i Las Palmas på Gran Canaria. Cirka 100 personer hade samlats för att kräva
att den spanska regeringen ska sätta punkt
för konflikten, att Spanien och EU upphör
med alla handelsavtal med Marocko som
gäller västsahariska naturresurser, att Marocko friger de västsahariska politiska fångarna och redogör för vad som hänt alla de
försvunna västsaharierna. Man krävde också fritt tillträde för media och observatörer
till de ockuperade delarna och ett utvidgat
MINURSO-mandat så att respekten för de
mänskliga rättigheterna övervakas.
Samma dag hade EU-parlamentet röstat
igenom fiskeavtalet mellan Marocko och
EU, vilket också fördömdes.
Text: Lena Thunberg
Bild: Från youtube av Equipe Media
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Oljeletning till salu

Oljeseminarium i Norge

Norskt bolag slängde ut Total

Greenpeacerapport om fiske

Marockos regering öppnade i oktober upp för ett nytt
oljeblock utanför Västsaharas kust. Det statliga oljebolaget
ONHYM söker licenspartners för ett område kallat Boujdour Deep Offshore, som ligger väster om ett block som nu
undersöks av amerikanska Kosmos Energy.
Enligt FN är ytterligare oljeundersökningar på västsahariskt territorium ett brott mot internationell lag, eftersom
Västsahara är en olöst avkoloniseringsfråga och västsaharierna är emot utvinning.

– FN har slagit fast att ingen oljeutvinning får ske utan
det västsahariska folkets tillåtelse, sa Francesco Bastagli,
tidigare FN:s särskilde representant för Västsahara vid två
seminarier i Oslo och Stavanger i Norge.
– Men nu expanderar oljeindustrin i den ockuperade delen av Västsahara med franska oljebolaget Total i topp. Det
finns en risk att amerikanska och brittiska bolag börjar borra
under 2014, sa Erik Hagen Western Sahara Resource Watch.
Se rapporten Totally Wrong www.wsrw.org

Norges största försäkringsbolag KLP gjorde sig av med sina
aktier i den franska oljejätten Total i början av 2013.
–Total menade i samtal med oss att enbart oljeletning
genom seismiska studier inte var emot internationell lag.
Vi höll inte med, sa Jeanett Bergan.
Total som en del av aktieportföljen var ekonomiskt viktigt
för bolaget men internationell lag var viktigare.

I november släppte Greenpeace en rapport om fisket i de
västsahariska vattnen. Åtta f. d. svenska och åtta f. d. nordiska fiskefartyg finns nu i marockanska händer i Västsaharas
vatten i stället för att ha skrotats för att minska det överfiske
som sker inom EU.
Svenska fiskare har hjälpt och hjälper marockanerna med
sitt kunnande och reser i skytteltrafik till ockuperade Dakhla
för att arbeta i perioder ombord på båtarna.
Läs rapporten på Greenpeace hemsida. www.greenpeace.se

KANARIEÖARNA, DEL 1

En dag till att leva
Mohammed Daddach dömdes till
döden och satt 25 år i marockanskt
fängelse. Nu bor han i den ockuperade
delen av Västsahara – ständigt övervakad och förföljd.
– Det var alltid i gryningen mellan tre och fem
som de kom. Först släcktes ljuset. I mörkret och i hemlighet kunde de sedan hämta
fången. För att skjutas.
– När klockan hade passerat fem kunde
jag andas ut. Då visste jag: En dag till skulle jag få leva.
Mohammed Daddach är efter Nelson
Mandela den afrikan som har suttit längst i
fängelse. I 25 år satt han i Marockos ökända fängelser. 14 av dessa år var han dömd
till döden. Varje natt fruktade han att det
var just i denna natts övergång till gryning
som han skulle hämtas för att arkebuseras.
Mohammed är idag 56 år gammal.
Jag möter honom på strandpromenaden
vid den berömda Las Canterasstranden i Las
Palmas på Gran Canaria. Han är på tillfälligt
besök här. Han tar min hand och vi promenerar till ett kafé, där han berättar sin otroliga historia.
Mohammed Daddach är ganska liten till
växten, hopsjunken på något sätt. Men blicken är skarp och mild på samma gång. Det
är en försynt och stillsam man, som håller
min hand.
Det var i februari 1976, som han och en
grupp andra västsaharier greps av de marockanska invasionsstyrkorna. Några månader tidigare hade ockupationen börjat.
Mohammed satt fängslad i Marrakech i tre
år. I augusti 1979 lyckades han fly från fängelset men greps sex månader senare, när han
tillsammans med en kamrat var på väg österut i det då ockuperade Västsahara för att
ta sig till Polisarios flyktingläger i Algeriet.
Bilen de åkte i besköts av marockanska
styrkor och välte. Det var i den bilolyckan
som Mohammed skadade sin axel.
– Jag har aldrig fått några behandling för
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min skadade axel, berättar han.
Denna gång i april 1980 dömdes han till
döden – för att han hade flytt från fängelset och för att hade försökt förena sig med
Polisario.
Han fördes till centralfängelset i Kenitra
i närheten av Rabat i norra Marocko. Han
var den enda västsahariern i detta fängelse.
På de dödsdömdas rad satt marockanska
både politiska och kriminella fångar, berättar Mohammed.
– Min cell var 2 x 1,5 meter. Vid ena sidan fanns en cementupphöjning med en filt.
Det var min säng. Det var mycket kallt. Det
fanns ett hål i golvet i ett hörn i cellen. Det
var toaletten. Stanken var fruktansvärd. På
natten kröp råttor upp ur hålet.
– Bredvid toaletthålet fanns en vattenkran.
Där kunde jag skölja av mina kläder, ett par
militärbyxor och en skjorta.
– En timma om dagen fick vi vara ute på
en gård, bevakade naturligtvis och förbjudna att tala, men ibland hände det att någon
vakt kunde låta oss prata lite med varandra.
På så sätt fick jag till exempel veta att president Ali Bhutto i Pakistan hade blivit skjuten.
– Det fanns ett litet fönster högt upp i taket. Genom det kunde solen lysa upp cellen.
Genom att studera hur strålarna föll kunde
jag räkna ut ungefär vad klockan var. Jag
hade sju små stenar, som jag döpte till veckodagarna. När en dag hade gått flyttade jag
en sten och höll på så sätt reda på hur tiden gick. Det var ju min enda sysselsättning.
– Ibland kunde en vakt tala om vad det
var för datum. Men för det mesta var min
enda språkliga kontakt en rytande ordergivning från vakten: ”Stå upp!” ”Sitt ner!”
1991 lyckades Mohammed Daddach
smuggla ut ett brev i all hemlighet. Där skrev
han vem han var och var han fanns bland annat. Till dess visste hans familj ingenting om
honom; om han levde eller var död.
Brevet spreds till Amnesty International,
Röda Korset, media och olika organisationer.
1994 kallades Mohammed till fängelsedi-

Mohammed Daddach förföljs fortfarande.
rektörens rum. Där fick han veta att dödsstraffet hade förvandlats till livstids fängelse.
Fjorton års daglig väntan på avrättning
var nu åtminstone över.
1997 fick han besök av en representant
för Röda Korset och ett år senare kom en
representant från Amnesty International till
fängelset. Dessa personer kunde berätta att
en kampanj för hans frigivning hade startat.
Efter stora internationella påtryckningar öppnades så celldörren till friheten 2001.
En av de första som mötte honom utanför fängelset var västsahariern Omar Bulsan.
– Jag hade min telefon i handen och Mohammed kunde genast ringa sina anhöriga,
berättar han om det laddade ögonblicket.
Mohammed fördes till El Aaiún, den ock-

uperade huvudstaden. Men familjen fanns
inte kvar. De hade för länge sedan lyckats
fly till flyktinglägren i Algeriet.
Mohammed bor sedan 2001 kvar i El
Aaiún, ständigt övervakad, förföljd och
förödmjukad av marockansk polis.
Trots obeskrivliga 25 år i marockanska
fängelser och väntan på döden har han
fortsatt sina fredliga protester mot den
marockanska ockupationen.
– Först den dag när Marocko har lämnat Västsahara kan jag glädjas. Jag vet
också att de kan komma och ta mig vilken dag som helst.
– Varje gång som jag går hemifrån lämnar jag nyckeln till mina grannar. Jag vet
ju inte om jag kommer tillbaka.
Norskt pris 2002. Ett år efter frigivningen, tilldelades Mohammed Daddach det
norska människorättspriset Rafto-priset.
Han fick mot alla odds pass i sista minuten och kom – säkert efter starka politiska påtryckningar på Marocko.
Mohammed berättar om den omtumlande ankomsten till Norge för över tio
år sedan.
– När jag hade anlänt sa norrmännen till
mig: ” Vi har en överraskning åt dig. Vi ska
åka ut till flygplatsen igen.” Vi åkte ut till
flygplatsen och såg ett plan landa. Ur planet steg en kvinna som körde en rullstol
med en mycket gammal kvinna. Jag såg
att kvinnan som körde rullstolen var min
syster. Men vem var den gamla kvinnan?
”Det är din mamma”, fick jag till svar.
– Jag var förstummad. Jag kände inte
igen henne. Min mamma hade varit en
kraftfull, stark och energisk kvinna. Det jag
såg var en mycket bräcklig gammal gumma.
Mohammeds mamma hade bott i flyktinglägren sedan 1976. Mor och son hade
inte setts på 26 år.
– Vi fick två dygn tillsammans på ett hotell. ”Vill ni bo i samma rum eller i två olika rum? frågade de vänliga norrmännen.
Jag ville naturligtvis bo i samma rum nära
min mamma, berättar Mohammed.
Efter de två dagarna skildes deras vägar
igen. Mohammed åkte tillbaka till ockuperat område, mamman till flyktinglägren.
Text och bild: Lena Thunberg

Advokat från Las Palmas
leder observatörsgrupp
De västsaharier som har utsatts för
övergrepp blir ofta offer flera gånger
om. Kvinnor som fängslats, misshandlats, torterats, våldtagits och kanske
varit försvunna i hemliga fängelser
under fruktansvärda förhållanden riskerar att varje dag möta sina förövare
på gatan i den ockuperade delen av
Västsahara.
Ines Miranda, spansk advokat f rån Gran Canaria, har själv bevittnat en sådan incident.
– En marockansk polis stoppade mig och
en västsaharisk kvinna på gatan en dag, när
jag besökte Västsahara.
”Jag har slagit dig, men du måste respektera mig. Ta mig i hand”, skrek polisen åt
den västsahariska kvinnan.
– Jag blev fullständigt rasande. Att först
utsättas för tortyren och övergreppen, sedan
berätta om dem utan att få upprättelse utan
i stället förödmjukas, hånas och misshandlas igen, är vad många västsaharier utsätts
för idag, berättar Ines Miranda.
Hon har själv både agerat försvarsadvokat för västsaharier som Aminatou Haidar
och varit rättegångsobservatör i Västsahara och i Marocko.
Ines Miranda fick som första kvinnliga jurist från Europa motta ett prestigefyllt amerikanskt människorättspris 2006 från International Bar Association för sitt modiga arbete.
Hon ledde en undersökningsgrupp till området 2001 som därefter observerar och följer upp rättegångar mot västsahariska politiska fångar. Då hade Mohammed Daddach
frigivits.
– De marockanska myndigheterna har
försökt att förhindra vårt arbete genom att
ändra på datum för rättegångarna eller att
inte ordna tolkar. Men för det mesta har vi
kunnat övervaka rättegångar.
Det är cirka 30 spanska jurister, varav 15
från Kanarieöarna, som turas om att bevista rättegångarna. Numera deltar också ju-

rister från andra länder bland annat Sverige.
– Situationen för de västsahariska fångarna är mycket svår. Vi får inte träffa dem. De
västsahariska advokater som försvarar dem
förföljs av de marockanska myndigheterna.
Även en liten grupp marockanska advokater, som försvarar västsahariernas rätt att uttrycka sig, förföljs.
– Fångarna skiljs åt. De har förbundna
ögon, men ibland tvingas de att se på när
familjemedlemmar och andra fångar torteras. Om de vägrar och i stället tittar ner
i golvet, slår poliserna dem. Våldtäkt med
föremål och utdragna naglar förekommer,
berättar Ines Miranda, när jag träffar henne i Las Palmas.
Ines Miranda är samordnare för observatörerna och inte populär i Marocko.
– Marockanska tidningar har publicerat
mitt foto och skrivit att jag är betald av Algeriet. Det är allvarliga anklagelser och man gör
det för att uppvigla vanliga människor emot
oss och för att vi ska sluta med vårt arbete.
Text och bild: Lena Thunberg

Advokaten Ines Miranda samordnar
rättegångsobservatörer och har fått en
internationell utmärkelse.
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KANARIEÖARNA, DEL 1

De första båtflyktingarna
När man vandrar längs strandpromenaden vid Las Canterasstranden i
Las Palmas på Gran Canaria ser man
ofta kvinnor i det karaktäristiska
plagget melhafa. De kommer med
barnvagnar eller bärande på matkassar. En del av dem är mauretanier,
visar det sig när jag frågar dem, men
för ett tränat öga är det inte så svårt
att se vem som är västsaharier.
Många bor här i bostadsområdena
nära stranden.
– De första båtflyktingarna som kom till Kanarieöarna i de bräckliga farkosterna ”pateras” i början av 90-talet var västsaharier,
berättar Mohammed Said, som är en av två
Polisario-representanter på Gran Canaria.
– De flydde repressionen och togs väl om
hand här då.
Vid den marockanska invasionen 1975
lyckades också en liten grupp västsaharier
med spansk nationalitet fly direkt, innan
gränsen stängdes.
Idag skickas många flyktingar tillbaka.
Den spanska regimens hållning är oklar, berättar Mohammed Said. Det finns fall som
har fått stanna, där spanska organisationer
har ingripit.
– De västsaharier som bor på Kanarieöarna idag bevarar sin kultur men är integrerade i samhället, menar Mohammed. Kvinnorna bär sina melhafas men ungdomarna har
vanlig klädsel som vilka ungdomar som helst.

Västsaharier i Las Palmas hamn protesterar mot stölden av naturresurser.

Investeringar ger
bränsle åt konflikten
Ett viktigt motiv till Marockos ockupation är Västsaharas rika naturtillgångar.
Västsaharas olja är föremål för avtal
mellan Marocko och internationella företag. Svenska pensionsfonder investerar i oljesökande företag och stödjer
därmed ockupationen ekonomiskt.

Kontakterna mellan Västsahara och Kanarieöarna har varit långa och många. Det
är bara 10 mil från de kanariska öarna till
Västsaharas kust. Under den spanska kolonialtiden kom de flesta militärer från fastlandet Spanien medan spansk personal till administrationen eller privat verksamhet kom
från Kanarieöarna.
Det betyder att många spanjorer, framför
allt från Kanarieöarna är födda i El Aaiún
och har starka band till Västsahara – eller
Spanska Sahara, som kolonin kallades.
– Den spanska solidariteten startade här,
säger Mohammed Said. Det finns en rad solidaritetsorganisationer på de olika kanariska öarna.
1975 studerade han i Spanien tillsammans
med andra västsaharier, på fastlandet eller
på Kanarieöarna, men när den marockanska invasionen kom slängde han böckerna
och återvände till Västsahara för att delta i
motståndsrörelsen.
Det spanska intresset för vattnen mellan
Afrikas och Kanarieöarnas kust har inte bara
gällt fisk. Nu letar det spanska oljebolaget
Repsol efter olja där. På spanska fastlandet
är man mycket positiv till eventuell oljeut16

vinning, men befolkningen på Kanarieöarna är rädda för att turismen, den stora näringen, ska ta stryk.

Mohammed Said, Polisarios representant
på Kanarieöarna.

Även fisket kan hotas. Katastrofscenariet
är en oljekatastrof. Vindkraften är ordentligt utbyggd på de blåsiga öarna och många
kanarier (som många vill kalla sig) tycker att
eventuell olja inte alls behövs.
– Marockanerna letar efter olja i ungefär
samma vatten. Allt Marocko gör sker i hemlighet, berättar Mohammed Said.
– Hur kan då ett land som Marocko hota
Spanien och tvinga dem till ständiga eftergifter? undrar jag.
– Marocko hotar ständigt Spanien med
att öppna gränserna och släppa in droger,
afrikanska immigranter och terrorister, säger Mohammed.
Flyktingvägen över Gibraltar sund bevakas av EU-polisstyrkan Frontex.
Text och bild: Lena Thunberg

Den 11 december hölls ett seminarium i riksdagen om sökandet efter Västsaharas olja,
hur det bryter mot folkrätten och vad Sverige kan göra. Talade gjorde Erik Hagen,
ordförande Western Sahara Resource Watch
(WSRW), Pål Wrange, professor i folkrätt,
och Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige. I panelen deltog riksdagspolitikerna Hillevi Larsson, S, Bodil Ceballos,
MP och Ulrik Nilsson, M. Samtalet modererades av Tobias Smedberg, Agenda Pr. Seminariet arrangerades av Riksdagens Västsaharanätverk och Emmaus Stockholm.
Erik Hagen inledde och beklagade att fiskeavtalet gick igenom dagen innan, på dagen för mänskliga rättigheter.
– Utvinningen av resurser gynnar marockaner i fråga om arbetstillfällen och inkomst.
Många västsaharier demonstrerar mot verksamheten.
År 2001 utfärdade Marocko oljelicenser till
det franska oljebolaget Total SA. 2002 uppgav FN att ytterligare prospektering i Västsahara skulle vara i strid med internationell
rätt och medan åtta oljebolag dragit sig ur genomför Total fortfarande geologiska undersökningar. Värdet på AP-fondernas innehav
i Total uppgår till cirka 700 miljoner kronor.
WSRW rekommenderar Total att åtminstone tillämpa miniminormer för företags soci-

ala ansvar, CSR. Erik Hagen berättade om
det norska exemplet där staten rekommenderat företag och fonder att inte verka eller
investera i Västsahara.
– Norska pensionsfonderna sade att investeringar legitimerar Marockos överhöghet och
dessutom underminerar FN:s fredsprocess.
Pål Wrange redogjorde för hur FN:s dåvarande rättschef Hans Corell 2002 konstaterade att naturresursutvinning i Västsahara
endast får ske om det är i enlighet med folkets vilja och intresse.
– Marocko har olagligen ockuperat Västsahara och det är ett icke-självstyrande område.
Västsaharierna har därmed rätt till självbestämmande. Total liksom EU har slutit avtal med en part som egentligen inte har rätt
till territoriet. Det innebär ett folkrättsbrott.
Aliyen Kentaoui, Polisarios representant
i Sverige, samtalade med moderator Tobias
Smedberg. Han ville självklart tala om fiskeavtalet mellan EU och Marocko som slöts
dagen innan och underströk att mer än 200
EU-parlamentariker faktiskt röstade emot avtalet. När mäktiga företag involveras ekonomiskt blir det ännu mer komplicerat att lösa
konflikten politiskt, menar Aliyen Kentaoui.
– De mänskliga rättigheterna får kliva åt
sidan för ekonomiska intressen, vilka alltid
är källan till kolonisering.
Aliyen Kentaoui underströk att varken Total eller EU har konsulterat Polisario innan
prospektering och utvinning.
– Ett starkt stöd till fredsprocessen vore att
erkänna Västsahara. Och pengarna, som betalas till Marocko i och med avtalen, kunde
läggas i en fond åt västsaharierna. Det kunde ge ekonomiskt stöd till de biståndsbero-

ende flyktinglägren.
Vid en paneldiskussion kommenterades
fiskeavtalet.
– Det strider mot folkrätten. Tidigare har
EU sagt nej till avtalet och man har inte heller denna gång tillfrågat västsaharierna och
det ligger inte i västsahariernas intresse, sa
Hillevi Larsson.
– Folkrätten måste vara överordnad allt.
Därför måste fiskeavtalet också anses felaktigt, även om det var ett demokratiskt beslut
i EU, sade Ulrik Nilsson.
Han fick frågan om inte folkrätten borde
vara överordnad vid pensionsfondernas investeringar.
– Det är en komplicerad situation eftersom svenska pensionsfonders intressen och
avkastning vägs mot mänskliga rättigheter.
Istället för att göra det till ett politikeråtagande borde vi ålägga jurister att se på hur
företag kan ställas till svars.
Ulrik Nilsson vill se en folkomröstning om
framtiden i Västsahara. Hillevi Larsson underströk att det viktigaste är ett svenskt erkännande och att avinvestera.
– Alla avtal över Västsahara som finns
idag bryter mot folkrätten. Dessutom borde
vi arbeta för en märkning av produkterna.
Bodil Ceballos höll med om att det viktigaste nu är att erkänna Västsahara.
– Sen vill vi ha en garanti för att Västsahara äger sina egna naturresurser och att
företagen lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi vill också se utökat bistånd till
Västsahara för att bygga upp alternativa,
gröna, energikällor.
Text: Victoria Enström,
Emmaus Stockholm
Bild: Anonym
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Vill du hjälpa till?

Prenumererar du?

Har du synpunkter på innehållet i tidskriften Västsahara?
Har du idéer om vad vi bör skriva om? Har du material
eller tips om material av något slag? Vill du skriva själv?
Vi behöver många krafter. Kontakta oss gärna på
e-postadress: vastsahara@brevet.nu eller ring oss på
070-4754645.

Du har väl inte glömt att prenumerera?
För 125:- (privat) 145:- (stöd) eller 150:- (organisation) 200:(utland) får du fyra nummer av tidskriften Västsahara.
Vi tar tacksamt emot varje prenumerant.
Föreningen Västsahara pg 204003-8
Du kan också beställa informationsfoldrar och bok från
vår hemsida www.vastsahara.net eller via e-postadress
vastsahara@brevet.nu

Västsahara – Europas sista
koloni i Afrika
”Thunbergs bok riktar strålkastarljuset mot en konflikt som alltför
länge befunnit sig i medieskugga och som inte förtjänar omvärldens bristande agerande. Framför allt lyfter författaren fram de
mest marginaliserade och ger dem en röst. Enligt min mening är
det dessa människors personliga upplevelser av den marockanska
ockupationen som berör starkast mellan raderna.” Världshorisont
Sätt in 115 kronor på Föreningen Västsaharas pg 204003-8 så får du
denna bok hemskickad.

VÄSTSAHARA
Europas sista koloni
i Afrika

Lena Thunberg
1
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Lös kritik om
Tyst territorium
I tidskriften Västsahara nummer 4 2013 skriver Lena Thunberg om vår bok Tyst Territorium att ”... det är synd att författarna
inte har kollat upp bakgrunden till konflikten bättre. En hel del stora och små onödiga faktafel finns tyvärr med.”
Lena Thunberg har tidigare vid ett par tillfällen framfört samma kritik.
Och trots att vi uppmanat henne att komma med konkreta exempel, har hon inte gjort
det. Inte heller denna gång.
Det är trist och egentligen inte värt att bemöta. Men när hon nu använder sin egen tidning för att ännu en gång framföra sin lösa
kritik, känns det som om vi måste upprepa
vår uppmaning: precisera faktafelen så att
vi kan diskutera dem och – om de existerar
– rätta dem till nästa upplaga.
Fredrik Laurin, Lars Schmidt

Välkommen bok,
men med
ett antal faktafel
Fredrik Laurin och Lars Schmidt har skrivit en välkommen, bra och spännande bok.
Den har också väckt mycket uppmärksamhet, recenserats och lovordats i bland annat
DN, SVD och Aftonbladet. Det är naturligtvis roligt och mycket bra att Västsaharafrågan kommer fram i ljuset. Jag hoppas att
många läser boken.
Men min synpunkt på boken har retat
upp författarna.
I bokens källförteckning under rubriken
Allmänt, historik med mera nämns en intervju med mig. Därför har jag läst texten om
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bakgrunden extra noga. Här är några saker
som jag har hakat upp mig på:
Fjärde meningen i förordet lyder: ”Spanien
lovade västsaharierna självständighet när de
lämnade sin gamla koloni samma år, helt i
enlighet med FN.” Faktum är att Spanien
gjorde upp med Marocko och Mauretanien
i det illegala så kallade Madridavtalet. Spanien har inte avslutat avkoloniseringen och
har därmed fortfarande ett ansvar.
När det gäller folkomröstningen som inte
har ägt rum skriver författarna i kapitlet
Decennier av kamp: ”Polisario hänvisade
till en spansk folkräkning från 1974. Marocko krävde att även de som flyttat in ge-
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nom Den gröna marschen och
därefter skulle få rösta.”
I FN:s och OAU:s Settlement
Plan, som skulle utmynna i en
folkomröstning om Västsaharas
självständighet, som både Marocko och Polisario Front skrev
under 1988 står uttryckligen att
den spanska folkräkningen ska
utgöra grunden för röstlängden.
Det var FN:s generalförsamling som 1960 fastslog att alla
kolonier har rätt till självständighet, (inte avkoloniseringskommittén 1964).
Författarna skriver att FN:s
rättschef Hans Corell i ett utlåtande slagit fast att den marockanska utvinningen av resurser
som fisk och fosfat var olaglig
”om inte vinsterna tillföll det
västsahariska folket.” Det som
fattas här är att västsaharierna
dessutom måste ge sitt tillstånd.
”Då avgick Baker som FN:s
medlare efter sju år av resultatlösa förhandlingar” står det längre ned.
FN:s roll är inte att medla mellan en ockuperad part och en ockupant. FN-styrkans roll är att
genomföra en folkomröstning, den avkolonisering som Spanien aldrig fullföljde. Det
har man inte lyckats med på grund av Marockos ständiga obstruktioner och slutligen
vägran att acceptera ett självständigt Västsahara. Några riktiga förhandlingar har dessutom aldrig ägt rum.
Lena Thunberg

Ockupationen delar folket
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund besökte de västsahariska flyktinglägren i Algeriet 26 december till 4 januari. Vi
var sex SSU:are som var på plats för att delta i ungdomsförbundet UJSARIO:s kongress som hölls den 29-31 december i flyktinglägret Auserd. Under kongressen tilldelades SSU ett vänskapspris
från UJSARIO som uppskattning för det aktiva arbete SSU bedrivit i Västsaharafrågan. Det var med stolthet man hörde Sverige lyftas upp som en förebild för det västsahariska solidaritetsarbetet.
När kongressen var över besökte vi många organisationer i
flyktinglägren. På årets första dag begav vi oss, alla hundratals internationella gäster och västsahariska vänner, i en lång karavan
bestående av ett tjugotal bilar rakt ut i öknen. Destinationen var
Västsahara, den befriade delen (ungefär en tredjedel av Västsahara), som idag är kontrollerad av POLISARIO. När bilarna äntligen stannade såg man delar av den ökända muren, som delar det
västsahariska folket.
Muren är 2 700 km lång och byggd av
Marocko i sex olika omgångar mellan
1980 och 1986. En av rådgivarna om murbygget är samma man som Carl Bildt nyligen berömde som en man som alltid verkade för fred, Israels tidigare premiärminister
Ariel Sharon. Över 150 000 marockanska
soldater bevakar muren som sträcker sig
från Marocko till Mauretanien, rakt igenom Västsahara. Uppskattningsvis kostar
det 4 miljoner dollar att upprätthålla muren per dygn.
Vi bildade en mänsklig mur parallellt
med muren för att protestera mot den.
Västsahariska flaggor vajade runt omkring oss. Med blotta ögat kunde jag räkna till 15 marockanska soldater. Så nära

muren stod vi. Marken framför oss var fylld av pappers- och tygblommor. De markerar minor. Och det var en extremt surrealistisk känsla att stå mitt i en öken som ser ut som ett vallmofält. Så
mintätt var det. Bara omkring 20 procent har oskadliggjorts av de
sju miljoner minor som
Marocko har spridit ut i öknen för att se till att det västsahariska
folket är åtskilda. Varje år dör västsaharier till följd av minexplosioner.
Plötsligt sprang en västsaharisk pojke rakt ut i det mintäta
landskapet. Bland pappers- och tygrosor tog han långa steg mot
stängslet framför muren. I händerna höll han en västsaharisk flagga som vajande bakom honom. Man kände ilskan mot ockupationen med varje steg han tog. Jag höll andan i väntan på att en
mina skulle explodera. De marockanska soldaterna sträckte på
sig. Men ingen mina exploderade. Han lyckades ta sig hela vägen
fram till stängslet, några meter från soldaterna och hängde symboliskt upp den västsahariska flaggan på
muren som separerar hans folk åt.
Sverige lyftes upp som ett föregångsland under hela vår vistelse, trots att Sveriges regering fortfarande inte har erkänt
Västsahara som en självständig stat. Motståndarna till erkännandet av Västsahara använder sig ofta av argumentet att det
västsahariska folket inte kontrollerar sitt
territorium. De har delvis rätt. En mur står
i vägen för dem – och miljontals minor.
En mur omvärlden och Sverige måste hjälpa till att rasera. Ockupationen kommer
inte att göra det.

NATASA MIROSAVIC

Natasa Mirosavic, jurist,
projekledare för SSU:s Västsaharaarbete
styrelseledamot i Föreningen Västsahara

19

8

svenska fiskefartyg
bedriver fiske i västsahariska vatten med
marockansk flagga.

10
december röstade EU-parlamentet igenom ett nytt
fiskeavtal mellan EU och
Marocko – trots protester.

2001
släpptes Mohammed
Daddach ur marockanskt
fängelse. Där hade han
suttit i 25 år.

27
februari fyller den
västsahariska republiken
SADR 38 år.

GLASÖGON
TILL ALLA
I november åkte sex medlemmar från
organisationen Vision for all till de
västsahariska flyktinglägren i Algeriet.
Där gjorde man synundersökningar.
866 personer blev undersökta och
många försågs med glasögon.

Behovet är mycket stort. Även solglasögon är viktiga för flyktingarna. Det
starka solljuset och sanden är skadliga
för ögonen. I höst återvänder gruppen
för att hjälpa fler västsahariska flyktingar. Läs mer på sidan 10–11.

31
april går FN-styrkan
MINURSO:s mandat ut. Ska
säkerhetsrådet äntligen
utvidga mandatet till att
även gälla övervakning av
mänskliga rättigheter – vid
en förlängning?

