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Brahim Dahane hungerstrejkar
Han hungerstrejkar mot inhuman behandling i fängelset.

Dagja Lachgar var åter inlåst och isolerad
Hon arresterades samtidigt med Dahane och fem andra.
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”Marocko är bäst i klassen!”
Intervju med det svenska ministerrådet Anna Block Mazoyer.

Fiskeavtalet med Marocko ifrågasätts
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Glöm inte
Brahim Dahane!

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 länder 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. Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt
stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiskeavtal med
Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Detta strider
mot internationell lag. Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna
ökat.

Om man ringer Utrikesdepartementet förväntar man sig att få
höra den svenska regeringens syn på Västsaharafrågan. Inte väntar man sig en förklaring av Marockos syn. Det kan man ju få via
Marockos ambassad. Men Anna Block Mazoyer, utvisat ministerråd är mån om att förklara den marockanska hållningen.
Vad har då den svenska regeringen gjort för den fängslade
Brahim Dahane? Inte mycket visar det sig.
Den 8 oktober fängslades Brahim Dahane och sex andra
människorättsaktivister anklagade för högförräderi för att de
hade besökt de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Alla sju
riskerar dödsstraff.
En av de sju frigavs tillfälligt i februari. Dagja Lachgar är
svårt fysiskt och mentalt sjuk och har utsatts för en oerhört
grym behandling i total isolering i en smutsig cell utan dagsljus.
Hon har tidigare suttit elva år i ett hemligt fängelse i de marockanska Atlasbergen.
I november förklarade den marockanske kungen fullt krig
mot de västsaharier som helt fredligt uttalar sig för FN:s fredsplan för Västsahara. Nu är man antingen patriot eller förrädare! Något annat gives icke.
Brahim Dahane fick den svenska regeringens Per Angerpris i
november för sitt fredliga arbete för de mänskliga rättigheterna
i den ockuperade delen av Västsahara.
I protest utvisade Marocko en svensk diplomat från svenska
ambassaden i Rabat, alltså under det svenska ordförandeskapet
i EU. Detta har inte lett till några hörbara protester eller något
som helst gnissel i maskineriet mellan EU och Marocko. Det
täta samarbetet fortsätter.
Eu-parlamentets jurister kom i juni 2009 fram till att fiskeavtalet mellan Marocko och EU bryter mot folkrätten. Det dröjde 9 månader innan det utslaget blev offentligt. Då hade dessutom fiskenationen och EU-ordförandelandet Spanien skyfflat
bort fiskeavtalet från dagordningen vid ett offentligt möte. EU-kommissionen
slingrar sig.
Sveriges jordbruksminister
kräver korten på bordet.
EU:s värnande om Marocko är fullständigt häpnadsväckande.

SENASTE NYTT

Tolk för svenska
observatörer greps
En västsaharisk tolk, Hassanna Duihi, greps av marockansk polis på natten före en rättegång den 8 februari,
där han skulle ha tolkat för de svenska observatörerna
åklagare Mikael Ruotsi och juristen Viktoria Rhodin.
Tolken släpptes efter rättegången, som ägde rum i Tiznit i södra
Marocko. Tio västsahariska ungdomar var åtalade för våldsamheter i samband med en demonstration för den hungerstrejkande
Aminatou Haidar.
– Bara åtta av ungdomarna var närvarande. Processen, som
tog cirka 45 minuter, sköttes i stort sett av domaren. Det fanns
inga muntliga bevis och inga vittnen. Det känns otillfredsställande
att processen grundade sig på skriftlig bevisning, säger Mikael
Ruotsi.
Av de åtta ungdomarna dömdes en till 1,5 års fängelse och de
övriga till tio månaders fängelse.
Svenskarna var utsända av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.
Hassan Duihi är medlem i ASVDH och har enligt denna organisation gripits och misshandlats tidigare för att han har tolkat för
internationella observatörer vid rättegångar.

L E N A TH U N B E R G
redaktör för Västsahara
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SADR 34 år

Det hårdnar i fängelserna

Den 27 februari firades 34-årsdagen av staten Västsaharas
bildade. Det skedde i Bir Lehlu i befriat område. Närvarande
var bland andra premiärminister Abdelkader Taleb Oumar,
representanter från wilayorna, ambassadörer från afrikanska stater och andra utländska gäster. Västsaharas president
Mohamed Abdelaziz befann sig i Uruguay inbjuden av regeringen. I Sydney Australien hissade borgmästaren Västsaharas flagga på stadshuset i en ceremoni. Även i Melbourne
och Newcastle hissades flaggan på offentliga byggnader.

Studenterna Baba Ali Toumi och Dihane Abdellah greps på
ett tåg anklagade för att ”förolämpat landets heliga principer” och dömdes för ett icke bevisat överfall på en kvinna.
De fick sina straff sänkta från ett år till sex månader och har
flyttats till fängelset Ait Meloul nära Agadir. De sitter bland
47 vanliga fångar och trakasseras. Deras släktingar hånas
och förödmjukas vid besök. Deras studieböcker har slängts
så att de inte kan förbereda sig för kommande examina.
ASVDH fördömer det ökade hotet mot politiska fångar.

Marockanskt krig
mot människorättsaktivister
Under hösten trappade den marockanska regimen upp förföljelserna av
västsahariska människorättsaktivister.
I ett tal den 6 november sa den marockanske kungen att det nu bara finns två alternativ: ”patriot eller fiende”.
Brahim Dahane, som tilldelats den svenska regeringens Angerpris för sitt fredliga
arbete för mänskliga rättigheter, och sex
andra västsaharier hotas av dödsstraff för
att de har besökt sina släktingar i flyktinglägren i Algeriet i oktober.
Aminatou Haidar, en annan välkänd aktivist, fråntogs sitt pass och utvisades till
Spanien, när hon vägrade att skriva ”nationalitet marockan” på en blankett på flygplatsen i El Aaiún i november.
Samma månad stormade sex poliser in i
vice ordförande för ASVDH, Ghalia Djimis
hem. Två spanjorer var då på besök hos henne. De tvingades lämna bostaden.
– Det är förbjudet enligt marockansk
lag att ta emot utlänningar utan tillstånd,
sa polisen.
– Den lagen har jag aldrig hört talas om,

Marocko vägrar
informera UD om
Brahim Dahane
Vad gör den svenska regeringen för den
fängslade Brahim Dahane, mottagare av den
svenska regeringens Per Angerpris?
– Vi får ingen information alls från de ma4

svarade Ghalia Djimi.
– Allt är ändrat och vi ska stoppa den
här typen av kontakt, svarade polismannen, som också hävdade att västsaharier
måste rapportera om de får besök av en
utlänning.
I januari i år meddelade människorättsorganisationen ASVDH att Ghalia Djimi
och Dah Mustapha förvägrats sina pass.
Andra västsaharier som har fråntagits sina
pass är Brahim Sabbar (sedan 2000), Bashir Khfawni (2003), Daddach Mouhamed,
Larbi Masoud, Ahmed Soubaii, Atiqo Baray, Brahim Ismaili, Sultana Khaya (oktober 2009), Abderahman Bougarfa (november 2009), Hmad Hammad (januari 2010)
och Hassana Duihi, körkort (2006).
ASVDH vädjar nu till FN och andra internationella organisationer att agera mot
de marockanska myndigheterna.
– Det måste vara möjligt för människorättsförsvarare att få sina passhandlingar, så
att de kan informera världen om den fruktansvärda situation som västsaharierna befinner sig i under marockanskt styre, skriver ASVDH i ett pressmeddelande.

rockanska myndigheterna om tillståndet för
Brahim Dahane och den övriga gruppen, säger Mats Nyström, kansliråd på Utrikesdepartementets MENA-avdelning (Mellanöstern och Nordafrika). Ändå lovade Marocko
redan från början full insyn och god ordning
i processen. Men vi följer noga vad som händer via de kontakter vi har. Så här ser det
tyvärr ut, så länge den marockanska sidan
väljer att inte informera oss.

Amnesty-kritik mot IER

Rödgrön regering
erkänner SADR
Vid den utrikepolitiska debatten i riksdagen den 17 februari
förklarade Hans Linde (v) att en rödgrön regering kommer
att erkänna Västsahara. Socialdemokraterna tog beslutet om
ett erkännande på sin kongress i oktober 2009. Miljöpartiet
de Gröna och Vänsterpartiet har tidigare tagit detta beslut.
Utrikesminister Carl Bildt nämnde inte Västsahara i regeringens utrikesdeklaration.

Bara delar av sanningen om övergrepp har avslöjats, rättvisa har inte skipats och inga lagändringar har skett för att
se till att kränkningar mot mänskliga rättigheter inte begås
igen. Det skriver Amnesty i en rapport i januari. Equity and
Reconsiliation Commission (IER) bildades av de marockanska myndigheterna för att undersöka oriktiga fängslanden
och försvinnanden som skedde under ”blyåren” 1956–1999.
I mandatet ingick inte att identifiera eller straffa förövare.
Däremot har skadestånd utbetalats till offer.

det av de sex människorättsaktivisterna och
krävde att de genast skulle släppas.
De sju aktivisterna överfördes efter åtta
dagars hårda korsförhör från Casablanca
till fängelset utanför Rabat. Under de åtta
första dagarna fick de anhöriga ingen information om var de sju befann sig.
De sju är alla aktiva i olika västsahariska människorättsorganisationer. Ali Salem
Tamek är ordförande i CODESA, Ahmed
Nasiri, ordförande i AMDH i Smara, Dagja Lachgar, styrelseledamot i AMDH i El
Aaiún, Yahdad Ettarroussi, medlem i AMDH
i El Aaiún, Saleh Lebayhi, ordförande i Forum för skydd av västsahariska barn och
Rachid Sghayar, medlem i Kommittén mot
tortyr i Dakhla.

Patriot
eller förrädare
Marockos kung Mohammed VI skrädde
inte på orden i sitt tal till nationen den
6 november på den 34:e årsdagen av
Gröna Marschen, det vill säga invasionen i Västsahara:
– Låt mig säga detta klart och tydligt. Det
finns inget utrymme för tveksamhet: Antingen
är man marockan eller inte. Nu kan man inte
längre spela falskt eller undvika sina plikter.
Nu har tiden kommit för ett klart och otvetydigt ställningstagande och för ett ansvarsfullt
agerande. Man är antingen patriot eller förrädare. Det finns inget mittemellan. Man
kan inte åtnjuta medborgarskapets privilegier och samtidigt kränka dem och konspirera med fosterlandets fiender.
– Vi kommer inte att ge upp så mycket som
ett sandkorn av Sahara. Detta är inte bara en
fråga om gränser, sa kungen vidare.
– Nu måste vi kämpa dubbelt så hårt och
visa fasthet och vaksamhet inför alla attacker på landets suveränitet, säkerhet, stabilitet
och allmänna ordning, sa kungen.
Han beordrade också armén, gendarmeriet, säkerhetsstyrkor och myndigheter att
mobilisera och vara vaksamma för att försvara landet.
Kungen sa också att det inte spelar någon
roll hur länge ”den artificiella konflikten”
om landets territoriella integritet pågår. ”Vi
kommer ändå att segra.”

– Hur har EU agerat mot Marocko efter
utvisningen av en svensk ambassadtjänsteman i oktober?
– Hela EU stod bakom den svenska uppfattningen att det var ett helt oacceptabelt
agerande, men samarbetet mellan EU och
Marocko fortsätter. Västsaharafrågan ska
drivas inom detta samarbetet, men den här
händelsen har inte haft någon negativ effekt
på samarbetet mellan EU och Marocko.

Pristgaren Brahim Dahane är en av sju fängslade västsaharier som nu hotas av långa
fängelsestraff eller dödsdom.

Brahim Dahane
hungerstrejkar
– Dagliga förödmjukelser, förolämpningar, psykiska övergrepp,
psykologisk terror, fysisk tortyr
och dagliga inspektioner i cellerna.
Våra familjer lever i en ständig ångest.
Situationen är helt ohållbar.
Så beskriver Brahim Dahane, Ali Salem Tamek, Ahmed Nasiri, Yahdad Ettarroussi, Saleh Lebayhi och Rachid Sghayar situationen
i fängelset i Salé utanför Rabat. De greps tillsammans med Dagja Lachgar (se sidan 6) den
8 oktober på Casablancas flygplats av marockansk säkerhetstjänst. Den 4 februari inledde de en hungerstrejk på 48 timmar.
De väntar på att ställas inför militärdom-

stol anklagade för att ha sammanträffat med
”personer som är fientliga mot Marockos territoriella integritet i ett försök att underminera den suveräna statens intressen”. De hotas
av långa fängelsestraff eller i dödsstaff.
Gruppen hade besökt de västsahariska
flyktinglägren i Algeriet och deltagit i flera
möten där. Det är första gången ett sådant
besök har gjorts från ockuperat område.
Brahim Dahane, ordförande i människorättsorganisationen ASVDH, var inbjuden
som talare till Palmedagarna i Stockholm den
10 oktober. Jens Orback, generalsekreterare
i Olof Palmes Internationella Center fördömde omedelbart i ett skarpt uttalande gripan-

Fångarna hungerstrejkar i protest mot
de miserabla förhållandena i fängelset och
den inhumana behandling som de utsätts
för. De har isolerats från yttervärlden och
får inte den medicin som de behöver. Flera av dem lider av kroniska sjukdomar som
astma och allergi.
Anhöriga till fångarna, som reser hundratals kilometer för att försöka besöka familjemedlemmarna, bekräftar också att fångarna
behandlas särskilt illa på grund av sitt politiska engagemang i Västsaharafrågan och de
mänskliga rättigheterna. Det har också lett
till att fångarnas fysiska och psykiska hälsa
har försämrats.
I ett meddelande som har publicerats av
organisationen CSPRON kräver de sex fångarna:
■ att få sitta tillsammans i en enda cell med
normal standard.
■ att få träffa familjer och vänner öppet och
direkt i ett särskilt rum.
■ att få läkarvård och medicin.
■ att få veta vad som händer i världen utanför (tidningar, böcker etc).
■ att få tala med advokater.
■ att få bra mat.
■ att få skriva brev.
Lena Thunberg
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Samtal Marocko-Polisario

Nya Polisario-kontor i Norden

Rättegång mot fiskarna

EU vägrar lämna ut dokument

Ett andra informellt möte under ledning av FN:s sändebud i
Västsaharafrågan Christopher Ross ägde rum utanför New
York 10 och 11 februari. Samtalet var en förberedelse för
ett femte förhandlingsmöte mellan de båda parterna i FN:s
regi. De tidigare fyra har inte lett framåt. Polisario hänvisar till rätten till självbestämmande och självständighet.
Marocko vägrar att acceptera självständighet för Västsahara
som ett alternativ. Båda parter är dock villiga att fortsätta
samtalen.

Polisario öppnar representationskontor i Norge och Finland.
Tre kvinnliga representanter har utsetts. Soukeina Larabas
och Mena Lehbib kommer att arbeta i Norge, Maima Mahmud i Finland. Av de nordiska länderna har Sverige haft
kontor längst. Brahim Mokhtar arbetar i Stockholm tillsammans med Nafaa Salem Mohammed, som dock befinner sig
i Spanien sedan en längre tid av personliga skäl.
I Danmark arbetar Abba Malainin. För Island arbetar Lamine Yahioaui från Storbritannien.

Det blir till slut rättegång mot de fiskare från Göteborg som
åtalas för olovligt fiske i Västsaharas vatten. Enligt kammaråklagare James von Reis saknades fartygstillstånd samt tillstånd för svenska båtar att fiska i Västsaharas vatten enligt
EU:s fiskeavtal. De åtalade ansåg att svensk rätt inte kunde
döma i denna fråga och anförde hinder till tingsrätten, som
tog god tid på sig att fatta beslut. Ägarna till fiskefartygen
Aldo och Nordic IV har under åren 2007 och 2008 haft nettointäkter på 20 miljoner kronor.

Tidskriften Västsahara får inte ta del av hela innehållet i det
juridiska utlåtandet, som kritiserar lagligheten i fiskeavtalet
mellan
Marocko och EU. Stora delar av det juridiska innehållet har
tvättats bort, då det ”kan skada relationerna” mellan EU och
Marocko, enligt EU förordning 1049/2001. Inte ens juristernas
skriftliga namnteckningar har kommit med i det ”tvättade”
utlåtande. Beslutet att inte lämna ut hela handlingen är överklagad. Se www.vastsahara.net

Dagja var åter
inlåst och isolerad
Dagja Lachgar, tidigare ”försvunnen” i
elva år och den enda kvinnan i ”sjugruppen” utsattes för systematisk och
grym behandling i fängelset utanför
Rabat från oktober till 28 januari,
då den svårt sjuka kvinnan plötsligt
släpptes tillfälligt. ASVDH offentliggjorde en rapport i december om hur
hennes hälsa snabbt hade försämrats.
Hafiz Ben-Hachem från fängelseledningen beslutade redan i oktober om hårda restriktioner och isolering från yttervärlden för
Brahim Dahane och de övriga sex människorättsaktivisterna. Samme person var ansvarig för många hemliga fängelser under kung
Hassan II:s regim, däribland Agdez, Qalaat
M’gouna och PCCMI i El-Aaiun.
Den 52-åriga kvinnan greps av de marockanska myndigheterna första gången 1980 när
hon var 23 år gammal. Hon satt sammanlagt elva år i de hemliga och sedan ökända
fängelserna PCCMI i El Aaiún, Derb Moulay Chrif i Casablanca, Agdz och Khalaat
Mgouna i Atlasbergen. Som i så många andra
fall visste inte hennes anhöriga om hon levde eller var död. Hon släpptes plötsligt 1991
tillsammans med hundratals andra ”försvunna” som lyckats överleva åratal av fasansfulla upplevelser.
Sviterna av dessa år som ”försvunnen”
har gett henne både fysiska och psykiska
besvär.
Isolering och trakasserier. När hon åter
greps den 8 oktober 2009 placerades hon ensam i en smutsig isoleringscell full av insekter,
utan ventilation och nästan utan dagsljus.
Fängelseledningen uppmuntrade vanliga
kriminella fångar att skrika och sparka på
6

celldörren när hon sov. Även fångvaktarna
attackerade henne fysiskt och verbalt. Hon
fick felaktig information om att familjemedlemmar fängslats. Hon fick inte ha kontakt
med andra fångar. Isoleringen var total. Den
mat som familjen tog med till henne beslagtogs eller stals. Hennes hälsa försämrades på
grund av den omänskliga och grymma behandling som fängelseledningen systematiskt utsatte henne för. Hon fick ingen medicin och inga läkarbesök.
Besök i 14 minuter. Dagja Lachgars familj
får besöka henne en gång i veckan. Familjen bor i El Aaiún 120 mil bort. Bara resan
kostar 5 000 dirham, cirka 5 000 kr. Till det
kommer kostnad för boende och annat. Det
gör att familjen bara kan besöka henne en
gång i månaden.
Vid ett sådant besök måste familjen först
gå till militärdomstolen i Rabat för att få

”Hon lyckades slita sig
loss och omfamnade
sin far i 30 sekunder,
innan vakterna slet
tillbaka henne.”
tillstånd. Sedan går de till fängelset, där de
måste vänta vid grinden i flera timmar tills
de ”vanliga” fångarnas familjebesök är över.
Fängelsevakterna behandlar ofta släktingar till politiska fångar föraktfullt och rasistiskt. Ofta blir de kroppsvisiterade. Släktingarna är ofta rädda för att blir bötfällda
eller fängslade. Detta hände ju Brahim Dahanes syster Salka.

Världssamfundet får
inte misslyckas igen
Dagja Lachgar var ”fösvunnen” i elva år
innan hon plötsligt släpptes 1991.
Nu var hon inlåst och isolerad igen.
När besöket väl äger rum är det ofta bara
några minuter kvar av besökstiden. Dagja
följs av tre vakter. Familjen och hon skiljs
åt av galler. Vakterna hotar dem dessutom
och försöker ofta styra samtalet.
Släktingar till Dagja berättar om ett besök i november:
”Vi kom till fängelsegrinden kl 13 efter
att ha hämtat de tillstånd som vi behövde.
Vi fick vänta till 16.30, innan vi fick träffa
henne, men vi fick inte röra henne. Sex män
förde in henne i rummet. Hon lyckades slita
sig loss och omfamnade sin far i 30 sekunder, innan vakterna slet tillbaka henne. Två
galler, två vakter och långt avstånd emellan
oss gjorde det nästan omöjligt att prata. Efter 14 minuter fick vi lämna rummet och besöket var slut.”
ASVDH krävde i december i samband med
att rapporten publicerades att Dagjas isolering måste brytas, att hon skulle få ha radio
och tv, att levnadsförhållandena skulle förbättras, att trakasserierna från vakter och
fångar skulle upphöra, att hon skulle få vård
av specialistläkare, att hon skulle få träffa
sin familj utan att trakasseras, att hon skulle få använda en telefon och att hon skulle
få träffa andra fångar.

– Min bror har kämpat för internationell rätt. Nu måste den internationella
rätten skydda honom.
Så sa Aicha Dahane, systern som
hade blivit ombedd av sin bror att ta
emot den svenska regeringens Per
Angerpris i hans ställe i Stockholm den
16 november.
I fokus på den vackra scenen i kongresshallen
stod en ensam röd stol under ett stort porträtt
av Brahim Dahane. Till vänster vid flygeln
fanns musiker och operasångare som framförde verk till Brahim Dahanes ära.
Per Angerpriset delades ut av en märkbart tagen kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth:
– Brahim Dahane har under hela sitt vuxna liv med fredliga medel hävdat sahariernas
rätt att bestämma över sin framtid och varit aktiv i kampen för mänskliga rättigheter
i Västsahara, bland annat genom grundandet av människorättsorganisationen ASVDH.
Han har lyckats bygga upp goda relationer
med internationella organisationer och internationell press, vilket lett till att uttalanden från ASVDH ofta publiceras, i framför
allt spansk press och på Internet. Han har
också lyckats få besökare och kommissio-

”Brahim Dahane har
under hela sitt vuxna liv
med fredliga medel
hävdat sahariernas rätt
att bestämma över sin
framtid.”

Aicha Dahane, Brahims syster, hämtade Per Angerpriset i Stockholm för sin bror
som sitter fängslad.
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ner att komma till Västsahara, och på så
vis bryta tystnaden kring denna långdragna
konflikt. Brahim Dahanes engagemang har
lett till att han under långa perioder suttit
fängslad. I denna stund är Brahim Dahane
åter frihetsberövad. Den svenska regeringen har uttryckt oro för situationen och understrukit vikten av att hans mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.
– Vi sänder våra tankar till honom och
hans familj och vänner i denna stund, sa
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i
sitt tal.
Brahims syster Aicha sa i sitt tal:
– Jag är så glad att vara här idag för att
ta emot priset, men själva det faktum att
det är jag som är här och inte Brahim är
mycket sorgligt.
– Brahim kan inte vara med oss idag. Istället för att ta emot priset sitter han i en fängelsecell i Salé. Han arresterades tillsammans
med sex andra kända människorättsaktivister för fem veckor sedan. Hans ”brott” var
att han hade besökt flyktinglägren i den algeriska öknen där 165 000 västsaharier tvingas leva. För detta besök anklagas han och de
andra människorättsförsvararna för att ha
underminerat den marockanska statens säkerhet, inklusive att ha attackerat dess ”territoriella integritet”. De ska ställas inför en
militärdomstol och riskerar långa fängelsestraff eller till och med dödsstraff.
– Det här är en så svår tid för mig och
min familj. Brahim är inte bara en bror. Jag
har en bra och mycket speciell relation med
honom. Vi två är ansvariga för familjen och
vi har haft många svårigheter i livet men de
har vi övervunnit genom att stödja varandra. Han är min bror, min bästa vän och
han är allt i mitt liv.
– Situationen i den ockuperade delen av
Västsahara är mycket allvarlig. Det finns
mängder av rapporter om fruktansvärda
brott som olagliga gripanden, försvinnande, olagliga fängelsestraff, rättsvidriga rättegångar och tortyr. Människor bränns, får
sitta med ögonen förbundna under långa perioder, hängs upp i smärtsamma ställningar,
våldtas och hindras från att resa.
– Sedan ”intifadan”, upproret, startade
2005, har situationen försämrats, särskilt i och
med att Brahim och de sex andra greps den 8
oktober. Det finns ungefär 43 västsahariska
politiska fångar just nu i marockanska fängelser. Hundratals personer är försvunna.
– Världssamfundet har inte lyckats genomföra en folkomröstning för självbestämmande. Det får inte bli så, att de dessutom
misslyckas med att skydda min bror och
alla västsaharier från brott mot de mänskliga rättigheterna, sa Aicha Dahane bland
annat i sitt tal.
Lena Thunberg
8

”Banbrytaren Brahim Dahane har
valt den svåra vägen”
av de drabbade. Bland dem som fick ett sådant skadestånd var Brahim Dahane.

– Han har inte valt ett bekvämt liv,
sa Cecilia Asklöf i sitt tal om Brahim
Dahanes arbete för de mänskliga
rättigheterna på prisutdelningen
i Stockholm. Hon är tillförordnad
ordförande för Svenska avdelningen
av Internationella Juristkommissionen som nominerade Brahim till Per
Anger-priset.
Brahim Dahane är född 1965. Han var tio
år när Västsahara invaderades av Marocko
och han växte upp under det krig som följde. Den del av befolkningen som inte flydde till Algeriet protesterade mot ockupationen. Deras protester bemöttes med övervåld
och många människor försvann i fångläger,
där förhållandena var fruktansvärda. Brahim Dahane var bara 22 år när han fängslades i samband med en fredlig demonstration som anordnats i samband med ett besök
från en FN-kommission. Han placerades i
ett hemligt fångläger under perioden 1987–
1991. Under tiden i fånglägret utsattes han
och hans medfångar för tortyr, misshandel och undernäring. När han 1991 släpptes fri vägde han närmare 35 kilo och hans
tillstånd var mycket kritiskt.
År 1994 gjorde Brahim Dahane och tre
andra personer, som alla hade suttit i hemliga fångläger, en resa till Marockos huvudstad Rabat i syfte att undersöka möjligheterna att väcka talan mot den marockanska
staten för brott mot de mänskliga rättigheterna. Målet var att offentliggöra kränkningarna för att försöka minska deras antal och brutalitet. Den här resan anses av
många ha varit det första steget på vägen
att organisera och samordna Västsaharas
människorättsaktivister.
Efter resan till Rabat bildade samma fyra
personer The Coordination Committee for
the Sahrawi Victims of Forced and Arbitrary Detention. Genom att ordna möten
och hålla kontakt med andra aktivister
lyckades Brahim och hans medarbetare att
samordna en kärna av människorättsaktivister. Den här kommittén anses vara den
första organisation på ockuperat område
som engagerade sig i kampen för mänskliga rättigheter.

Brahim Dahane har arbetat med att organisera och samordna Västsaharas människorättsaktivister.
Försökte kontakta Amnesty. År 1998 besökte Brahim Dahane och kommittén Rabat
en andra gång. Målet den här gången var
att knyta förbindelser med internationella
människorättsorganisationer som Amnesty
International och Human Rights Watch och
att etablera kontakter med utländska ambassader från demokratiska och västeuropeiska länder. Samtidigt krävde man att den
marockanska staten skulle betala skadestånd
till dem som överlevt fånglägren.
Kommittén lyckades med sin avsikt och
hjälpte internationella diplomater och människorättsorganisationer att besöka området. Kommittén spelade en nyckelroll för
att sprida information och kunskap om de
allvarliga och systematiska kränkningarna. Kommittén lyckades också förmå den
marockanska staten att erkänna en del av
sina brott och betala skadestånd till några

Internet ett led i kampen. De flesta människor i samma situation skulle antagligen
övergå till att leva ett mer riskfritt liv.
Brahim Dahane använde istället skadeståndet för att starta två Internetkaféer. Hans
avsikt var att ge människorättsaktivisterna
en möjlighet att lära sig att använda Internet för att på så vis kunna sprida information om situationen i Västsahara. Kaféerna
bevakades av polisen och en mediekampanj
iscensattes. Kaféerna uppgavs vara tillhåll
för separatister. Kampanjen gjorde klart att
den som besökte något av de båda Internetcaféerna skulle ses som en misstänkt separatist. Detta, i kombination med att kaféernas
anslutning till Internet med jämna mellanrum saboterades, skrämde bort alla besökare. Det sista av de båda kaféerna tvingades stänga 2007.
Parallellt med att Brahim Dahane öppnade
och drev Internetkaféerna var han också en
av nyckelpersonerna bakom tillkomsten av
en ny människorättsorganisation, ASVDH.
(La Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos cometidas por el estado marroqui) ASVDH höll
sitt konstituerande möte i maj 2005. Vid mötet antog man de principer som skulle styra
ASVDH:s arbete. Några av dem är:
■ Att respektera och försvara mänskliga rättigheter.
■ Att arbeta för att sprida kännedom om
grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
■ Att arbeta för frigivande av västsahariska
politiska fångar.
ASVDH:S medlemmar förföljs. Brahim Dahane har varit ASVDH:s ordförande sedan
organisationen bildades. ASVDH använder
sig bland annat av Internet för att publicera hemligt material, till exempel intervjuer
med människorättsaktivister som fängslats
och utsatts för kränkningar, fotografier som
tagits i hemlighet i samband med våldsamma
polisingripanden och bilder på västsaharier
som utsatts för tortyr. ASVDH:s webbsida
är den bäst organiserade och uppdaterade av
de sajter som drivs av västsahariska människorättsorganisationer. Organisationens med-

”När planet med de
sju människorättsaktivisterna landade i
Casablanca den
8 oktober stod polisen
och väntade på dem.”
lemmar trakasseras och arresteras regelbundet. Jag kanske ska passa på att nämna att
enligt Freedom House rapport från 2009 intar Västsahara en av världens jumboplatser
när det gäller respekt för medborgerliga och
politiska rättigheter.
Fängslad igen 2005. Brahim Dahane har vid
flera tillfällen uttalat sig officiellt beträffande
fängslade människorättsaktivister och dödsfall som man misstänker orsakats av misshandel eller tortyr. Han fängslades i oktober
2005. Han greps då i samband med en samling utanför Hamdi Lembarkis hus. Hamdi Lembarki hade samma dag misshandlats
till döds av säkerhetsstyrkorna i samband
med en fredlig demonstration. Brahim Dahane greps när han via telefon lämnade information om det inträffade till en spansk
nyhetsbyrå. Gripandet föranledde en omfattande kampanj från Amnesty International. Även Human Rights Watch protesterade mot hans arrest.
I november samma år ställdes Brahim Dahane inför rätta och dömdes för att ha bil-

dat en ”kriminell grupp”, alltså ASVDH,
och för att vara medlem i en ”illegal organisation”. Han transporterades därefter till El
Aaiúns ökända fängelse, det så kallade Svarta fängelset. Han har berättat att han under
en av transporterna blev allvarligt misshandlad av sina fångvaktare. I april 2006 släpptes han ur fängelset inför ett besök från en
FN-kommission.
Banbrytaren hotas av dödsstraff. När
han hade släppts fortsatte Brahim Dahane
att vidareutveckla ASVDH:s verksamhet
och knyta internationella kontakter. För en
dryg månad sedan besökte han och sex andra
människoaktivister de flyktingläger i Algeriet
där 100 000 västsaharier fortfarande efter
30 år lever i flykt. Liksom många andra saker som Brahim Dahane har gjort var detta
första gången någon genomförde en sådan
resa från de ockuperade områdena.
När planet med de sju människorättsaktivisterna landade i Casablanca den 8 oktober
stod polisen och väntade på dem. Samtliga
greps och fördes iväg till okänd ort, där de
hölls i flera dygn utan att deras anhöriga fick
veta något om vad som hänt dem. Den 16
oktober ställdes de inför en militärdomstol
och häktades, anklagade för högförräderi.
De riskerar att dömas till långvariga fängelsestraff. Enligt Amnesty International löper
de även risk att dömas till döden. Amnesty
International har deklarerat att samtliga av
de sju är att se som samvetsfångar.
Cecilia Asklöf

Äldre systern arresterades
vid besök i fängelset
Brahim Dahanes andra syster Salka, 46 år gammal, mor till åtta barn och bosatt i El Aaiún,
reste 120 mil i buss för att besöka sin bror i fängelset utanför Rabat den 24 oktober.
Fängelsevakterna visiterade henne och hittade 500 dirham (cirka 45 euro) i hennes plånbok. Pengar som hon tänkt ge sin bror så han skulle kunna skaffa mat.
Hon arresterades direkt anklagad för försök till illegal smuggling av pengar till brodern, som hon inte ens fick möjlighet att träffa. Två dagar senare dömdes hon i en kort
rättegång utan advokat till två månaders fängelse. Tiden avtjänade hon i samma fängelse som sin bror.
Domen väckte protester från flera håll. Salka har aldrig varit politsikt aktiv.
En månad senare i en ny rättegång med advokat förkortades straffet till en månad.
Salka Dahane släpptes samma dag.
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30 års katastrofdiet i lägren
Stor barnadödlighet, akut undernäring
och hämmad utveckling.
Det är resultatet av att de västsahariska flyktingarna i Algeriet tvingats
leva på en katastrofdiet från FN under
mer än 30 år. Detta visar en norsk
nutritionsstudie.
Ingrid Barikmo är en norsk nutritionist knuten till Akershus University och Kyrkans
Nödhjälp i Norge. Hon har studerat nutrition (näringslära) och hälsoläget i flyktinglägren sedan 1999 och sedan dess besökt
lägren 25–30 gånger.
– Jag har ägnat mig åt att studera framför
allt barns och kvinnors hälsotillstånd. Under de senaste åren har jag sett att undernäring, anemi och struma ökat, berättade hon
vid ett framträdande på ABF-huset i Stockholm, arrangerat av Kommittén för Västsaharas Kvinnor.
Eftersom lägren ligger mitt ute i öknen där
det praktiskt taget inte går att odla något är
flyktingarna helt beroende av mathjälp utifrån. Undernäringen och anemin är resultatet av att det flyktingarna fått hittills har
varit en katastrofdiet.
– Det var matransoner utarbetade för att
få människor att överleva i katastrofsituationer, påpekade Ingrid Barikmo, det täckte näringsbehovet under kortare tid, men skapar
inte god hälsa om den ges år efter år.
Västsaharaflyktingarna har tvingats leva
på en katastrofdiet i över trettio år.
Nedskuren hjälp. Dessutom har UNHCR:s
och WFP:s ( World Food Programme) matprogram skurits ner. Till en början var det
beräknat att räcka till 158 000 flyktingar trots att flyktingarna själva sade: ”Vi är
160 0000”. 2006 skars hjälpen ner för att
räcka till 90 000.
Polisario och Västsahariska Röda Halvmånen godtog inte nedskärningen och efter

”Eftersom lägren ligger
mitt ute i öknen där det
praktiskt taget inte går
att odla något är
flyktingarna helt
beroende av mathjälp
utifrån.”
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åtta månader lyckades man åstadkomma en
kompromiss; sedan dess ges mathjälpen till
de 120 000 mest sårbara personerna.
– Den hjälpen har man sedan tvingats fördelas på 160 000 personer.
Under de drygt trettio år som lägren existerat har det kommit matstöd från många
andra håll också. Kyrkans Nödhjälp i Norge har exempelvis försett sjukhusen med
färsk mat som grönsaker. Men den generella hjälpen har varit splittrad, den har ofta
varit försenad och inte varit tillräckligt samordnad.

”Många barn lider av
hämmad tillväxt på
grund av dåligt näringsintag, något som inte
bara gör dem kortare
utan också hämmar den
mentala utvecklingen.”
ten innan den dricks.
Varför har getmjölken så hög halt av jod?
Getterna får samma vatten som människorna, de har inte tillgång till naturlig föda utan
lever i stort sett på avfall. Getmjölken innehåller säkert också mycket tungmetaller, något som ännu inte undersökts.
– Den här mjölken skulle bli stoppad i
Europa.
För att tackla problemet med för mycket
jod måste vattnet renas. Det verkar som EU:s
biståndsorgan ECHO kan bistå.
En annan möjlighet är att borra efter vatten på andra ställen.
– Det här är nödvändigt för flyktingbarnens hälsa, sade Ingrid Barikmo.

Viktigt nytt organ. 2009 hade Hälsoministeriet i lägren en femdagars workshop med
alla inblandande parter och utarbetade en
näringsstrategi för de närmaste åren. Det
viktigaste: Man har skapat ett samordnande organ, PISI, och har en gemensam målsättning för nutrition, fördelning och hälsa. Kommer det in någon ny organisation
som vill göra något för mathållningen i lägren kommer den att placeras in under detta paraply.
– Nu kommer man också att ta hänsyn till
lokala matvanor men också undervisning.
Bland annat behöver man förklara att små
barn behöver äta ofta. Vi upptäckte att många
små barn bara fick mat två gånger om dagen,
några en gång om dagen. Barn har små magar och behöver äta fem gånger. En annan är
att försöka få gravida kvinnor att förstå att
det är viktigt att äta mycket. I dag äter de lite
för de är rädda för att få för stora barn och
till följd av det svåra förlossningar.
Struma allvarligt problem. Struma är vanligt, speciellt bland barnen. I Europa får man
struma på grund av brist på jod. I lägren på
grund av för mycket jod.
22 procent av de undersökta kvinnorna hade förstorad sköldkörtel. 86 procent
av barnen!
– Det är ett allvarligt problem, sade Ingrid Barikmo. När vi försökte förstå varför
märkte vi att människorna i två läger, Ausserd och El Aaiún, var värst drabbade. De
lägren får sitt vatten från samma vattenkälla och det vattnet visade sig ha mycket höga
halter av jod.
När vi undersökte getmjölken och kamelmjölken hade den också höga halter av jod.
En munfull med getmjölk är tillräckligt för
att täcka dagsbehovet av jod. Som tur är
brukar man späda ut getmjölken med vat-

Stor barnadödlighet. I lägren finns också de vanliga problemen på grund av dåligt
kosthåll, undernäring och anemi.
Under 1997 börjande man mäta och sedan dess har undernäring och anemi ökat
på grund av nedskärningarna i matprogrammet.
Vid den senaste undersökningen var 66
procent av de gravida kvinnorna undernärda på grund av järnbrist, 15 procent var
gravt undernärda!
Många barn lider av hämmad tillväxt på
grund av dåligt näringsintag, något som inte
bara gör dem kortare utan också hämmar
den mentala utvecklingen. Andra problem
bland barnen är akut undernäring och anemi. Barnadödligheten är stor.
– Nästan häften av kvinnorna vi talade
med hade mist ett eller flera barn.
Ingrid Barikmo har sammanträffat med
politiker och organisationer i Sverige för
att öka kunskaperna om det som är fundamentalt för överlevnad och hälsa i lägren:
bra mathållning.
Monica Zak
Bilder: Ingrid Barikmo
Vattnet och i högsta grad getmjölken i flyktinglägren innehåller alldeles för mycket jod. Struma är vanligt bland barn.
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Bildt: EU-Marocko bra

Uran i Västsahara

HRW: Sämre i Marocko 2009

FN måste agera!

– Marockanska myndigheter attackerar nu systematiskt
kända västsahariska människorättsaktivister. Vad tänker utrikesministern göra? frågade Hillevi Larsson (s) i riksdagen
2 december. Liknande frågor kom från Ameer Sachet (s) och
Bodil Ceballos (mp).
– EU:s vidgade samarbete med Marocko innebär att den
politiska dialogen förstärks och frågor som demokrati och
mänskliga rättigheter får en än mer central plats i det sammanhanget, svarade Carl Bildt 14 december.

Marocko utforskar uranfyndigheter i Västsahara. Detta framgår av en rapport från den marockanska statens gruvbolag
ONHYM i september 2009.
Enligt IAEA, Internationella Atomenergiorganet beräknas
fyndigheterna öster om Dakhla till mellan 25.000 och 50.000
ton. Enligt FN och internationell rätt får inte naturresurser exploateras mot befolkningens vilja. Västsahara är en
avkoloniseringsfråga i FN:s generalförsamling och Marocko
ockuperar Västsahara sedan 1975.

Läget för mänskliga rättigheter har försämrats i Marocko
och särskilt i Västsahara, skriver Human Rights Watch i sin
årsrapport. Människor som fredligt ifrågasätter Marockos
rätt till Västsahara förföljs och fängslas. Politiskt motiverade
reseförbud ut ur landet har ökat. Marocko är EU:s största
biståndsmottagare inom Grannskapsavtalet. 654 miljoner
euro är öronmärkta 2007–2010. Där ingår också stöd till
människorättsorganisationer. Frankrike gav 460 miljoner i
utvecklingsstöd till Marocko dessutom.

– Skydda de civila västsahariska människorättsaktivisterna,
agera för att alla västsahariska politiska fångar omedelbart
och villkorslöst friges, kräver Västsaharas president Mohamed Abdelaziz i ett brev till FN:s generalsekreterare Ban
Ki-moon den 11 februari.
Sedan augusti 2009 har situationen försämrats i den
ockuperade delen av Västsahara, skriver Mohamed Abelaziz.
– Det är oacceptabelt att tillåta Marocko att fängsla fredliga civila för att de kräver sin internationellt erkända rätt.

Jens Orback,
generalsekreterare Palmecentret:

Hösten 2009 utvisades det svenska ministerrådet Anna Block Mazoyer från den svenska ambassaden i Rabat, anklagad för att ha överfört information till Polisario.
Den troliga orsaken till utvisningen var dock att den svenska regeringen dagen före utvisningen
gjorde offentligt att Brahim Dahane skulle tilldelas Per Angerpriset.
Anna Block Mazoyer arbetar numera på Utrikesdepartementet i Stockholm och berättar här om
sin resa till ockuperade Västsahara samt delar av höstens händelser. Hon väljer dock att i stora
stycken förklara Marockos syn på Västsahara-frågan.

Ingen yttrandefrihet
i Marocko
– Att säga att Marocko är ”bäst i
klassen” i ”en dålig klass”, är att begå
misstaget att relativisera de mänskliga rättigheterna.
Utrikesdepartementet borde veta bättre än att jämföra
situationen för de
mänskliga rättigheterna i Marocko
med övriga länder i
Nordafrika. Situationen ska enbart jämföras med de faktiska rättigheterna! Det
vill säga vad alla människor har rätt till:
Yttrandefrihet, föreningsfrihet och demokrati. Och det finns inte i Marocko.

”Marocko är
bäst i klassen”
Fosterlandet Marocko är okränkbart.
Brahim Dahane träffade fienden Polisario. Så ser Marocko det hela. Svenskar
förstår inte Marockos upprördhet, men
det gör andra länder. Marocko är dessutom bäst i hela Nordafrika och Mellanöstern när det gäller rättsprocesser
och gripanden. Detta menar svenska
ministerrådet Anna Block Mazoyer.
I oktober greps Brahim Dahane och sex andra
aktivister efter ett besök i flyktinglägren.
Både svenska ambassaden och Brahim Dahane själv hade dessförinnan fått veta att han
skulle få regeringens Per Angerpris.
– Palmecentret, som hade bjudit in Brahim
Dahane till Sverige, meddelades om att han
sannolikt skulle gripas, när han återvände
från lägren till Marocko. Eftersom en grupp
västsaharier hade gripits på gränsen till Mauretanien, när de var på väg till flyktinglägren
och det hade varit stor mediebevakning i Marocko kring gruppens besök, förstod vi att
så skulle ske. Brahim Dahane informerades
om att de skulle gripas. Han hade kunnat ta
ett plan till Stockholm i stället.
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När det gäller den stora uppmärksamhet som Aminatou Haidar fick i media till
skillnad från Brahim Dahane, menar Anna
Block Mazoyer:
– Jag tror att Brahim Dahane-historien var
planerad men att det inte gick som de hade
tänkt sig. De hade hoppats få internationellt
stöd som MR-aktivister. De hade inte räknat med att det faktum att de hade träffat
Västsaharas försvarsminister och gjort uttalanden till stöd för Polisario innebär enligt marockansk krigslag att de har gjort
sig skyldiga till landsförräderi vilket de nu
anklagas för.
– Sverige har inte varit i krig på länge. Det
är svårt för oss att förstå situationen, men
personerna reste till lägren i Algeriet till en

”Tekniskt sett är
Marocko i krig med
Polisario. Andra länder än
Sverige har större förståelse för Marockos syn.”

fiende, Polisario. De har tidigare rest till Algeriet men inte till Polisario. Tekniskt sett är
Marocko i krig med Polisario. Andra länder än Sverige har större förståelse för Marockos syn.
Anna Block Mazoyer vill inte ytterligare
kommentera höstens händelser, eftersom det
ledde till hennes utvisning. Hon arbetade i
tre och ett halvt år på den svenska ambassaden i Rabat och hoppas kunna återvända
till Marocko någon gång.
På tal om att Västsaharafrågan trots allt
är ett avkoloniseringsuppdrag för FN påpekar hon att det var Marocko som satte upp
Västsahara på avkoloniseringslistan före
1975 under den spanska tiden, något som
kanske inte är känt av så många.
Enligt marockansk lag finns det tre heliga
principer, förklarar Anna Block Mazoyer vidare. Religionen, fosterlandet och kungen.
Fosterlandet betyder för Marocko att territoriet är okränkbart och att Västsahara är
en del av det.
– När det gäller de mänskliga rättigheterna
är Marocko bäst i klassen i hela MENA-om-

Brahim Mokhtar,
Polisario:

Avkolonisera genom
folkomröstning

Anna Block Mazoyer före detta ministerråd vid svenska ambassaden i Rabat.
rådet, Nordafrika och Mellanöstern. Detta
anser EU och därmed också Sverige. Marocko är absolut bättre än Algeriet. Se bara
på pressfriheten. Algeriet är ansvarig för lägren och MR-situationen där på samma sätt
som Marocko är ansvarig för MR-situationen i det ockuperade Västsahara.
– Om man pratar om rättsprocesser, försvinnanden och gripanden så är Marocko
bättre än de övriga länderna. Naturligtvis
inte bra men alltså bättre. Marocko är bäst
i en dålig klass.
Om framtiden säger hon:

– Jag hoppas att man inom ramen för FN
kommer fram till en politisk lösning som gör
att saharier som lever åtskilda får träffas.
Att de från lägren får återvända. Det finns
så mycket lidande. Västsaharierna har rätt
till självbestämmande men bland västsaharierna finns olika uppfattningar.
Numera arbetar Anna Block Mazoyer på
Utrikesdepartementet i Stockholm på MENA-avdelningen (Mellanöstern och Nordafrika) med Unionen för Medelhavet.
Lena Thunberg
Bild: Christian Carlsson

– Anna Block Mazoyer borde besöka
flyktinglägren i Algeriet och de befriade
delarna av Västsahara. Hon förstår inte
situationen, säger
Brahim Mokhtar,
Polisarios representant i Sverige.
– Det här är en
avkoloniseringsfråga sedan 1966.
Lösningen är en fri
och rättvis folkomröstning precis som vilket demokratiskt
val som helst. Befolkningen har rätt att
uttrycka sin egen vilja: vill de ha självständighet eller bli en del av Marocko.
Det handlar inte om att kunna återvända eller inte.
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”Provocerande
för Marocko med
Polisario-flagga”
Det gemensamma besöket från de
nordiska länderna till den ockuperade
delen av Västsahara, som skulle ha
skett redan 2005 har nu ägt rum,
säger Anna Block Mazoyer.
– Jag åkte dit i juni 2009.
2005, när den västsahariska ”intifadan”
hade börjat och rapporter kom om övergrepp
på den västsahariska civilbefolkningen, begärde de nordiska länderna Norge, Finland
och Sverige att få göra ett gemensamt besök
i Västsahara. Åren gick och trots intensiva
dialoger kom det inget tillstånd från de marockanska myndigheterna.
– Frågan var känslig för Marocko, berättar Anna Block Mazoyer. Men nu har besök ägt rum fast i en annan form. Representanten för den danska ambassaden reste
våren 2009. Norge har inte kunnat göra något besök än av praktiska skäl. Själv reste
jag dit i juni 2009 tillsammans med det belgiska ambassadrådet Johan Jacobs. Vi stannade i tre dagar.
– Vi var i El Aaiún och Smara och träffade företrädare för myndigheterna, det civila
samhället och självständighetsaktivister från
ASVDH, CODESA och Mödrarna till de 15
försvunna ungdomarna. Dessutom hade vi
ett mycket kort möte med en aktivistgrupp
i Smara där tiden tyvärr bara räckte till för
att överräcka ett dokument till oss.
– Mina starkaste intryck av besöket är att
det finns en sorg bland saharierna att de är
delade, att de inte kan träffa sina släktingar. Men enligt myndigheterna är det cirka
30 000 personer som har rest från lägren
till Västsahara via Mauretanien. Syftet är att
träffa släktingar och göra affärer, köpa saker
som de behöver. Dessutom sker ju besök genom UNHCR:s organiserade resor.
– Det kändes inte som att vi befann oss i
en belägrad stad, när vi var i El Aaiún. Det
var inga demonstrationer, inget klotter på
väggarna och inte heller så många poliser
ute. Vi kunde röra oss fritt, även om man
kanske höll ögonen på oss. Vi kunde också
träffa aktivisterna i deras hem.
– I Smara var det annorlunda. Där var bevakningen större, eftersom det ligger närmare sandvallen och marockanerna håller
stor koll på MINURSO, som har en campsite även där.
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Anna Block Mazoyer berättar att det hade
varit kommunalval före besöket och att valdeltagandet var högre i Västsahara än i Marocko. Det fanns uppgifter om att aktivister
deltog i valet. Hon säger också att hon träffade många frispråkiga personer.
– Under ett möte, där myndighetspersoner
var med, råkade jag säga ”de södra provinserna” varpå en aktivist rättade mig och sa
”Västsahara” och ”Vi vill ha självständighet”. Det tyder jag som ett tecken på yttrandefrihet.
– Det finns västsaharier som inte vill leva
i en folkrepublik styrd av Polisario och som
stöder autonomiförslaget. Jag var förvånad över att det finns så många västsaharier som säger att de är nöjda med autonomiförslaget, som ju är ett förslag. Jag hade
inte väntat mig att de skulle tala så öppet
om det. En del sa: ”Vi har tillräckligt med
frihet, vi vill inte leva under en totalitär regim som Polisario”.
– Alla aktivister tror naturligtvis på sin sak.
Jag känner stor respekt för de olika åsikterna. En slutsats är också att allt inte är så vitt
eller svart som man kanske tänker.
Anna Block Mazoyer fick träffa västsaharier, bland annat höga myndighetspersoner,

personer som satt i kommunfullmäktige och
klanledare. De träffade tio personer från CODESA, fem från ASVDH och några från Mödrar till de försvunna 15 ungdomarna. Sammanlagt träffade de cirka 200 personer.
När det gäller de 15 försvunna ungdomarna, tror Anna Block Mazoyer att de har drunknat och att mödrarna utnyttjas med hjälp
av felaktig information. 15 unga män som
var på väg i båt till Kanarieöarna i december 2005 kom aldrig fram. Anhöriga mödrar och systrar, som har bildat en förening,
anser sig ha bevis för att ungdomarna greps
på stranden utanför El Aaiún och att de hålls
hemligt fängslade.
– Jag tror att ungdomarna har drunknat
som så många andra som försöker ta sig till
Europa. Uppgifterna om att de 15 ungdomarna skulle hållas hemligt fängslade kan
inte stämma. Det är inte möjligt att hålla
dem fängslade så länge. Hela berättelsen
stämmer helt enkelt inte överens med den
övriga MR-bilden i förhållande till vad som
gäller till exempel terroristmisstänkta i Marocko. De här ungdomarna var ju inte heller centrala aktivister enligt Marocko. Varför skulle de hållas gömda?
Det svenska besöket ägde alltså rum i juni.
Från juli skedde en ny utveckling med ökad
aktivitet från aktivisterna, menar Anna Block
Mazoyer.
– Dessa aktiviteter var provocerande för
Marocko. Aktivisterna har ett intresse av att
världen ser vad de gör. De klättrar kanske
upp i en telefonstolpe och sätter upp en Polisario-flagga. Det är oerhört provocerande
för Marocko, men det är naturligtvis ingen
ursäkt för att polisen begår övergrepp.
Lena Thunberg

Jens Orback:

Brahim Mokhtar:

Ingen information

Förvånande uttalande

– När Dahane fängslades, lovade UD
oss information om hans situation. Vi har
återkommande kontaktat UD, men de har
inte kunnat säga någonting. Vad vi förstår
har de inte besökt Dahane, trots att EU rekommenderar besök till fängslade människorättsförsvarare.
– I sin utrikesdeklaration sa utrikesminister Carl Bildt uttryckligen: ”Försvaret av de
mänskliga rättigheterna är en grundsten i
svensk utrikespolitik. Vi verkar för att stödja MR-förespråkare runt om i världen.”

– Polisario känner inte till någon delegation från de nordiska länderna som besökt den ockuperade delen av Västsahara.
Att personer från de nordiska ambassaderna i Marocko gör individuella besök är
inte det ursprungliga syftet. Det var att representanter för de nordiska regeringarna
skulle undersöka de påtalade brotten mot
mänskliga rättigheter som ägde rum 2005.
- Att säga att många västsaharier inte vill
leva under ”Polisarios totalitära regim” är
mycket starkt för att komma från en diplomat. Hon borde uttala sig försiktigare.

”Mina bröder finns i
ett hemligt fängelse”
– Ungdomarna finns i ett hemligt
fängelse utanför Rabat, men en eller
två är döda, säger Nhabouha lugnt
utan att avslöja några känslor.
Det är sina två bröder hon talar om – och
tretton andra unga män.
De var på väg till Kanarieöarna i december 2005 för att i en liten båt ta sig ut ur den
ockuperade delen av Västsahara och berätta för omvärlden om ”intifadan”, som hade
börjat ett halvår tidigare. Förföljelserna mot
de fredliga västsahariska demonstranterna fanns dokumenterade på dvd-skivor. Nu
skulle världen få veta.
Men de kom inte till Las Palmas och ingen
vet med bestämdhet vad som har hänt.
De marockanska myndigheterna har hävdat att ungdomarna har drunknat, men inga

Sätt press
på Marocko!
– Vi har kontakt med svenska ambassaden i Marocko för att följa upp vad
som händer med Brahim Dahane och
de övriga fängslade, säger Jens
Orback, generalsekreterare för Palmecentret, som arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.
– Hur har Olof Palmes Internationella Centers Västsaharaverksamhet bedrivits hitintills?
– Palmecentret har arbetat med i huvudsak tre stora projekt. S-kvinnor i Stockholm
driver Olof Palmeskolan i de västsahariska
flyktinglägren i Algeriet. Vi har skickat ner
riksdagsdelegationer i samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet. Slutligen har vi anordnat
utbildningar för västsahariska ledare.
I oktober antogs en radikal motion för
Västsahara på den socialdemokratiska partikongressen som bland annat fastslog att socialdemokraterna ska arbeta för ett erkän-

kroppar har visats upp för anhöriga.
Vittnesuppgifter säger dock, att ungdomarna greps av marockansk polis på stranden utanför El Aaiún, innan de hade klivit i
någon båt. Därefter ska de ha förts till hemliga fängelser.
– De marockanska myndigheterna varken erkänner eller förnekar för oss att de
har tagit de 15 ungdomarna. De säger att
frågan är under utredning. Men till utländska journalister ger de annan information,
säger Nhabouha.
– Vi tror tyvärr att några av ungdomarna
är döda. Vi tror att flera skottskadades när
de greps 2005 och att de har torterats svårt.
Vi tror också att de satt i ett annat fängelse
från början men att de förflyttades till Rabat när detta blev känt. Nu hoppas vi bara
på att någon ska hitta fängelset, där ungdo-

nande av Västsahara.
Tror du att detta kommer att påverka Palmecentrets arbete?
– Ja, det kan det. Sverige har tidigare varit det enda land som röstat nej till fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Om Sverige
erkänner Västsahara, kommer det förhoppningsvis att få effekter i Europa för Västsaharafrågan.
– Brahim Dahane, som skulle ha talat under Palmedagarna i Stockholm i oktober,
fängslades två dagar innan han skulle ha anlänt till Sverige. Han kommer att ställas inför
militärdomstol tillsammans med sex andra
människorättsaktivister. I samband med att
den marockanska polisen grep honom uttalade sig Palmecentret och krävde att han skulle friges. Hur har det gått sedan dess? Har
Palmecentret gjort något mer?
– Vi håller kontakt med Sveriges ambassad
i Marocko och med Utrikesdepartementet i
Stockholm. Vi följer utvecklingen noggrant
och uppmärksammar fallet i olika sammanhang. Vi vill att västsaharierna känner att
det finns människor i Europa som följer de
fängslades öden. Vi arbetar aktivt för att få
Sverige och EU att sätta press internationellt
kring de här frågorna.

marna finns, säger hon.
Jag träffar Nhabouha i ett sommarvackert och fridfullt sovande Sverige i augusti 2009.
Hon och andra systrar och mödrar till ungdomarna bildade tidigt en kommitté för att
försöka ta reda på vad som har hänt med
de försvunna unga männen. De har försökt
att uppvakta marockanska politiker, organisera sittdemonstrationer och sprida informationen.
– Alla utlänningar som besöker den ockuperade delen av Västsahara bevakas från
första minuten, säger Nhabouha.
– Vi har blivit slagna, bevakade av polisen, fått se våra hem omringade av poliser
och blivit hindrade från att träffa utlänningar. Den marockanska polisen kan till exempel fängsla en aktivist för att förhindra möten med utländska besökare.
– Vi måste befria de 15! Det är vårt mål,
även om vi blir hotade och stoppade.
– Vi behöver få ut information om de kidnappade ungdomarna, så att vi kan få stöd och
solidaritet från andra personer och länder.
Lena Thunberg

– Vad anser du om den nuvarande situationen i Västsahara?
– Läget är katastrofalt för västsaharierna. Det senaste året har varit händelserikt
och hjälpt till att sätta Västsahara på dagordningen. Det är bra, men nu är det viktigt att omvärlden tar ansvar. EU måste sätta press på Marocko som handelspartner att
leva upp till de mänskliga rättigheterna och
till folkrätten. Detta kommer att bli viktigt
inte minst vid omförhandlingen av fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Det är viktigt att se till att Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström, som tidigare krävt
att Sverige ska erkänna Västsahara, gör allt
i sin makt för att föra upp frågan på EU:s
dagordning.
– Vad har Palmecentret för planer för Västsaharaarbetet under 2010?
– Västsaharafrågan kommer fortsatt att
vara en prioriterad fråga. Vi kommer att
fortsätta med våra befintliga projekt och
även att utveckla vårt arbete. Jag har själv
planerat att besöka de västsahariska flyktinglägren under året.
Natasa Mirosavic
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Fiskeavtalet med Marocko ifrågasätts
Stoppa fiskeavtalet med Marocko,
kräver EU-parlamentariker Åsa Westlund (S), efter att parlamentets jurister
dömt ut EU:s fiskeavtal med Marocko.
– En katastrof om inte Reinfeldt
driver den svenska linjen mot avtalet,
säger Jens Orback, generalsekreterare
för Olof Palmes Internationella Center.
– Jag är bestört över kommissionens
inställning, säger EU-parlamentariker
Isabella Lövin (MP).
Sverige har hela tiden hävdat att EU:s fiskeavtal bryter mot folkrätten, och nu kommer en bekräftelse på detta från Europaparlamentets rättstjänst.
– Det finns inga bevis för att EU:s fiskeavtal med Marocko gynnar befolkningen i
Västsahara och därför uppfyller det inte kraven enligt folkrätten. Det är vad EU-parlamentets juridiska rättstjänst sa vid en diskussion i parlamentets fiskeutskott, berättar
Isabella Lövin.
– EU ska följa internationell rätt och måste därför bryta fiskeavtalet, säger Europaparlamentariker Åsa Westlund (S).
– Den svenska s-regeringen röstade som
enda EU-land nej till fiskeavtalet 2006 med
folkrätten som argument. Nu står det klart
att vi hade rätt. Det vore en katastrof om regeringen Reinfeldt ändrar den svenska linjen, säger Jens Orback, generalsekreterare för
Olof Palmes Internationella Center.
Den 13 juli 2009 kom ett utlåtande från Europaparlamentets rättstjänst som ifrågasatte om avtalet var förenligt med folkrätten.
Nu har utlåtandet varit uppe för diskussion
i EU-parlamentets fiskeutskott.
– Jag är kritisk till att rättstjänsten inte också tittat på om fisket skett med västsahariernas medgivande, säger Åsa Westlund (S).
EU-kommissionen fick stenhård kritik från
många ledamöter när frågan diskuterade, eftersom kommissionen sa sig ” inte ha några
uppgifter som tyder på att avtalet inte gynnar västsaharierna.”
– Jag är bestört över kommissionens inställning, säger Isabella Lövin. Det här handlar
om att följa internationell rätt och om EU:s
anseende i världen. Hans Corell, FN:s förre
rättschef, har tidigare dömt ut EU:s fiskeavtal
gällande de västsahariska fiskevattnen, eftersom folkrätten skyddar ett lands naturresurser, exempelvis i händelse av en ockupation.
Resurser får dock utvinnas, om vinsten går
till landets ursprungsbefolkning och om befolkningen har sagt ja till att utvinna.
Arto Valtonen
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Fiskehamnen i El Aaiún är mycket stor. Här ligger fiskefabrikerna på rad.
Frysbilarna går i skytteltrafik till Agadir.

Sverige kräver
korten på bordet
Sveriges jordbruksminister Eskil
Erlandsson (C) vill ha alla korten på
bordet gällande EU:s fiske utanför det
ockuperade Västsahara. Nu kräver
ministern att EU-kommissionen
redovisar fakta.
– Frågan om sahariernas fördelar av fiskeavtalet är inte tillfredsställande belyst, menar Eskil Erlandsson.
Kan kommissionen inte styrka att det är
så, då kommer Erlandsson personligen att
lyfta frågan med kommissionen. Han menar att fiskeavtalet kommer att påverkas på

”För att avtalet ska vara
folkrättsligt korrekt krävs
det att västsaharierna
har gett sitt medgivande till fiskeavtalet och att
vinsterna kommer dem
till godo.”

grund av det juridiska utlåtandet. För att avtalet ska vara folkrättsligt korrekt krävs det
att västsaharierna har gett sitt medgivande
till fiskeavtalet och att vinsterna kommer
dem till godo.
– Utlåtandet är ett viktigt underlag inför
de fortsatta diskussionerna med Marocko,
säger Erlandsson.
Det går att skönja en viss ilska mellan raderna. Sveriges jordbruksminister har inte
fått någon information om det juridiska utlåtandet, trots att det blev klart redan den
13 juli 2009.
– Jag har inte fått kännedom om utlåtandet, som begärts av utskottet i EU-parlamentet, förrän det offentliggjordes härom dagen
via, som jag uppfattat det, en ideell organisation, säger han.
Med tanke på att Sverige var EU:s ordförandeland när utlåtandet blev klart, så anses det bland källor inom departementet som
”märkligt” att utlåtandet inte delgivits vare
sig den svenska delegationen i Bryssel eller
jordbruksministern.
Arto Valtonen
Bilder: Lena Thunberg
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Rabab Amidane till Sverige
Den västsahariska studenten Rabab Amidane som har bjudits in till Norge och Sverige för att berätta om situationen
för västsahariska studenter i Marocko har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Rabab och hennes familj
i El Aaiún har förföljts och trakasserats på grund av Rababs
rapportering via Internet om angreppen på människorättsaktivister.
Läs en intervju med henne i nästa nummer av Västsahara.

Folkhögskolekurs
om Västsahara
Hösten 2010 startar Jakobsbergs folkhögskola i Stockholm
en resande kurs med tema flyktingskap och med inriktning
på Västsahara. Kursen innehåller bland annat studier om
EU:s flyktingpolitik, filmning, foto, reportageskrivande samt
en resa till Spanien och till de västsahariska flyktinglägren.
Mer information på www.jakan.nu tel: 08-58430380
e-post: info@jakan.nu

Fish elsewhere

Fler nyheter

Fish elsewhere med hemsidan www.fishelsewhere.eu är en
kampanj mot EU:s fiskeavtal med Marocko.
Initiativet kommer från nätverket WSRW, (Western Sahara
Resource Watch) www.wsrw.org som består av organisationer och aktivister som tar reda på och sprider information om företag som i Marockos intresse arbetar med
Västsaharas naturresurser.

Följ vad som händer i Västsaharafrågan på tidskriften Västsaharas hemsida www.vastsahara.net. Se Senaste nytt.
GLÖM INTE ATT PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN
VÄSTSAHARA!
I nästa nummer: Dakhla och Desertec och mycket mer.

KRÖNIKAN

Västsaharas Ghandi
hungerstrejkade i 32 dagar
Aminatou Haidar, Västsaharas kanske
mest kända människorättsaktivist,
greps på El Aaiuns flygplats av
marockansk polis den 13 november.
Hon hade just återvänt från New York
där hon mottagit Civil Courage Prize
av organisationen Train för sitt fredliga
arbete för de mänskliga rättigheterna i
Västsahara.
När Aminatou Haidar vägrade att fylla i nationalitet ”marockan” på en blankett, fråntogs hon sitt pass och andra dokument och
utvisades till Lanzarote på Kanarieöarna.
De spanska myndigheterna lovade att hon
skulle kunna återvända utan pass. Detta visade sig senare vara helt fel. Den spanska passpolisen lät henne inte lämna Lanzoarote.
Aminatou Haidar, som omedelbart ville
återvända till El Aaiún, anklagade då den
spanska regimen för att ha lierat sig med
den marockanska. I protest inledde hon en
hungerstrejk på Lanzarotes flygplats den
15 november.
De spanska myndigheterna erbjöd henne
efter ett tag spansk nationalitet, vilket hon
avböjde. Som en del andra västsaharier har
hon uppehållstillstånd i Spanien från den
gamla kolonialtiden före Marockos ockupation 1975. Som bosatt i Västsaharas huvudstad El Aaiún under marockansk ockupation har hon ett marockanskt pass. I El
Aaiún bor hennes familj. Där vill hon själv
bo och verka trots alla hot och trakasserier.
Med ett spanskt pass skulle hon riskera att
aldrig få återvända. Under 2005 avvisades
direkt på flygplatsen en lång rad spanska delegationer med politiker.
Amnesty International krävde omedelbart att hon villkorslöst skulle få återvända till El Aaiún.
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Aminatou Haidar hungerstrejkar på Lanzarotes flygplats i november. Bild: ASVDH.
I 32 dagar hungerstrejkade Aminatou Haidar genom att bara inta drycker. Hennes hälsosituation försämrades hela tiden. Hennes
hälsa var vacklande redan före hungerstrejken på grund av sviter av långa fängelsevistelser som ”försvunnen” i marockanska
fängelser.
Protester från hela världen, inklusive svenska riksdagsledamöter och eu-parlamentariker
med uppmaningar till FN, Spanien och Marocko att agera, ledde till slut till att Aminatou Haidar fick inresetillstånd till sin hemstad El Aaiún den 17 december. Hon hade
någon dag dessförinnan förts till sjukhus på
Lanzarote efter att läkare bedömt att hon
inte skulle överleva så länge till.
Sedan hon återvänt har den marockanska
polisen haft hennes hem under ständig bevakning och stoppat alla som försökt besöka henne. Hon har dessutom bevakats när
hon har gått ut. Vänner och familjemedlemmar har trakasserats, angripits och för-

hörts av den speciella säkerhetspolisen DST,
skrev Amnesty International i en rapport
den 15 januari.
Amnesty skrev också att Aminatou Haidar, som är mycket svag, troligen skulle söka
medicinsk hjälp i Spanien, eftersom hon inte
tror att hon får adekvat vård för sina skador i El Aaiún. Så skedde också några dagar senare.
I en intervju i den spanska tidningen La
Provincia 21 januari säger Aminatou Haidar
att hon i princip befunnit sig i husarrest och
att hon under de fyra gånger hon lämnade
huset var rädd för att bli fängslad igen.
– Spanien som ordförandeland i EU under våren 2010 måste utöva påtryckningar
på Marocko så att de respekterar mänskliga
rättigheter. Situationen är värre och det är
inte bara västsaharier som förtrycks. Även
marockanska journalister och föreningar
förföljs, sa Aminatou Haidar.
Lena Thunberg

FN och EU måste agera!
Västsahara är Afrikas sista koloni. Vid sidan av Israels ockupation
av palestinska områden hör Marockos ockupation av Västsahara
till de brott mot internationell rätt som omvärlden i alltför hög grad
och under alltför lång tid har tolererat.
För en FN-vän är det smärtsamt att världsorganisationen inte
har kunnat samla sig till ett mer resolut ställningstagande i konflikten om Västsahara. Men också andra organisationer, främst
Europeiska unionen, måste i högre grad agera påtryckare.
Västsahariska människorättskämpar försöker med varierande framgång att påkalla omvärldens uppmärksamhet för det som
pågår i deras ockuperade land. Svenska FN-förbundet var för ett
par år sedan en av värdarna för ett besök av Aminatou Haidar,
ledande företrädare i kampen för internationell rätt och mänskliga rättigheter i Västsahara. Hon är född och uppvuxen i den ockuperade huvudstaden El Ayoun, ensamstående tvåbarnsmamma
och litteraturforskare. Hon har i två omgångar suttit i marockanska fängelser för sina insatser i en fredlig frihetskamp.
I en rapport till säkerhetsrådet konstaterade FN:s förre generalsekreterare Kofi
Annan att FN inte längre kan finna någon
lösning på konflikten på folkrättslig grund,
eftersom Marocko vägrar alla förslag som
kan leda till självständighet och inga stormakter vill använda sanktioner. Annans
förslag var direkta förhandlingar mellan
Marocko, Polisario och Algeriet. Flera FNinitiativ har runnit ut i sanden på grund av
marockansk vägran att samarbeta.
Tyvärr har utvecklingen även under den
nya FN-chefen Ban Ki-moon stått stilla och på senare tid till och med förvärrats. Ban uttryckte i slutet av förra året
oro över de ökande spänningarna mellan

parterna och för fängslandet av västsahariska människorättsaktivister. Han nämnde också Aminatou Haidar som hade inlett en
hungerstrejk i protest mot att hon hade blivit deporterad av den
marockanska ockupationsmakten.
I EU:s ministerråd hör Spanien, Frankrike och Portugal till de
länder som står bakom ett fiskeavtal med Marocko som ger EU
rätt att fiska på de vatten som tillhör Västsahara. Det är oacceptabelt att EU har valt att inte använda handelspolitiken som ett
påtryckningsmedel utan tvärtom drar nytta av den folkrättsvidriga ockupationen.
Sverige har försökt att påverka EU i en annan riktning. I Sveriges riksdag finns ett nätverk till stöd för västsaharierna med representanter från samtliga partier. Bred politisk enighet råder kring
västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet.
Sverige ger sedan många år humanitärt bistånd till Västsahara.
För att en förändring ska komma till stånd måste flera goda
krafter samverka. I sitt uttalande inskärpte
Ban Ki-moon att parterna måste samarbeta med FN-sändebudet Christopher Ross
och inleda nya samtal om en politisk lösning på konflikten.
Efter internationella påtryckningar kunde Aminatou Haidar till slut avbryta sin
hungerstrejk och återvända hem runt jul.
För hennes och alla andra västsahariers
skull måste omvärlden fortsätta att ställa krav på Marocko. FN ska vara arenan
där denna fråga diskuteras och inom vilkens ram vi till slut får en lösning på Västsaharafrågan.
Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet
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27

februari fyllde den
västsahariska republiken
SADR 34 år.

654
miljoner euro ger EU
i bistånd till Marocko
2007–2010.

6

november förklarade
Marockos kung att man
är antingen patriot eller
förrädare.

45
minuter tog rättegången
mot åtta ungdomar i
Tiznit utan vittnen och
muntliga bevis.

Uppdrag granskning
Uppdrag granskning SVT1 synar de svenska fiskarna på
Västsaharas vatten i två program den 3 och 10 mars. Frågan
om det europeiska fisket utanför Västafrika är brännhet efter
att Europaparlamentets juridiska avdelning kommit fram till
att fiskeavtalet mellan EU och Marocko kan strida mot folkrätten. Enligt avtalet ska inkomsterna från fisket komma det
västsahariska folket till del, men oberoende folkrättsexperter
och människorättsaktivister har slagit fast att så inte är fallet.
Pelle Westman har besökt det ockuperade Västsahara.

2010

förlängs fiskeavtalet
mellan EU och Marocko
automatiskt om det inte
omförhandlas eller
avslutas.

