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Erkänn 
Västsahara!
– Svenska politiker utmärker sig internationellt i Västsahara-
frågan. De är pålästa och kunniga. Det säger Erik Hagen från 
nätverket Western Sahara Resource Watch efter att ha lyssnat 
på politiker i Almedalen som fördömde Wisby Tankers frakt 
av oljeprodukter till Västsahara. Han kan jämföra med politis-
ka kontakter i framför allt andra EU-länder.

I december 2012 beslutade riksdagen att Sverige ska erkän-
na Västsahara. Så skedde dock inte, eftersom Alliansregering-
en vägrade.

Efter valet i september borde man därför äntligen förvänta 
sig ett snabbt erkännande av den västsahariska staten. I så fall 
blir Sverige först i EU att erkänna Västsahara, vilket inte bara 
är en oerhörd uppmuntran för ett plågat folk utan också en 
inspiration och påtryckning på andra EU-länder att följa efter. 
Och ett nederlag för Marocko.

Fortfarande är Minurso den enda fredsbevarande FN-styr-
ka som inte har mandat att övervaka och rapportera om brott 
mot de mänskliga rättigheterna. Det är skandal. På grund av 
Frankrikes vetorätt i säkerhetsrådet är den västsahariska civil-
befolkningen utan skydd i den ockuperade delen. Förföljelse, 
misshandel och tortyr av västsahariska fredliga aktivister fort-
sätter.

Stölden av fosfat, fisk och sand fortsätter. Otroliga 330 
miljoner dollar tjänade Marocko på försäljningen av stulen 
fosfat 2013.

Och i Dakhla vill den marockanska ockupationsmakten för-
vandla sandstränderna till turistparadis för surfare.

I både Norge och Nederländerna uppmanar regeringar-
na företagare att inte göra affärer i den ockuperade delen av 
Västsahara. Den svenska regeringen är dock kallsinnig till en 
liknande uppmaning.

Och återigen har internationella observatörer, som på plats 
vill skaffa sig en uppfattning om vad som sker, utvisats från 
den ockuperade delen av Västsahara.

 
 
 
 

 

 
 

LENA  
THUNBERG   
redaktör för 
tidskriften  
Västsahara    

EN HISTORIA AV VÅLD OCH SVEK

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.

15

SENASTE NYTT

Oljerigg på väg
 
Det amerikanska oljebolaget Kosmos Energy annonserade 
redan i våras att man kommer att börja provborra efter olja 
hösten 2014 på västsahariskt område. Kosmos Energy har 
av det marockanska statliga bolaget ONYM beviljats rättig-
heter i samarbete med ONHYM till ett block till havs utanför 
den västsahariska staden Boujdour. De seismiska studierna 
där är avslutade. 

En oljerigg som byggts i Sydkorea testades i juli och 
beräknas anlända i augusti. Det är i så fall första gången 
Marocko placerar en oljerigg i ockuperat område. 

Kosmos Energy har dessutom startat seismiska studier i 
ett område söder om Boujdour-blocket. Moderskeppet BGP 
Prospector, ägt av ett dotterbolag till det kinesiska statliga 
oljebolaget CNPC, ska utföra undersökningarna. Samtidigt 
har fartygen, Geo Service 1, Baltimore och Flamingo, som 
ska förse moderskeppet med material, observerats nära 
Dakhla hamn.

Att utan tillstånd från västsahariernas representant Po-
lisario leta efter olja på västsahariskt område är brott mot 
internationell lag.
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51-åriga Soukaina Yaya är en av de 
modiga västsaharier som envist  
fortsätter att protestera fredligt mot 
den marockanska ockupationen.

Små manifestationer på gatorna i framför 
allt huvudstaden El Aaiún fortsätter. Alla 
västsahariska fackföreningar och människo-
rättsföreningar är förbjudna men människ-
or går ändå ut på gatorna, sätter sig på trot-
toarerna och ropar slagord. Det brukar inte 
ta många minuter innan polisen är framme 
och släpar bort västsaharierna under hugg 
och slag. En del fängslas, en del misshand-
las, kastas in i polisbilar, kläs av nakna och 
dumpas ute i öknen.

Soukaina Yaya sittdemonstrerade den 
30 april mot FN-beslutet att inte inkludera 
skydd för mänskliga rättigheter i mandatet 
för Västsahara. Hon berättar: 

”Vi var en grupp västsahariska unga och 
gamla kvinnor som gick ut för att delta i en 
manifestation för att de västsahariska po-
litiska fångarna ska friges. Det var Gdeim 
Izik Coordination for Peaceful Actions som 
kallade till demonstration.

Klockan var sex på kvällen när vi gick till 
platsen där vi skulle mötas. Redan då fanns 
civilklädd polis på plats. De skrek föroläm-

pande saker till oss och hotade att våldta oss. 
De ropade också ut våra namn och tilltala-
de oss direkt med oförskämdheter. 

Vi satte oss ned på trottoaren och höll upp 
våra plakat. Vi omringades genast av en po-
lisstyrka som kallas Rapid Intervention Po-
lice. Vice-chefen för polisstyrkan skrek åt 
oss: ”Ni ger er av omedelbart eller så kros-
sar vi er.”

Vi svarade att vi hade kommit dit fredligt 
och att vi bara behövde några minuter för att 
visa våra plakat och att vi inte tänkte flytta 
på oss. Vi satt kvar och jag höll upp mitt pla-
kat. Då kom civilklädd marockansk polis och 
slet sönder våra plakat utan förvarning. Vice 
polischefen skrek ut ordern om att vi skul-
le krossas. Var och en av oss omringades av 
cirka 20 poliser. Mig slog de med batong-
er och sparkade mig med sina militärkäng-
or över hela kroppen. De sparkade och slog 
mig till och med i underlivet. Till slut förlo-
rade jag medvetandet. Jag fick höra senare 
att jag hade varit medvetslös i 20 minuter.

En ambulans kom och vi var tre perso-
ner som kördes till sjukhus, två kvinnor 
och en man.

Dessutom var det två personer till som var 
med i ambulansen. Det var alltså fullt med 
folk i bilen. Ambulansen körde väldigt fort 

och vårdslöst. Det var smärtsamt för oss 
som var skadade. 

På sjukhuset fick vi vänta i en halvtimme 
fick jag senare höra. Jag blev undersökt och 
det visade sig att jag hade skador på ena nju-
ren. Jag spydde nästan hela tiden och hade 
väldigt ont. Jag såg att det var blod i urinen, 
men jag fick ingen information utan bara 
några smärtstillande tabletter och en salva. 
Sedan fick jag lämna sjukhuset.

Fem dagar senare, när jag kunde gå igen, 
tog jag mig till sjukhuset för att få ett lä-
karintyg på mina skador. Jag bad också lä-
karen att undersöka mitt underliv, eftersom 
det inte blev gjort när jag kom in på sjuk-
huset förra gången. Men läkaren undersök-
te mig inte. Jag fick bara ett papper om att 
jag skulle vila i 12 dagar. 

Här är jag nu och har mycket ont hela 
tiden.

Det så kallade sjukhuset är inget riktigt 
sjukhus. Det är så här de marockanska myn-
digheterna behandlar kvinnor och äldre. Men 
vi kommer att fortsätta kämpa för vårt själv-
bestämmande, vår patriotism och tron på vår 
rätt – även om vi måste dö. Vi kommer ald-
rig att ge upp, vi kommer inte att böja oss 
och vi kommer inte att ge oss.”

Lena Thunberg

Vi kan kalla henne Zara. Hon vill vara 
anonym, eftersom hon är rädd för att 
marockanska myndigheter får reda 
på att hon har berättat om förhål-
landena i den ockuperade delen av 
Västsahara.
   Zara har varit på besök i Skandina-
vien och det är där jag träffar henne. 
Kanske, kanske har hon möjlighet att 
få ett jobb i Västsahara. Men inte om 
resan blir känd.

När Zara var åtta år träffade hon sin mor-
far för första gången. Hon hade alltid fått 
höra att han var ute och reste och att det var 
därför som hon aldrig såg honom.

– Min morfar hade suttit i ett hemligt fäng-
else, Khalaat MGouna, i Marocko i 15 år 
tillsammans med hundratals andra västsaha-
rier, som hade gripits vid eller efter den ma-
rockanska invasionen. Som barn visste jag 
alltså ingenting om detta.

Det hundratal västsaharier som plötsligt 
frigavs 1991 hade suttit i åratal under fa-
sansfulla förhållanden i olika fängelser i den 
ockuperade delen av Västsahara eller i Ma-
rocko. Det mest ökända Khalaat MGouna 
ligger i i Atlasbergen nära den så kallade Ro-
sornas dal vid Quarzazate, en attraktiv turist-
ort för västlänningar på rundtur i Marocko. 

De som lyckades överleva tortyren, miss-
handeln, kölden, hettan, smutsen och den to-
tala bristen på medicin och drägliga livsbe-
tingelser var naturligtvis fysiskt och psykiskt 
skadade eller i alla fall påverkade.

– Idag finns det marockanska poliser över-
allt. Utanför affären, överallt stöter man ihop 
med marockanska poliser. Därför är det svårt 
för västsaharier att organisera demonstratio-
ner. De blir stoppade direkt.

– Nästan alla har släktingar som har gri-
pits, fängslats eller torterats, säger Zara. 

– En farbror till mig greps och satt fängs-

lad i 25 dagar. Han hängdes upp på en vägg. 
Han har fortfarande skador och mycket 
smärtor efter denna händelse. ”Brottet” som 
han hade begått var att han hade ritat Väst-
saharas flagga på en husvägg tillsammans 
med några kompisar. När han kom ut från 
poliscentralen hade han löss och brännmär-
ken på kroppen efter cigaretter. Han hade 
fått smutsvatten över sig och elektricitet. Han 
var bara 18 år och fick inte fortsätta i sko-
lan. Ingen skola accepterade honom. Idag 
kan han inte bära tunga saker, berättar Zara.

2013 publicerade FN:s rapportör om tor-
tyr en rapport om situationen i Marocko 
och Västsahara. Det var en förödande kri-
tik mot det marockanska rättssystemet. Där 
framgick också att det är västsaharier som 
är mest utsatta. Det är inte bara den totala 
rättslösheten och tortyr som drabbar dem. 
Även släktingar hotas av eller utsätts för 
bland annat våldtäkt.

– Det finns inga universitet i Västsahara. 
Därför måste alla som vill och får möjlighet 
att studera vidare flytta till Marocko.

Zara studerade språk i Marocko. Vid slut-
examen fick hon frågan: ”Är Sahara ma-
rockanskt?”

– Jag tänkte, att om jag svarar ”ja”, så lju-
ger jag, men om jag svarar ”nej” så blir jag 
inte godkänd. Jag valde att tiga – och blev 
inte godkänd, berättar Zara.

Arbetslösheten bland västsaharier i den 
ockuperade delen är skyhög. Jobben går till 
de marockanska bosättarna. I de västsaha-
riska stora familjerna är det kanske bara en 
person som har arbete – och försörjer res-
ten med sin lön.

Zaras syskon är alla högutbildade. Ingen 
av dem har något jobb. Själv har hon haft 
ett arbete en kortare period.

– Vårt land har fisk och fosfat, men vi har 
ingen nytta av det, säger Zara bittert.

– När jag kom till Skandinavien blev jag 
först väldigt arg och avundsjuk. Människ-
or lever ju så bra liv här. Vi har också käns-
lor och vi vill också leva ett vanligt liv, sä-
ger Zara.

– Jag hoppas att ni uppskattar och är tack-
samma för allt som ni har. Själva lever vi skil-
da från våra släktingar.

Zara tycker att det är så få som känner till 
Västsahara. Media kommer ju inte in och de 
bilder som kommer ut är tagna av mycket 
modiga personer.

– Och många unga här vill emigrera till nå-
got annat land för att få jobb och kunna för-
sörja sig. Men om vi rymmer från vårt land, 
vem ska då kämpa mot Marocko? Själv kan 
jag inte vara utan min familj och mitt land.

– Varför är Europa så tyst? Varför age-
rar inte ert utrikesdepartement? Allt blir 
bara värre. Aktivisterna från Gdeim Izik fick 
20-åriga straff! Företag måste sluta investe-
ra i Västsahara! Marocko är helt beroende 
av sin handel, säger Zara.

Jag pratar med Zara igen några månader 
senare. Hon har inte fått något jobb.

Text och bild: Lena Thunberg

  Spanjorer utvisades
Två personer från Baskien utvisades till Agadir den 6 augusti 
när de passerade El Aaiúns södra checkpoint. De hade besökt 
Boujdour för att träffa företrädare för människorätts-, media- 
och naturresursgrupper.

Samma dag hade tre journalister, också från Baskien, på be-
sök i Smara stoppats av en polisbil, när de var på väg tillbaka 
till El Aaiún. Journalisterna, som hade träffat västsahariska 
människorättsaktivister i Smara, utvisades till Agadir.

Pensionspengar i Total
Statliga AP-fonderna har stora innehav i flera kontroversiella 
bolag. Svenska folkets pensionspengar går till investeringar i 
flera kritiserade projekt. Detta trots att en majoritet av svensk-
arna vill att pensionsmedlen ska förvaltas med hänsyn till etik 
och miljö. Ett av dessa bolag är det franska oljebolaget Total, 
som gör geologiska undersökningar utanför ockuperade 
Västsaharas kust.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har aktier i Total, 
skrev Svenska Dagbladet 5 augusti.

Skydda naturtillgångarna!
– FN måste inkludera ett skydd för Västsaharas naturtillgångar 
i Minursos mandat, säger Barhou Souhila, professor i stats-
kunskap vid universitetet i Batna i Algeriet.

– Den illegala exploateringen av västsahariernas naturre-
surser förlänger konflikten och bidrar till att repressionen mot 
den västsahariska befolkningen ökar. Förutom att plund-
ringen är ett brott mot internationell lag är den ett exempel på 
kränkning av västsahariernas mänskliga rättigheter, menade 
hon.

Fransyska utvisad
Michèle Decaster, ordförande för den franska organisationen 
AFASPA (Solidaritet och vänskap med folk i Afrika) avvisades 
när hon anlände till El Aaiúns flygplats 6 augusti. Hon vägrade 
att borda planet igen och sittdemonstrerade på flygplatsen med 
krav på att få veta varför hon avvisades. Hon hade kommit till 
Västsahara för att skaffa information om läget när det gäller 
mänskliga rättigheter.

Hon fraktades senare ut ut landet i en taxiliknande bil. Kontrol-
len hårdnar i El Aaiun, uppger vittnen.

Zaras morfar var 
fängslad i 15 år

Folket som inte ger sig
– Varför är Europa så tyst? Varför agerar inte 
ert utrikesdepartement? säger Zara.

Soukaina var en av cirka 20 västsaharier som den 30 april sittdemonstrerade i El Aaiún mot FN-beslutet att inte utvidga FN-styrkans  
mandat. Hundratals västsaharier stoppades av polis. Soukaina slogs och sparkades blodig av poliser. Bild: Anonym
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Wisby Tankers AB är ledande i en 
kontroversiell handel: Man förser den 
ockuperade delen av Västsahara med 
oljeprodukter.
   I en rapport som utkom i juli redo-
gör Western Sahara Resource Watch 
(www.wsrw.org) för denna handel. 

Det svenska icke börsnoterade privata ak-
tiebolaget Wisby Tankers AB är den ledan-
de transportören av diesel och bensin till den 
ockuperade delen av Västsahara.

Den kontroversiella transport en styrs av 
Casablanca Tankers AB, ett svenskregistre-
rat gemensamt företag för Wisby Tankers 
AB och dess marockanska partner.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) 
har analyserat de två gemensamt ägda olje-
tankfartygen Wisby Argan och Wisby Cedars 
rörelser. Organisationens undersökning visar 
att sedan Wisby Tankers två fartyg kom in 
i verksamheten år 2010 har de åkt till ock-
uperat område i genomsnitt var tolfte dag.

”Volymen är häpnadsväckande: fartygen 
förser det ockuperade området med i genom-
snitt över en halv miljon liter olja varje dag, 
dag ut och dag in. WSRW uppskattar att Wis-
by Tankers två tankfartyg årligen transpor-
terar totalt 194 miljoner liter oljeprodukter 
in i Västsahara – till ett troligt värde av 106 
miljoner euro. Det utgör majoriteten av de 
förmodade 250–280 miljoner liter olja som 
levereras till området årligen. 

Wisby Tankers har utfört denna handel i ett 
decennium och oljan används för att upprätt-
hålla ockupationen. De västsaharier som bor 
i Västsahara behöver såklart oljeprodukter i 
sin vardag – men oljan används huvudsakli-
gen av den marockanska administrationen, 
armén, bosättare och för att plundra områ-
dets rika naturtillgångar. Utan oljeimporten 
skulle den illegala  ockupationen vara prak-
tiskt taget omöjlig att upprätthålla”, skriver 
WSRW i sin rapport.

Wisby Tankers bildades 2000 av fyra 
svenska sjökaptener/sjöingenjörer. 2004 köp-
te de in ett tankfartyg som döptes till Wisby 
Barbados. Man ingick också ett partnerskap 
med det marockanska oljeupplagsföretaget 
Atlas Sahara och bildade bolaget Casablan-
ca Tankers, som är registrerat i Sverige. 50 
procent ägs av Wisby Tankers och 45 pro-
cent av Derham Holding, som också är äga-
re till Atlas Sahara.

Hassan Derham från Atlas Sahara var 2004 
en av de rikaste personerna i Västsahara och 

en stor supporter till den marockanska ock-
upationen. Han är också inblandad i fiske 
och jordbruk. Hans bror Dahman Derham 
sitter i Casablanca Tankers styrelse.

Atlas Sahara kontrollerar i princip näs-
tan all oljeimport till den ockuperade de-
len av Västsahara. Man har depåer i både 
El Aaiúns och Dakhlas hamnar.

Wisby Barbados kunde inte täcka be-
hovet av oljeprodukter. Casablanca Tan-
kers beställde därför två stora 100 me-
ter långa toppmoderna tankfartyg från ett 
varv i Kina. Wisby Cedar och Wisby Ar-
gan levererades 2010. Båda fartygen seglar 
under norsk flagg men ägs av Casablanca 
Tankers, som alltså till 50 procent ägs av 
Wisby Tankers och chartas sedan av ma-
rockanska Atlas Sahara. 

Oljeprodukterna bensin och diesel häm-
tas på det spanska fastlandet.

Wisby Tankers ståndpunkt
”Två av våra fartyg används för transport 

av bränsle (bensin och diesel) till regionen, 
som i nuläget inte är under några sanktioner 
från vare sig EU eller FN. Bränslet transpor-
teras ombord på våra fartyg från stora eu-
ropeiska oljebolag och distribueras till flera 
hamnar, vilket inkluderar Västsahara. 

Även om det kan hävdas att bränslet vi 
levererar underlättar aktiviteterna i regi-
onen vore det problematiskt för ett före-
tag som transporterar bränsle världen över 
att inte verka i områden där det finns mot-
satta politiska intressen.” säger Jonas Eng-
ström, Wisby Tankers AB som svar på frå-
gor från WSRW.

Text och bild: Lena Thunberg 
En artikel om Wisby Tankers finns publi-
cerad i Tidskriften Västsahara nr 2 2013 

www.vastsahara.net  

Ett av Almedalens cirka 3 000 semi-
narier handlade om rapporten om 
Wisby Tankers oljefrakt. Emmaus 
Stockholm, som har finansierat rap-
porten anordnade ett politikermöte 
i närheten av Wisby Tankers kontor. 
Temat var: Hur stoppar man svenska 
företag från att utnyttja Västsahara?

Transportföretaget Wisby Tankers har i tio 
års tid fraktat diesel och bensin till den ock-
uperade delen av Västsahara. Därigenom 
stöder man den marockanska ockupatio-
nen, eftersom den större delen går till mili-
tärfordon och till fiskeindustrin och fosfat-
industrin, vars produktionsvinster hamnar 
i marockanska fickor.

Detta hävdas i en ny rapport Ge inte bräns-
le till ockupationen! Western Sahara Re-
source Watch.

De medverkande politikerna var Peter Råd-
berg, Miljöpartiet, Kenneth G Forslund, So-
cialdemokraterna, Kerstin Lundgren, Center-
partiet, Désirée Pethrus, Kristdemokraterna, 
Hans Linde, Vänsterpartiet, Ulrik Nilsson, 
Moderaterna, Benny Lindholm, Liberala 
Studenter.

Både Norges och Hollands regeringar av-
råder aktivt sina respektive länders företag 
från att engagera sig i ekonomiska aktivite-
ter i Västsahara, inklusive import och ex-
port, med hänvisning till folkrätten. Detta 
har lett till att ett dussintals företag har av-
brutit sin verksamhet i Västsahara.

Men den svenska alliansregeringen, till 

skillnad från Norges och Nederländernas re-
geringar, avråder inte företag från att göra 
affärer med den ockuperade delen av Väst-
sahara.

– Min mamma och mina syskon vaknar 
varje morgon i flyktinglägren i Algeriet utan 
hopp. De är totalt beroende av internatio-
nellt bistånd – som nu minskar. Själv bor jag 
i Norge och kan äta lax varje dag, medan 
min familj får en burk konserverad fisk från 
Thailand i månaden, sa Asria Mohamed Ta-
leb som numera bor i Norge.

– Vi har väntat i 40 år. Vi vet våra rättighe-
ter. Vi kastar inga bomber utan tror på FN-
systemet. Men om ingen bryr sig. Om inte 
regeringar bryr sig och företag gör enorma 
vinster, vad händer då?

– Vi vill att svenska politiker ska göra 
samma som i Holland och Norge; att säga 
till företag att hålla sig borta från våra rå-
varor, sa Asria.

– Konvojer med lastbilar fullastade med 
jordbruksprodukter och fisk går i skytteltra-
fik från den ockuperade delen av Västsaha-
ra till Marocko. Och i höst börjar ett ame-
rikanskt företag att provborra efter olja. 

Västsahariska fackföreningar och männis-
korättsorganisationer är förbjudna, sa Erik 
Hagen från WSRW.

– Den olja som Wisby Tankers transpor-
terar till den ockuperade delen av Västsa-
hara går till fosfatfabriken, transportbandet 
som forslar fosfaten från gruvan Bou Craa 
till hamnen i El Aaiún, till fiskefabrikerna 
men naturligtvis också till civilbefolkningen.

– Var tolfte dag anländer något av Wis-
by Tankers fartyg till en västsaharisk hamn.

– Är det rätt av Wisby Tankers att trans-
portera bränsle till den ockuperade delen 
av Västsahara? frågade moderatorn Tobias 
Smedberg politikerna.

– Det är fel, svarade alla utom Modera-
ternas Ulrik Nilsson, som menade att det 
var omoraliskt men inte olagligt. Socialde-
mokraternas Kenneth G Forslund menade 
att det är fel om oljan används till att stöd-
ja ockupationen.

Samtliga politiker, alltså även från allians-
partierna, utom Moderaternas Ulrik Nilsson 
ansåg att Sveriges regering ska avråda svens-
ka företag från att göra affärer i den ocku-
perade delen av Västsahara och alltså följa 
Norges och Nederländernas regeringslinje.

– Det naturligtvis förkastligt att under-
stödja ockupationen. Västsaharierna har 
dessutom själva gett ett tydligt svar: ”Vi 
vill inte ha dem här,” påpekade Hans Lin-
de (V), som också menade att AP-fonderna 
måste skärpa sina kriterier kring aktieinne-
hav samt att handelsavtalen med Marocko 

Wisby Tankers fraktar  
olja till det ockuperade 
Västsahara

”Ge inte mer bränsle 
åt ockupationen!”

– Om inte regeringar bryr sig och företag gör enorma vinster, vad händer då? frågar Asria 
Mohammed Taleb utanför Wisby Tankers kontor.

– Det är fel av Wisby Tankers att frakta olja till den ockuperade delen av Västsahara, ansåg Kerstin Lundgren, Centerpartiet, Benny Lind-
holm, Liberala Studenter, Hans Linde, Vänsterpartiet, Peter Rådberg, Miljöpartiet, Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna och Désirée 
Pethrus, Kristdemokraterna. Ulrik Nilsson, Moderaterna, som saknas på bilden, ansåg att det var omoraliskt men inte olagligt.

”Jag köper inte  
marockanska varor  
överhuvudtaget.  
Jag bojkottar dem.”



8 9

– Det finns en politisk enighet i 
Sverige som är otroligt glädjande. 
Att de stödjer västsaharierna och 
fördömer ockupationen är något 
som skiljer ut de nordiska länderna. 
Vi i WSRW har ju kontakt med hela 
Europa, där Frankrike och Spanien 
skiljer ut sig åt andra hållet. Därför 
är det befriande att komma hit och 
höra de svenska politikerna tala om 
folkrätt och mänskliga rättigheter, 
sa Erik Hagen från WSRW.

– Kompetensen bland politikerna i Väst-
sahara-frågan är dessutom hög. Det kan-
ske inte är så lätt att se när man är svensk, 
men vi kan jämföra! Svenska politiker lig-
ger främst!

När det gäller den senaste rapporten om 
Wisby Tankers oljetransporter till Västsa-
hara berättar Erik Hagen att han själv blev 
förvånad över att omfånget var så stort.

– Nu ligger ansvaret på Sverige. Alla fö-
retag måste lämna Västsahara. Det gäller 
också att öka kompetensen hos företagen 
och den svenska opinionen måste förstå 
vad det handlar om. 

– Alla företag som köper fosfat från Väst-
sahara måste exkluderas ur aktieportföljer.

Western Sahara Resource Watch har en 
egen hemsida www.wsrw.org som ofta är 
den enda källan till information för före-
tag, som vill kolla upp information kring 
Västsaharas naturresurser.

Förutom Ge inte bränsle åt ockupatio-
nen! har organisationen tagit fram flera 
rapporter om dessa naturresurser; Totally 
Wrong handlar främst om det franska ol-

jebolaget Total som i åratal försökt kom-
ma över den olja som troligen finns i Väst-
sahara. 

Conflict Tomatoes beskriver odlingarna 
i öknen utanför Dakhla, som ägs av fran-
ska och marockanska industrigrupper och 
som dränerar landet på sötvattenreserver. 

Label och Liability följer upp dessa grön-
saksodlingar i detalj och slutligen Dirty 
Green March handlar om mastodontpla-
ner om sol och vindenergi, som beslutas 
över huvudet på västsaharierna.

Samtliga rapporter finns på Wes-
tern Sahara Resource Watch hemsida:  
www.wsrw.org

Lena Thunberg

Jonas Klasson:
– Västsaharafrågan bor-

de uppmärksammas mer. Det 
är underligt att det talas så lite 
om denna fråga. Jag reste ige-
nom Västsahara för tio år se-
dan och stämningen i El Aaiún 
var paranoid. Alla västsaharier 
var rädda för den marockan-
ska säkerhetstjänsten. De titta-
de sig omkring hela tiden. Det 
kändes obehagligt och det var 
svårt att veta vem man pratade 
med egentligen.

Åsa Karlsson:
– Västsahara bör erkännas 

som en självständig stat av Sve-
rige och den marockanska ock-
upationen upphöra. Det väst-
sahariska folket ska själva 

utforma sitt samhälle i enlighet 
med folkrätten.

Bo Forsberg, general- 
sekreterare för Diakonia

– FN måste fullfölja sitt be-
slut om Västsahara. Sveri-
ge måste driva på och vara en 
tydlig röst i den här frågan.

Tomas Andersson:
– Det är pinsamt att reger-

ingen inte har genomfört riks-

dagens beslut om ett erkännan-
de av Västsahara. Västsaharas 
röst måste lyftas fram. Det är 
viktigt att få en lösning. FN-re-
solutioner finns ju redan.

Ellen Swedenmark:
– Trots att jag har bott i 

Mali, visste jag inte så myck-
et om Västsahara. Nu har jag 
blivit inspirerad att ta reda på 
mer. Detta är ju en jättevik-
tig fråga.

skulle kunna suspenderas.
– Sverige måste vara en tydligare röst inom 

EU och utgå från folkrätten och mänskliga 
rättigheter, tyckte Désirée Pethrus, som pe-
kade på Spaniens hårdnackade inställning i 
Västsaharafrågan.

– Även i Europarådet måste Västsahara-
frågan tas upp, menade Kerstin Lundgren.

– Lagstiftningen måste skärpas kring folk-
rätt och mänskliga rättigheter. Nu är det 
mest vackra ord. Det är skamligt! Man mås-
te våga stå upp mot ockupationen! menade 
Peter Rådberg.

– Avtalen med Marocko måste ses över. 
Dessutom borde Sverige granska de över-
grepp som sker, sa liberalen Benny Lindholm.

Den svårkontrollerade märkningen av va-
ror producerade på västsaharisk ockuperad 

mark och konsumenternas rätt till korrekt in-
formation diskuterades också. Hur ska man 
kunna veta om tomaterna med ursprung Ma-
rocko verkligen inte kommer från västsaha-
riska Dakhla? 

– Man kan inte lägga över denna svåra frå-
ga på konsumenterna. För mig finns därför 
bara en sak att göra: Jag köper inte marock-
anska varor överhuvudtaget. Jag bojkottar 
dem, sa Vänsterpartiets utrikespolitiske ta-
lesman Hans Linde.

Lena Thunberg

Svenska politiker 
ligger i framkant

”Den svenska allians- 
regeringen, till skillnad 
från Norges och Nederlän-
dernas regeringar, avråder 
inte företag från att göra 
affärer med den ockupera-
de delen av Västsahara.”

Det vimlar av folk på Visbys gator.

Erik Hagen från norska WSRW.

Mest folk trängs framför TV-kanalernas direktutsända partiledarutfrågningar. Under Almedalsveckan chockhöjs priserna på boende i Visby.

R Ö S T E R  F R Å N  A L M E DA L E N

Cirka 900 exemplar av Föreningen Västsaharas nya folder Erkänn  
Västsahara! delades ut under Almedalsveckan i Visby under juli. En del 
tackade nej till foldern med motiveringen att de redan var insatta i  
frågan, men förvånansvärt många var intresserade och tog emot den.

Sylke Sandberg,  
Miljöpartiet, Öckerö:

– Jag satt i kommunfullmäk-
tige i Öckerö och röstade för en 
motion om att Öckerö inte ska 
bli vänort med den marockanska 
staden Safi på grund av Marock-
os ockupation av Västsahara. 
Vi vann och det var ett jättevik-
tigt beslut.

Bilder från Almedals-
veckan: Lena Thunberg

I Almedalsparken väntar åhörare på att partiledarnas tal ska börja klockan 19.
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Den marockanska ockupationsmak-
ten satsar inte bara på stöld av råva-
rorna fosfat, fisk och sand. Turism till 
Dakhlas vackra stränder är ytterligare 
ett mål. Idag söker sig kiteboard- och 
brädsurfare hit men de är inte så 
många – än så länge. Och några jobb 
för västsaharier är det inte tal om. De 
trängs undan mer och mer.

Att komma in i den ockuperade delen av 
Västsahara från Mauretanien blir lite av en 
chock. Vägen tar plötsligt slut efter den sis-
ta mauretanska kontrollen. Vi får veta att 
gränsen stänger klockan 17 och det är bara 
några kilometer kvar. Men det är kilome-
trar utan väg. Ett virrvarr av gropiga hjul-
spår mellan mineringar och bilvrak som afri-
kanska flyktingar övergivit. Hela området 
övervakas från en fästning i den marockan-
ska 220-milamuren.

Den marockanska granskningen vid Väst-
saharagränsen är noggrannare än tidigare 
kontroller. Kanske tur att vi vant oss vid de 
täta mauretanska kontrollerna där vi klarat 
oss skapligt då vi kopierat upp ett tjugotal 
”fiches” med personuppgifter och passko-
pior. Nu letar man omsorgsfullt i en dator 
och kollar bagaget. Bilen vi färdas med, en 
”bushtaxi” med säten till fast pris, skannas 
noga. Den viktigaste frågan är ”yrke”? Och 
den återkommer sedan i varje kontroll. Vik-
tigt att man inte är journalist, MR-aktivist 
eller politiker. Vi släpps igenom som arki-
tekt och konststudent. En medresenär som 
senare anförtror oss att hon tillhör Polisario, 
är mycket nervös innan hon får klarsignal. 

Nu blir vägen bredare och slätare. Hu-
sen blir större och mörkret lägger sig. Fär-
den går i 140 km/tim och de få bilar vi mö-
ter bländar oss med sina helljus. 

Att komma till Dakhla efter Mauretani-
en är som att komma till en europeisk stor-
stad. Miljonstaden Nouakchott liknade en 
förvuxen bondby med sandvägar utan belys-
ning. Dakhla däremot möter med en lång, 
prålig paradgata i strålkastarsken och as-
falterade gator, trottoarer och stadsmässiga 
hus. Och med en turistinriktad restaurant- 
och cafékultur som vid Medelhavet. Det är 
tydligt att den kungliga diktatorn i det fatti-
ga landet satsat särskilt på sin ”sydliga pro-
vins”. Taktiken har varit att locka så många 
marockanska bosättare som möjligt med 30 
procent högre löner, låga skatter och subven-
tionerade bensinpriser, samtidigt som utbil-
dade västsaharier lockas eller tvingas flytta 
till norra Marocko. En bosättningspolitik 

som är lika tuff som den israeliska men inte 
lika tydlig i geografisk uppdelning.

Dakhla har cirka 80 000 invånare. Enligt 
västsaharier i staden är en stor majoritet, cir-
ka 80 procent, marockaner. Bland dem som 
har arbete i fiskeindustrin är andelen marock-
aner ännu större, cirka 90 procent. Och de 
som äger små fiskebåtar för kustnära fiske 
är nästan bara marockaner. Inom grönsaks-
industrin är förhållandena likartade. Som 
västsaharier är man oftast arbetslös och har 
man dessutom deltagit i aktiviteter som luk-
tar mänskliga rättigheter eller västsaharisk 
självständighet får man inte ens del av soci-
albidraget på en dryg tusenlapp i månaden. 

Fisket. Dakhla beräknas stå för drygt hälf-
ten av den ”marockanska” fiskproduktio-
nen som i sin tur är störst i Afrika. Det är 
ont om bra hamnlägen längs den afrikans-
ka västkusten och Dakhlahalvön erbjuder 
en skyddad plats för små och stora fartyg 
innanför en mycket fiskrik kuststräcka där 
nordliga vindar är helt dominerande. Det 
lokala småskaliga fisket bedrivs från sju fis-
kelägen i regionen där Lassarga på halvöns 
sydspets är det största med drygt 1 200 re-
gistrerade båtar. Fisket är nästan helt inrik-
tat på bläckfisk med tinor. De livbåtsliknan-
de båtarna är helt olika de kanotliknande 
piroger vi kunde studera i Mauretanien och 
Senegal och byggs istället som vid Medelha-
vet. De är tunga och hanteras av traktorer 
som drar dem i sanden. Varje båt är märkt 
efter sitt traktorlag.

Tyvärr kommer vi till Lassarga en dag för 
sent för att uppleva de stora fångsterna. Fis-
keperioden avslutas 1 februari och nu tar 

man hand om redskapen. Vi avbryts i vårt 
intervjuande och fotograferande av ett par 
poliser som hävdar att det råder absolut fo-
toförbud. Snart dyker även chefen upp och 
beordrar oss att radera alla bilder. Vi låtsas 
göra det. Chefen släpper oss inte ur sikte 
förrän vi lämnat stranden med de uppdrag-
na båtarna. Som många andra spricker han 
däremot upp när han får klart för sig att vi 
är från ”Zlatan-land”. Frågan är om inte 
Ibrahimovic är vår viktigaste ambassadör, 
känd och beundrad överallt. 

Både det regionala storbåtsfisket och det 
lokala småbåtsfisket tvingas konkurrera med 
flytande fiskefabriker från Ryssland, Kina, 
Korea och Japan. Dessa kan ligga ute och 
fiska i månader utan att gå in i hamn. De 
lossar aldrig sin last i Västsahara. Även de 
spanska fartyg som nu börjar fiska inom EU:s 
illegala avtal med Marocko kommer sällan 
in till Dakhlas hamn. De marockanska far-
tygen föredrar att lossa sin fisk i Agadir och 
Tan-Tan där de marockanska generalernas 
fiskförädlingsföretag har sina huvudkontor. 
Det finns dock några fiskfabriker i Dakhla, 
bland annat King Pelagique med ett tusen-
tal anställda, varav 19 västsaharier. De tar 
hand om de lokala fångsterna från marock-
anska båtar som inte är så nogräknade när 
det gäller fiskemetoder eller kvoter. Sex mil-
joner sardinburkar per år exporteras till Eu-
ropa. Oron för överfiske är stor bland väst-
saharierna och fångsterna är på nedgång.

Svenska besättningar. Det kustnära havs-
fisket bedrivs från stora trålare, ofta expor-
terade från Skandinavien. Ett alternativ till 
skrotning. Den stora hamnen som nås från 

DAKHLA – STENHÅRD KONTROLL 
OCH KIDNAPPAD NATUR

Dakhla har börjat locka turister i liten skala på 
Medelhavsvis.

KÖKSVÄGEN TILL OCKU-
PERADE VÄSTSAHARA
 
Anna Widoff och Jan Strömdahl skrev 
i Västsahara nummer 2 2014 om sina 
möten med västsaharier i huvudstaden 
El Aaiún. Här berättar de om besöket i 
hamnstaden Dakhla i södra Västsahara 
närmare den mauretanska gränsen. 
Där var det betydligt svårare att komma 
i kontakt med den västsahariska 
motståndsrörelsen. Staden domineras 
helt av marockanska bosättare och 
marockansk polis. Den marockanske 
kungen satsar stort på detta område 
och projekten är många. 
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en lång pir i stadens södra del är hemvist 
för 26 fartyg av RSW-typ med kylda tankar 
för fisken. Nio av dem kommer från Sverige 
medan bara en numera är registrerad som 
svenskägd. Ungefär 35 svenskar är sysselsatta 
som befäl på Marocko- eller Belizeflaggade 
båtar, i allmänhet ägda av marockanskt ka-
pital med anknytning till krigs- eller kunga-
makten men också med oklara svenska in-
tressen. Svenskarna pendlar mellan svenska 
västkusten och Dakhla. 

För att undkomma de civilklädda poli-
ser som bevakar och följer efter oss slinker 
vi, sista kvällen i Dakhla, in på en spansk 
restaurang. Efter en god fisksoppa hör vi 
någon som pratar göteborgsk-svengelska 
några bord bort. Det visar sig vara Dennis, 
kapten på det omskrivna fiskefartyget Meya 
som skrockar: 

– Allt som sägs om västsaharierna i Sve-
rige är lögn. Dom är lata, vill inte ha arbete 
och sitter bara och röker hasch. 

En isländsk sjöingenjör i sällskapet som 
jobbat länge i regionen fyller på med:

– Alla mauretanier är opålitliga banditer.
Vi spelar oskyldiga turister och bjuds ovän-

tat in till Meya morgonen därpå innan hon 
ska gå till Las Palmas för reparation. Med 
stora förväntningar om att få ovärderligt 
bild- och textmaterial tar vi en taxi, förbi 
stora obebyggda sandfält, mot hamnen. Vi 
lyckas däremot, till vår besvikelse, inte kom-
ma förbi vakten. Ett utfärdat tillstånd krävs 

och detta kan vi inte få då det är söndag, på-
står vakten. Kapten Dennis syns inte till och 
hans telefonnummer fick vi aldrig. Vi tvingas 
inse att vi missat vår stora chans att stude-
ra svenskkolonin i dagsljus och får nöja oss 
med det vi sett och hört på krogen.

Grönsaker och turism. En annan del av 
den marockanska – och franska – exploate-
ringen av de västsahariska naturresurserna 
är den växande frukt- och grönsaksindustrin. 
Hittills på elva ställen i – Dakhlaregionen. 
Dessa kan knappast betecknas som jordbruk 
utan merparten handlar om muromgärdade 
växthusanläggningar där man driver upp to-
mater, meloner och gurka. Allt är beroende 
av konstbevattning från underjordiska sjöar, 
som dräneras på vatten, så verksamheten är 
allt annat än hållbar. Kungen och fransk-ma-
rockanska Tawarta är de största ägarna. Vi 
köper med oss några tomater på den lokala 
marknaden för att eventuellt lyckas analyse-
ra vatteninnehållet. Kanske överensstämmer 
detta med vattnet i de cocktailtomater som 
översvämmar europeiska stormarknader?

Ett slående exempel på marockanifieringen 
av Dakhlaregionen är de förberedelser som 
görs för att exploatera den lång fina sand-
stranden på utsidan av halvön. Här projek-
terar man för ”Wahat al Mohit”, en blivande 
stadsdel med bostäder, hotell, shoppinggal-
leria, parkområde etcetera i anslutning till 
den långa beachen. Stranden är än så länge 

mest befolkad av badande lokalbefolkning 
och fotbollsspelande barn men även av al-
ternativturister med kiteboard eller surfing-
bräda, boende i husbilar och ombyggda häst-
transporter och som gjort stranden till sin 
favoritplats. New York Times spår att Dak-
hla kommer att bli en av världens största de-
stinationer för vind- och kiteboardsurfing. 
Sannolikt får man om något år uppleva an-
läggningar som verkar hämtade från Kana-
rieöarna eller kanske Hawaii. Några jobb åt 
västsaharierna lär det dock inte handla om.

Den fantastiska naturen och de vidsträckta 
sandstränderna är ytterligare naturresurser 
som tillhör västsaharierna. Men även dessa 
kidnappas nu av den marockanska ocku-
pationsmakten som bjuder ut dem till väst-
världens turister.

Västsaharisk rädsla. Den arbetslöse fiskaren 
Mohamed El Baykam vågar inte själv träf-
fa oss eftersom polisen är efter honom och 
hans familj. Han är talesman för en fackför-
ening för fiskeriarbetare i Dakhla och ringer 
ett flertal gånger och ber om ursäkt. Vi sva-
rar att vi självklart förstår hans utsatta situ-
ation. Han förser oss däremot via mejl med 
ett rikt material om fiskeriet och västsaha-
riernas situation i Dakhla. Han har träffat 
FN-förhandlaren Christopher Ross och andra 
potentater och medverkat till publiceringen 
av en omfattande rapport från SNRW, Sa-
harawi Natural Resources Watch med titeln 

Saharawis: Poor People in a Rich Country. 
Han skriver: Här kan man inte leva ett nor-
malt liv med sin familj. Det är som att bo i 
ett stort fängelse. 

Vi får istället träffa en mindre känd ak-
tivist som via kringelkrokar tar oss till en 
liten lägenhet där vi även träffar en kolle-
ga som är engagerad i en kampanj för att 
rensa Dakhlabukten från fiskeriets ned-
skräpning. Vi får en livfull och konkret 
beskrivning av hur det marockanska för-
trycket ser ut i Dakhla. Aktivisterna här 
har tvingats välja att arbeta mera försik-

tigt och osynligt än i El Aaiún.
Vi bestämmer att träffas nästa dag för att 

bli visade runt i Dakhlabukten och ta bilder. 
Vårt möte visar sig ändå ha bevakats och på 
återvägen blir vi förföljda av civilklädda po-
liser. De lyckas dock inte göra sig osynliga 
utan följer efter oss på alldeles för nära håll. 
Vi tolkar det som en markering från deras 
sida. Nästa dags möte blir, via sms, inställt. 
Troligtvis har de två västsahariska aktivis-
terna insett att risken de tar genom att sy-
nas med oss är för stor och priset de får be-
tala kan bli allt för högt. Vi får rådet att ta 

oss vidare till El Aaiún så snart som möjligt.
Väl hemma i Sverige nås vi av ett upprop 

från Mohamed och hans fackliga kollegor. Det 
är riktat till organisationer och EU-institutio-
ner. I avsaknad av marockanska institutioner 
till stöd för den västsahariska befolkningen 
efterlyser de hjälp med utbildningsinsatser i 
bland annat engelska, hjälp med att bygga 
upp samarbete med fackföreningar och stöd 
för att öppna kanaler till det civila samhället 
för ett förstärkt kulturellt utbyte.

Text: Jan Strömdahl och Anna Widoff
Bilder: Anna Widoff

Vägen från Mauretanien till Västsahara och Dakhla går genom ett 4 kilometer ingenmansland. Ett gropigt sandlandskap utan vägbeläggning, fyllt av minor och bilvrak. Än så länge är stranden mest för stadens egna joggare och surfare.

Det lokala fiskeriet har hård konkurrens från flytande fiskfabriker. 
Ibland kan de siktas från stranden.

Porten till Västsahara går genom den 220 mil långa minerade 
sandmur som Marocko byggde på 80-talet.
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  Stoppa brotten!
Adala UK är en brittisk organisation som sprider information 
om människorättsbrott i Västsahara. I sommar är det främst 
unga västsaharier som attackeras av marockansk polis vid 
fredliga manifestationer, skrivare organisationen på sin hem-
sida adalauk.org.

17-åriga Housine Laamash greps i juli i Boujdour, hotades 
med våldtäkt, tvingades skriva under ett erkännande av brott 
utan att ens få läsa det, fick en urinindräkt trasa skrubbad i 
ansiktet och fick slag och sparkar över hela kroppen.

Ambassad i Ecuador
Den västsahariska republiken kommer att öppna en ambas-
sad i Quito i Ecuador för att stärka de bilaterala kontakterna 
mellan länderna, meddelade Ecuadors utrikesdepartement i 
augusti. 

Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño uttryckte sitt lands 
stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande och 
mänskliga rättigheter. Delegationer från Ecuador har besökt 
de västsahariska flyktinglägren under sommaren.

Daddach gripen
Mohamed Daddach, som suttit fängslad i 25 år och frigavs 
2001, greps av polis 19 juni, när han var på väg från Tangers 
hamn till Spanien. Han frigavs på kvällen efter att ha förhörts 
och fått sitt pass konfiskerat. Han är den västsahariske aktivist 
som suttit fängslad längst, dessutom med en dödsdom över 
sig. 

I ett reportage i Västsahara nr 1 2014 säger han: ”Jag läm-
nar alltid nyckeln till grannen för jag vet inte om jag kommer 
tillbaka”.

Riv muren!
En internationell kampanj med adress removethewall.org har 
startat med tre teman: Muren, minorna och minoffren. Muren 
som delar Västsahara i två delar är den längsta militära mur i 
världen. 

Västsahara är ett av världens mest minnedsmutsade områ-
den. Uppskattningsvis sju miljoner minor, klusterbomber och 
oexploderad ammunition beräknas finnas längs muren. 
Cirka 2 500 personer har skadats av minor sedan 1975. Brittiska 
Action on Armed Violence minröjer sedan flera år i området.

Tolv konstgödningsföretag från  
Kanada, Ryssland, USA, Nya Zeeland, 
Colombia, Australien, Venezuela och 
Uruguay importerar fosfatmalm från 
den ockuperade delen av Västsahara. 
Det visar rapporten P for Plunder 
av Western Sahara Resource Watch 
(WSRW), publicerad i juni.

Ur fosfatmalmen utvinns fosfor som är 
grundläggande för allt liv på jorden. Ur fos-
faten framställs konstgödning. För industri-
ell livsmedelsproduktion är konstgödning 
idag nödvändig. Det finns ingen ersättning 
för fosfat. Fosfat är en ändlig resurs precis 
som olja, en strategisk råvara som troligen 
kring 2030 når sin maxproduktion. Till-
gångarna kommer att sina, vilket får kata-
strofala följder för livsmedelsproduktionen 
med tanke på befolkningsökningen, skriver 
många forskare.

De nu kända största fyndigheterna av fos-
fat finns i framför allt Marocko och Västsa-
hara. Därefter följer Kina, Algeriet, Syrien, 
Sydafrika och Jordanien.

Den största produktionen har idag Kina, 
USA, Marocko inklusive Västsahara, Ryss-
land, Jordanien och Brasilien.

Bou Craa är namnet på den fosfatfyndig-
het som exploateras i Västsahara. Här lig-
ger fosfaten ytligt, malmen är lätt att bryta 
och fyndigheten är enorm. På ett av världens 
längsta transportband transporteras fosfa-
ten från Bou Craagruvan till en speciell ut-
skeppningshamn i El Aaiún. 

Bara några veckor efter Marockos invasi-
on i Västsahara hösten 1975 exporterades 
fosfat från Bou Craagruvan till konstgöd-
ningsföretag i Nordamerika, Latinamerika, 
Europa och Australien. Phosboucra ”ägs” 
av Marockos nationella fosfatföretag Office 
Chérifien des Phosphates SA (OCP).

OCP uppger att man har 2 100 anställda i 
fosfatgruvan Phosboucraa. Produktionen där 
lär utgöra cirka 10 procent att OCP:s totala 

fosfatproduktion i Marocko och Västsahara. 
Den västsahariska fosfaten exploateras 

illegalt av Marocko. Intäkterna från den-
na försäljning är Marockos största inkomst 
från ockupationen.

Under 2013 exporterades 2,2 miljoner ton 
fosfat till ett värde av 330 miljoner dollar. 
Från 2012 hade exporten ökat med 400 000 
ton, skriver WSRW i sin rapport.

De största importörerna av den västsa-
hariska fosfaten är det kanadensiska Po-
tashCorp och  Lifosa i Litauen. Dessa båda 
företag står för cirka 50 procent av den ex-
porterade fosfaten.

Potash Corporation of Saskatchewan Inc 
bearbetar malmen i Louisiana USA och bör-
jade importera fosfatmalm 1996 från den 

ockuperade delen av Västsahara. Från 2012 
till 2013 dubblerades importen av västsaha-
risk fosfatmalm.

Lifosa startade 1952 som ett statligt före-
tag. 1996 privatiserades det och sedan 2002 
ägs det nästan totalt av EuroChem, ett pri-
vatägt ryskt konstgödningsföretag baserat 
i Moskva.

Av de tolv företagen är tio kända och två 
okända. Av de tio kända importörerna är 
sex företag börsnoterade eller ägda av före-
tag som är börsnoterade. Av de övriga fyra 
icke-börsnoterade företagen är två jordbruks-
kooperativ i Nya Zeeland och de två övri-
ga delvis eller helt ägda av staten Venezuela.

Det finns också företag som har avslutat 

sin import av fosfat på grund av protester. 
Dessa är tyska BASF.SE, australiska Impact 
Fertilisers, amerikanska Mosaic, Nidera Uru-
guaya, och Yara i Norge.

Western Sahara Resource Watch uppma-
nar alla företag som är inblandade i köp av 
västsahariska fosfat att omedelbart upphöra 
med detta tills Västsaharakonflikten är löst. 
Investerare uppmanas att sälja sina aktier i 
dessa företag.

1947, under den spanska kolonialtiden, 
upptäckte spanska geologer fosfat i Spanska 
Sahara (Västsahara). 1962 bildade det stat-
liga spanska gruvbolaget INI (Instituto Na-
cional de Industria) anläggningen Phosbou-
craa och startade produktionen. 

Enligt marockanska OCP:s egen hemsida 
övertog OCP 65 procent av aktierna i fa-
briken Phosboucraa 1976 från det statliga 
spanska bolaget INI (när den marockanska 
invasionen nyss hade börjat). 

2002 ska marockanska OCP ha överta-
git de resterande 35 procenten av aktierna 
i Phosboucraa av Spanien enligt hemsidan.

Fiskerättigheter och del i fosfatutvinningen 
ska enligt många källor ha varit huvudkraven 
från Spanien 1975, då det hemliga och ille-
gala Madridavtalet undertecknades mellan 
Spanien och Marocko och som innebar att 
Marocko ”övertog” Västsahara från Spanien.

”Allt levande behöver fosfor – en avgö-
rande beståndsdel i konstgödsel. Men nu 
börjar tillgången att minska. Marocko kon-
trollerar ensamt över tre fjärdedelar av värl-
dens brytbara reserver. Det bäddar för bråk. 
Marocko kommer att få allt större geopoli-
tisk betydelse i takt med att världens bryt-
bara fosforreserver börjar sina” skrev Arne 
Järnelöv i en artikel i Forskning och Fram-
steg 9 maj 2013. 

Text: Lena Thunberg
Bild: Anna Artén

Rapporten P for Plunder kan laddas 
ned från hemsidan wsrw.org 

Fosfatstölden fortsätter

330 miljoner dollar tjänade den marockanska ockupationsmakten 2013 på de sålda  
2,2 miljonerna ton fosfat.

Västsaharas kust är en av världens 
fiskrikaste. I december 2013 röstade 
EU-parlamentet ja till det fiskeavtal 
som samma parlament två år tidigare 
avvisade och som folkrättsexperter 
anser bryter mot internationell lag. 

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko ger 
120 fiskefartyg från 11 nationer rätt att fiska 
även i de ockuperade västsahariska vattnen. 
I juli godkändes avtalet av Marocko men det 
är inte formellt undertecknat än i augusti. 

Inga EU-båtar är alltså på plats ännu. Men 
fortfarande angörs Dakhlas hamn av i stort 
sett enbart fiskebåtar med svenskt förflutet.

De flesta av de stora fiskefartygen har ma-
rockansk flagg. Men nästan samtliga fiske-
fartyg har tidigare haft svenska eller nord-
iska ägare. 

Hur ägarförhållandena ser ut idag är svårt 
att veta men minst en av båtarna är fortfa-
rande svenskägd. Det gäller Zander som 
ägs av Lennart Kjellbergs bolag Zandic AB.

Fartygen som frekventerar hamnen, lig-
ger ute en eller två dagar utanför Västsaha-
ras kust i närheten av Dakhla, innan de går 
tillbaka och lossar lasten till de fiskefabri-
ker, vars ägarförhållande också är oklara.

Det finns icke bekräftade uppgifter om att 
att cirka 20–30 svenskar från Göteborgsom-
rådet ska bemanna fiskefartygen i skift. En 

troligen lukrativ affär för svenskarna.
De fiskefartyg som i juli och augusti varit 

aktiva kring Dakhla med marockansk flagg 
och har svenskt förflutet är:
n Mist, 47 meter, byggd 1997, hette 2009 

Aine.
n Miftah, 43 meter, byggd 1981, hette 2011 

Sunnanland.
n Mansour Dakhla, 63 meter, byggd 1975, 

hette 2013 Aldo.
n Polar, 43 meter, byggd 1990. 

Med bekvämlighetsflagg från Belize:
n Zander,  60 meter, byggd 1978, hette Skips-

holmen 2008. 
Med bekvämlighetsflagg från Komorerna:

n Midsjo, 40 meter, byggd 1976.  
Det finns också flera fiskefartyg med ma-

rockansk flagga men med ett förflutet från 
Norge och Island som samarbetar med 
svenskarna:
n Erika, Buland, Al Wafae, Vikingbank, 

Midoy Dakhla 1 samt Adrar med flagg 
från Belize.
Flera av dessa svenska och nordiska bå-

tar bemannas troligen av svenskar. Det gäl-
ler också:
n Allotf  2 och Allotf 3. SVEMAR är ett Gö-

teborgsbolag som är manager för flera av 
dessa fiskefartyg.

Text: Lena Thunberg
Bild: Anonym

”Svenskt” fiske 
fortsätter på  
västsahariskt vatten

60 ton sardiner dumpades i havet utanför Västsaharas kust på fiskefartyget Adrar i novem-
ber 2013. Sardinerna ansågs för små för ägaren i Agadir.
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Äntligen stod utrikesminis-
tern i talarstolen. Kammarle-
damöternas huvuden lyftes. 
Så, där var han – och han  var 
vred och sade: Janukovitj har 
blod på sina händer. Putin bry-
ter mot demokratiska regler, 
mänskliga rättigheter (MR) 
och folkrätten. Han ockuperar 
Krim med militära medel och 
håller landet i ett järngrepp.

Det är ej svårt att instäm-
ma i utrikesminsterns engage-
mang i årets utrikesdeklara-
tion för EU:s grundvärderingar 
och dess försök att lära Ryss-
land dessa värden. Att mot 
Krims konstitution genomfö-
ra folkomröstning om landets 
status var droppen. Nu måste 
EU agera!

Beslutet blev stopp för viss 
handel och sanktioner mot en 
rad personer i Ryssland, oli-
garker och andra odemokra-
ter, i Putins närhet. Och som 
en snäll gosse ställer utrikes-
ministern upp, han som alltid 
motsatt sig sanktioner, särskilt 
mot apartheid och för Afrikas 

befrielsekamp.
Danmarks utrikesminister 

menar att ”EU kan inte se på 
när folk slaktas på öppen gata 
i ett europeiskt land .” Det är i 
sammanhanget ett ärligt utta-
lande, som underförstår att det 
går bra i ett utomeuropeiskt 
land. Och så är det!

EU har i snart 40 år sett på 
hur folk slaktats, bombats med 
napalm, torterats, trakasse-
rats och kastats i fängelse i det 
av Marocko illegalt ockupera-
de Västsahara. Marocko bryter 
mot alla regler vad gäller de-
mokrati, MR och folkrätt. Och 
inte bara sett på.

Både Ryssland och Marocko 
finns i EU:s omedelbara närhet, 
men behandlas helt olika av 
EU. Den marockanska regimen 
stöds massivt med pengar, va-
pen och diplomati. Här utlyses 
inga sanktioner mot den krimi-
nelle kungen, marockanska oli-
garker eller dylika i EU-länder 
med fingrarna i den västsaha-
riska syltburken.

I riksdagen i februari gick ut-

rikesministern hårt åt Ryss-
lands agerande, vilket  är be-
römvärt, men han har aldrig i 
någon deklaration med ett ord 
nämnt Marockos övergrepp i 
Västsahara med EU:s stöd. Up-
penbarligen är det så, vilket 
framgår av den danske utri-
kesministern, att för EU är det 
skillnad på folk och folk. EU:s 
grundvärden gäller för vissa 
men inte för andra. Hyckleriet 
tar över.

Att skicka svenska flotten-
heter på vänskapsbesök till Se-
vastopol är antagligen inte ak-
tuellt, men det gick alldeles 
utmärkt för ett år sedan i Ca-
sablanca.

Problemet för EU och den 
svenska regeringen är uppen-
barligen inte att folk med våld 
tvingas att tillhöra ett land i 
strid med europeiska värde-
ringar, utan var det sker. I väst 
går det bra men inte i öst.

Riksdagen tog beslut i de-
cember 2012 att Sverige skulle 
erkänna Västsaharas självstän-
dighet. Det vägrar regering-

en att verkställa. De tre reger-
ingspartier som till skillnad 
från moderaterna en gång var 
mycket aktiva i stödet för kam-
pen mot kolonialism och apar-
theid är tysta, vilket är en stor 
besvikelse. Hur står de ut med 
detta utrikespolitiska hyckleri?

Svenska borgerliga medi-
er deltar i hyckleriet med långa 
naiva resereportage om Ma-
rocko och tystnad på nyhets- 
och ledarsidor om utveckling-
en i Västsahara. Men vem vet, 
snart kanske vi får läsa resere-
portage om Krim, semesterpa-
radiset?

EU är uppenbarligen ingen 
garanti för att demokrati, MR 
och folkrätt skall gälla alla län-
der i världen. Det får inte bli 
som Teju Cole skriver i sin pri-
sade bok ”Öppen stad”: ”Det 
var året då alla mina illusioner 
om Europa krossades. Europa 
skulle vara det perfekta svaret 
på den marockanske kungens 
förtryck. Men förhoppningar-
na grusades.”

Ingvar Flink
Fil.dr i historia

Två studenter från Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH) deltog 2013 i ett 
forskningsprojekt för att förändra 
ett tidigare slumområde i Marocko. 
I tio dagar fanns de två masterstu-
denterna i stadsplanering på plats i 
Sidi Moumen i Casablanca. Studen-
terna studerade sop- och avfallshan-
tering, gröna och offentliga rum och 
utarbetade ett förslag på hur områ-
det skulle kunna förbättras.

”Team Casablanca” bestod även av två ma-
rockanska studenter som fick handledning 
av både svenska och marockanska professo-
rer. När studenterna i april vann andra pris 
i UN Habitat Competition on Urban Rene-
wal of Mass Housing, skickade BTH ut ett 
stolt pressmeddelande. 

Några veckor senare lanserade Amnesty 
International sin kampanj mot tortyr, där 
Marocko och Västsahara uppmärksamma-
des speciellt.

BTH förnekade först samarbetet i Ma-
rocko.   

– BTH har inget samarbete med Marocko, 
svarade BTH:s kommunikationschef Marga-
reta Ahlström, när tidskriften Västsahara vil-
le boka in en intervju med högskolans rektor 
Anders Hederstierna och dess styrelseordfö-
rande Peter Örn med anledning av projektet 
i slumområdet Sidi Moumen.

Och i en senare e-post svarade kommu-
nikationschefen:

– Rektor meddelar, som jag skrev tidigare, 
att myndigheten BTH inte har något sam-
arbete alls med Marocko. Mot denna bak-
grund ser jag ingen anledning till en inter-
vju med rektor eller styrelseordförande för 
att diskutera just denna fråga. 

Något senare svarade samme kommuni-
kationschef att:

– Återigen – vi har inga avtal med landet 
Marocko, men enskilda studenter kan givet-
vis ta kontakt med studenter i Marocko för 

att samarbeta för att öka sina kunskaper om 
förhållandena i andra länder. Det var just det 
som FN-tävlingen handlade om – att finna 
möjligheter till förändring i slumområden. 
Våra studenter lyckades dessutom riktigt bra. 

Men det finns en utförlig beskrivning av 
samarbetet signerad professor Jana Reve-
din på BTH, tillika grundare och ordföran-
de för organisationen LOCUS, som bland 
annat delar ut ett pris i hållbar arkitektur:

”It is with great pleasure that we announ-
ce the urban renewal project in Casablanca 
(Morocco) ”Sidi Moumen: from terror slum 
to open city, A project with and by the pe-
ople” winner of the UN Habitat 1. Regional 
Prize (Arabic States) and 2. Global Prize…

The project is the result of a research coo-
peration between Blekinge Institute of Tech-
nology in Sweden and ENA Rabat and was 
supported by LOCUS and the local NGOs 
Care Maroc and APE Cairo, by Bymaro Ma-
roc and Synergie Solaire.

Först när denna projektbeskrivning skick-
ats till kommunikationschefen på BTH, änd-
ras tonen.

Rektor Anders Hederstierna ställer upp 
på en intervju.

– Jag vet inte riktigt hur vi hamnade i Ma-
rocko. Men något skriftligt samarbetsavtal 
finns inte. Det har vi avslutat.

Han låter inte heller särskilt upprörd över 
att två av hans studenter tillbringat 10 da-
gar i ett ockupationsland.

Vi pratar om högskolans policy i inter-
nationella frågor, mänskliga rättigheter och 
andra länder som det är tveksamt att sam-
arbeta med.

– Vi avslutade samarbetet med Uganda 
för landets lagstiftning och diskriminering 
av homosexuella och nu har vi skrivit om 
vår internationella policy så att den ska vara 
tydligare. 

Men hur BTH ska undvika att skicka stu-
denter till länder som uppmärksammas av 

Amnesty för dess användande av tortyr, det 
kan rektorn inte ge några tydliga besked om. 
Som liten högskola saknar de egna forskare 
som ägnar sig åt folkrätt och internationella 
frågor. Kan högskolan kanske bjuda in för-
eningar som arbetar med solidaritetsfrågor 
och tredje världen?

– Det är ingen omöjlighet, får fundera på 
det, svarar Anders Hederstierna. 

Jag söker Peter Örn, högskolans styrelse-
ordförande och tidigare ordförande i Folk-
partiets Ungdomsförbund och partisekre-
terare i Folkpartiet. Han är konsult inom 
ledarskapsutveckling och hållbar samhälls-
utveckling, ordförande för Migrationsverkets 
Etiska Råd, styrelseordförande för BTH, le-
damot i SIDAs styrelse och i Anna Lindhs 
minnesfond. Han har varit chef för Svenska 
Röda Korset, Sveriges Radio, ordförande i 
utredningen av Estonia, ordförande för re-
geringens Delegationen för hållbara städer. 
Men jag får inte kontakt med Peter Örn. 
för att diskutera hållbar utveckling i ocku-
pationsländer.

Jag söker universitetskansler Lars  
Haikola, för att diskutera frågeställningen 
”högskolors samarbete med tortyr- och ock-
upationsländer”. Någon intervju har inte 
han tid med. Jag får ett kort skriftligt svar:

– Självklart tar vi avstånd från alla former 
av diktaturer och tortyr. Samtidigt är högre 
utbildning en arena där vi kan möta andra 
för påverkan och utbyte, säger förre univer-
sitetskanslern Lars Haikola.

Jag söker även Peter Honeth, statssekre-
terare åt utbildningsminister och vice stats-
minister Jan Björklund med ansvar för hö-
gre utbildning och forskning. Inte heller han 
återkommer.

Frågan om svenska högskolor ska samar-
beta med länder som ockuperar sina gran-
nar och använder tortyr slentrianmässigt, 
lär återkomma.

Text: Arto Valtonen

Blekinge Tekniska  
Högskola i Marocko

När hyckleriet tar över

Blekinge Tekniska högskolan, bild från skolans hemsida.

I maj 2013 gick modiga västsaharier ut på gatorna för att protestera mot att FN-styrkan inte fått ett utökat mandat om övervakning av 
mänskliga rättigheter. I år stoppades dessa manifestationer nästan helt. Bild: Anonym
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När jag skriver denna text befinner jag mig i Konstanz, Tyskland 
där den globala ickevåldsrörelsen International Fellowship of Re-
conciliation (IFOR) som Kristna Fredsrörelsen är en del av precis 
firat sitt 100 årsjubileum. IFOR bildades 1914, ödesåret då första 
världskriget bröt ut. 

Nu, 100 år senare är världen en annan – de flesta regering-
ar samarbetar med varandra inom ramen för FN och krigets och 
diktatorernas barbari har begränsats genom internationella kon-
ventioner. Vi kan träffas över nationsgränserna och prata om fred 
och mänskliga rättigheter utan att förföljas och fängslas. Eller är 
det verkligen så? Har så mycket förändrats?

När jag genom vår samarbetsorganisation AFAPREDESA, hör 
om situationen i Västsahara är det som om tiden har stått still, 
året fortfarande är 1914 och en parafras 
av Erich Maria Remarques bok ”På Väst-
fronten Intet Nytt” är den mest träffande 
beskrivningen av läget. 

Västsaharas befolkning lever i en värld 
där FN är tandlöst och styrs av Marock-
os och dess allierades intressen i folkrätts-
vidrig naturresursutvinning. Ett FN som 
inte ens följer sina egna regler och återi-
gen lämnar FN- styrkan MINURSO utan 
mandat att observera situationen för de 
mänskliga rättigheterna. 

Till råga på allt har inte FN:s högkom-
missarie för de mänskliga rättigheterna 
tillräcklig makt att få träffa västsaharis-
ka människorättsorganisationer på neutral 
mark i MINURSO:s lokaler under sitt be-
sök i Västsahara i maj i år. Mötet flyttades 
efter Marockos påtryckningar till ett ho-
tell där alla deltagare fick registrera sig hos 

representanter för den marockanska säkerhetstjänsten för att få 
träffa högkommissariens företrädare, svensken Anders Kompass.

Västsahariska självständighets- och MR-aktivister fängslas 
samtidigt på löpande band och döms till långa fängelsestraff av 
militärdomstolar på bästa 30-talsmanér. 

Situationen i fängelserna är så alarmerande och tortyr är så 
vanligt att den till och med fått uppmärksamhet i den rapport 
som FN:s specialrapportör för tortyr och annan omänsklig be-
handling publicerade efter sitt besök i Marocko och Västsahara i 
slutet på 2012. Dock till mycket liten nytta eftersom situationen 
är densamma idag. Men kanske det värsta av allt: detta sker med 
omvärldens goda minne. 

Sverige har länge varit ett av de länder 
i Europa som tydligast stått på folkrättens 
sida i Västsaharakonflikten. Vi har till och 
med ett riksdagsbeslut från slutet av 2012 
som säger att Sverige, som första land i 
EU, bör erkänna Västsahara. Tyvärr har 
regeringen hittills vägrat följa riksdagsbe-
slutet. 

Men vi har ju tur här i Sverige, där året 
är 2014 och inte 1914 – vi kan nämligen 
berätta om allt detta utan att bli fängsla-
de och torterade! Vi kan även sätta press 
på den framtida regering som vi kommer 
att välja i september. Då kanske vi kan sät-
ta en sten i rullning som gör att orden ”I 
Västsahara intet nytt” till slut blir förpas-
sade till den historia där de hör hemma. 

Sofia Walan, generalsekreterare för 
Kristna Fredsrörelsen

Bild: Magnus Aronsson

”I Västsahara intet nytt”

K R Ö N I K A N

SOFIA WALAN

   Inga avtal med Marocko!
”Vi motsätter oss nya avtal med kungariket Marocko så 
länge ockupationen av Västsahara pågår.”

Vid EU-nämndens möte 4 juli inför ett kommande möte 
inom EU anmälde Miljöpartiet och Vänsterpartiet avvikande 
mening till regeringens ståndpunkt. Båda partierna menar 
att inga nya avtal ska ingås med Marocko så länge ockupa-
tionen av Västsahara pågår. I riksdagens EU-nämnd sitter 
representanter för samtliga partier med rätt att framföra 
avvikande mening till regeringens ståndpunkt.

Nej till MR-mandat
Inför FN:s säkerhetsråds möte i slutet av april var trycket 
starkt på att övervakning och rapportering om brott mot 
de mänskliga rättigheterna äntligen skulle inkluderas, när 
mandatet för FN-styrkan Minurso förlängdes.

Så skedde dock inte heller i år på grund av Frankrikes hot 
om veto. Det betyder att den västsahariska civilbefolkningen 
i ockuperat område i princip är skyddslös.

Marockansk press kunde redan innan resolutionen offent-
liggjorts rapportera beslutet.

Ny Västsahara-folder
En ny folder har givits ut av Föreningen Västsahara. Den 
kan beställas via hemsidan www.vastsahara.net eller e-
post: vastsahara@brevet.nu Foldern innehåller kontaktupp-
gifter till Föreningen Västsahara och Tidskriften Västsahara 
samt bakgrundsinformation till Västsaharakonflikten.

Foldern är också en påminnelse om det beslut som den 
svenska riksdagen tog 2012 om att Sverige ska erkänna 
den västsahariska staten. Det beslutet har dock inte Allians-
regeringen verkställt.

Föreningen Västsaharas huvudsakliga 
syfte är att på olika sätt informera 
om situationen i Västsahara. Ett bra 
sätt är att arrangera en utställning. 
Föreningen satsar nu på att utöka 
denna verksamhet genom att till-
verka nya fotoutställningar under 
hösten. 

Det enda som sedan behövs är att hitta en 
bra utställningslokal. Bibliotek är ofta lämp-
liga utställningslokaler. Jag har provat! För-
eningen Västsahara har redan en färdig ut-
ställning med fotografen Kim Naylors fina 
foton från flyktinglägren i Algeriet.

Jag funderade på hur och var dessa bil-
der skulle kunna sättas upp där jag bor och 
besökte biblioteket i Trelleborg för att för-
höra mig om möjligheten att använda de-
ras utställningslokal alldeles i anslutning 
till biblioteket. Bibliotekschefen meddelade 
emellertid att det inte fanns någon ledig ut-
ställningstid förrän i slutet av 2015. Lite be-
sviken förklarade jag vad utställningen hand-
lade om och att det var ett angeläget tema. 
Bibliotekschefen höll med om detta och till-
lade: ”Vi har faktiskt fått in ett återbud på 
tiden 26 maj till 30 juni.” Fjorton dagar se-
nare! Den tog vi.

Fotoutställningen med Kim Naylors bil-
der ligger nedpackad i praktiska så kallade 
arkitektväskor och är därför lätt att bära. I 
god tid före utställningstiden fanns allt mate-
rial i Trelleborg inklusive ett antal nya bilder.

Måndagen 26 maj hängdes utställningen 
på några få timmar. Det gick fort, dels för 
att de prydliga svarta skärmarna där bilder-
na sitter uppklistrade två och två var lätta 
att hantera, dels för att bibliotekets häng-
ningsanordningar var mycket lätthantera-
de. Skärmarna och informationssidorna 
var dessutom numrerade och kunde där-

för hängas i viss logisk ordning.
Under de första dagarna tillbringade jag 

en hel del tid i utställningshallen för att se 
och höra hur besökare reagerade på bilder-
na och för att lämna kompletterande infor-
mation i form av samtal och överlämnan-
de av våra informationsfoldrar. En metod 
som verkligen kan rekommenderas! Det le-
der till många intressanta möten och sam-
tal med spontana besökare. Tyvärr får man 
höra en hel del ”Det hade jag inte en aning 
om” men även många ”Tack för informatio-
nen” och det känns uppmuntrande.

Redan första dagen kom den person som 
lämnat återbudet. En konstnär från Tuni-
sien, som bott länge i Sverige. Han blev glad 
när han såg vad han lämnat plats åt. Man-
nen kände väl till förhållandena och beto-

nade värdet av att informera om Västsaha-
ra. Vi tackade varandra.

Någon dag senare kom en man i keps. Så 
fort han fick se bilderna berättade han att 
dessa människor bodde i Tindouf i Algeriet. 
Han hade också några ”initierade kommen-
tarer” om Marocko. Jag blev naturligtvis 
nyfiken och frågade honom hur han kunde 
vara så välunderrättad. Då gick han fram 
och pekade på västsahariern som hatar ök-
nen och sa: ”Jag är en sån!” 

Som en följd av utställningen utökades bib-
liotekets bokinnehav med boken Västsahara 
– Europas sista koloni i Afrika.

Kontakta gärna Föreningen Västsahara på 
vastsahara@brevet.nu om du är intresserad 
av utställningarna.

Text och bild: Lanny Göransson

En fotoutställning om Västsahara med bilder av fotografen Kim Naylor fick biblioteket  
i Trelleborg att köpa in skrifter om Västsahara.

BILDER PÅ 
BIBLIOTEK

Erkänn

  Väst-

sahara!

Tidskriften Västsahara

har bland annat avslöjat: 

n Atlas Copcos försäljning av borrutrustning till fosfat-

gruva

n Wisby Tankers transporter av bensin och diesel till ock-

uperat område

n Svenska försvarets reklamfilm producerad i  

Marockosvenskt flottbesök i Marocko

n UD:s råd till flottisterna: ”Nämn inte Västsahara”

n att Öckerö kommun ville bli vänort med marockansk 

stad

n att svenska fiskare håvade in miljoner på illegalt fiske 

n egna och andras rapporter från ockuperat område och 

flyktinglägren

Föreningen 

Västsahara

Föreningen Västsahara är en ideell partipolitiskt obunden 

organisation, som vill väcka uppmärksamhet och  

informera om situationen i den Marocko-ockuperade 

delen av Västsahara, den befriade delen och flyktinglägren 

i Algeriet.

Föreningen ger ut tidskriften ”Västsahara” och  

informationsfoldrar. Mer information på: 

www.vasts
ahara.n

et

”Detta är en utmärkt bok, genomtänkt och  

pedagogisk, både till form och innehåll.” BTJ

”Enligt min mening är det dessa människors  

personliga upplevelser av den marockanska ockupationen 

som berör starkast mellan raderna.”  Världshorisont

Tidskriften Västsahara utkommer med 4 nr/år

Hemsida: www.vastsahara.net

E-post: vastsahara@brevet.nu 

Tel: 070-4754645

Boken ”Västsahara – Europas sista 

koloni i Afrika” kom ut 2013. 
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september, när valet är 
över, erkänner en ny 
svensk regering för- 
hoppningsvis snabbt  
Västsahara.

2,2
miljoner stulna ton fosfat 
exporterades 2013 från El 
Aaiúns hamn.

51
 
år är Soukaina Yaya, som 
ofta attackeras av marock-
ansk polis, när hon sittde-
monstrerar mot ockupatio-
nen i El Aaiún.

194 

miljoner liter oljeproduk-
ter fraktar Wisby Tankers 
två fraktfartyg varje år till 
Marocko i den ockuperade 
delen av Västsahara.

2002
 
övertog Marocko de 35 
procent av den västsaha-
riska fosfatproduktionen 
som Spanien behållit 
sedan 1975.

Den marockanska ockupationsmakten 
vill förvandla Dakhla till en turistmag-
net. Här finns underbara stränder, 
perfekta för surfing.  
   Men här finns också arbetslösa 
västsaharier som övervakas, förföljs 
och fängslas vid minsta protest mot 

ockupationen och stölden av natur-
resurserna. Polisnärvaron och kon-
trollerna är hårda. Fiskhamnen och 
fiskefabrikerna samt grönsaksodling-
arna som dränerar de underjordiska 
sjöarna bevakas av polis. Turismen 
ligger i sin linda.

STULNA STRÄNDER


