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Den svenske frilansjournalisten och TT-
medarbetaren Lars Björk var i februari på
en reportageresa om illegal människo-
smuggling i Västafrika. Han besökte bland
annat Mauretanien. Lars Björk har flera
gånger tidigare besökt de ockuperade de-
larna av Västsahara och rapporterat i svensk
media.

I mitten av februari anlände han till
Västsahara. Den 14 februari fick han be-
sök på sitt hotell i El Aaiún av en marock-
ansk tjänsteman, som meddelade att Lars
Björk inte hade tillstånd att arbeta, efter-
som han saknade ackredition.

Lars Björks nyhetsbyrå TT hade redan
i december skrivit till de marockanska
myndigheterna och meddelat att han vil-
le åka till El Aaiún.

Den 18 februari stötte Lars Björk på en
demonstration för ett fritt Västsahara, när

han promenerade på en av El Aaiúns ga-
tor.

– Det ropades och visslades. Jag gick
mot ljuden. Då såg jag en grupp ungdo-
mar som viftade med befrielserörelsen
Polisarios banderoller, säger Lars Björk. 

Han tog några bilder på demonstran-
terna och lämnade sedan platsen. Strax
därpå kom en civilklädd polis fram, kon-
trollerade hans pass och bad honom för-
svinna. Kort därefter körde en polispatrull
fram, slet in honom i piketbilen och förde
honom till polisstationen. Polisen beslag-
tog hans kamera, papper, pass och press-
kort och ställde frågor om vad han gjorde
i El Aaiún och vem han var.

Polisen anklagade Lars Björk för att ha
organiserat demonstrationen och för att
ha uppviglat minderåriga. Han informe-
rades också om att han skulle kunna bli

anklagad för samröre med Al-Qaida.
Nästa morgon kallades Lars Björk till

polisstationen igen och fick förhörsproto-
kollen upplästa för sig. Han vägrade att
skriva under protokollen, eftersom han
ansåg att innehållet inte var korrekt.

Anklagelsen mot honom nu var att han
arbetade illegalt i landet.

– Såvitt jag har förstått hade jag till-
stånd att arbeta i Västsahara, säger Lars
Björk.

Sådana överenskommelser gör de
marockanska myndigheterna alltid munt-
ligt. Det finns alltså inga papper att visa
upp.

Senare på eftermiddagen och efter sju
timmars förhör utan mat eller vila fick
Lars Björk veta att han inte behövde skri-
va på några papper. De hade redan skick-
ats iväg till domstolen. Han tvingades där-
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Svensk journalist utvisades ur Västsahara

Lars Björk har besökt de ockuperade de-
larna av Västsahara flera gånger. Han me-
nar, att västsaharierna är förvånansvärt
välinformerade trots bristen på fria medi-
er. Informationen sprids snabbt mellan
ockuperat område och flyktinglägren tack
vare bland annat mobiltelefonerna. Väst-
saharierna är alltså inte så isolerade som
man skulle kunna tro.

Men den totalitära lagstiftningen är ett
stort problem. Bilden i Europa av Ma-
rocko som ett fritt demokratiskt arabland
är felaktig. Detta får naturligtvis också
effekt på synen på Västsaharafrågan. Om
västsaharierna hade kunnat uttrycka sig
fritt, hade kanske bilden varit en annan.

Marocko ville från början 1975 ma-
rockanisera västsaharierna, men detta
misslyckades.

2005, när intifadan började, förflyt-
tades polis och militär in till städerna från
armén. I varje gathörn fanns det en polis

eller en militär. Så är det inte nu, menar
Lars Björk. Protesterna är inte lika många.
De kommer och går och kan vara svåra att
förutsäga. Dakhla hade varit lugnt, men
strax efter att LB lämnade landet, slogs en
demonstration ned brutalt. Man kan allt-
så lätt få en felaktig bild. 

Kontrollerna är många för kontrollens
egen skull. ”Vad gör du här?” är en vanlig
fråga. 

Det är också uppenbart, att västsahari-
erna är rädda för att yttra sig. Överallt i El
Aaiún ser man porträtt på den marockan-
ske kungen. 

Manifestationer kräver polistillstånd
men det är olagligt att ifrågasätta Marock-
os rätt till Västsahara. Därför är mani-
festationerna små och korta. Det kan röra
sig om tre till fem personer som ropar
slagord och viftar med Polisarios flagga.
Manifestationen kan växa snabbt och dra
med sig 20-50 personer. När polisen

kommer, upplöses folksamlingen snabbt. 
Demonstrationerna kan också röra sig

om protester mot att personer gripits eller
mot förhållandena i fängelserna.

Under de två år som gått har intifadan
förändrats. Det var något lugnare i februari.

- Alla västsaharier som jag har träffat,
vill ha slut på ockupationen. Så har det
alltid varit ända sedan ockupationens bör-
jan, säger Lars Björk.

98% av protesterna är icke-våld, menar
han, men hur mycket stryk är västsahari-
erna beredda att ta utan att slå tillbaka?
Frustrationen och besvikelsen är stor.
Stenkastning är hittills det enda våld-
samma som har förekommit.

Tid är något västsaharierna har gott
om. Många har blivit av med sina jobb
eller så har aldrig haft några. 

Lena Thunberg

”Europas bild av Marocko är felaktig”

efter att lämna Västsahara och placerades
på en buss till Agadir i södra Marocko.
Han hade då fått tillbaka sitt pass och
presskort men inte kameranutrustningen
med motiveringen att den skulle kunna
behövas som bevismaterial i en domstol.

Framme i Agadir fick han veta att den
marockanska nyhetsbyrån MAP hade pub-
licerat ett telegram om att han anklagades
för uppvigling och att han hade erkänt
brottet.

Lars Björk fick då rådet av bland andra
den svenska ambassaden att omedelbart
lämna Marocko.

– Det blev ett charterflyg till Bryssel,
berättar Lars Björk, som trots allt vill åter-
vända till Västsahara.

– Det är ett bortglömt konfliktområde,
vars befolkning förtjänar mer uppmärk-
samhet i medierna, säger han.

Reporters Without Borders har för-
dömt gripandet av journalisten. 

EU-parlamentarikern Jens Holm (v)
ställde omedelbart en fråga till EU-parla-
mentet om vad de tänkte göra för att
garantera journalistens säkerhet. ”Tyvärr
är den här typen av kränkningar vardag
för den marockanska oppositionen och
det förtryckta folket i Västsahara”, skrev
Jens Holm. 

Det svenska journalistförbundet pro-
testerade i brev till den marockanska
ambassaden i Stockholm mot behandling-
en av Lars Björk och krävde att hans pass,
presskort och utrustning skulle lämnas
tillbaka. 

Liberala ungdomsförbundet krävde att
de marockanska myndigheterna skulle
släppa journalisten. ”Det är … ett led i
ockupationsmaktens fortsatta taktik att

skrämma bort journalister frånVästsaha-
ra…”. 

Föreningen Västsahara krävde i ett brev
att få veta hur det svenska utrikesdeparte-
mentet hade agerat för den svenska jour-
nalisten.

Två norska frilansjournalister, Anne
Torhild och Radmund Steinsvag, har vän-
tat i över ett år på svar på sin förfrågan till
den marockanska ambassaden i Oslo om
att få besöka El Aaiún. Att vägra besvara
ansökan om ackredition är en ny taktik
från marockansk sida att försöka hålla
oberoende journalister borta från de
ockuperade delarna av Västsahara.

Lena Thunberg
Källor: TT, Reporters Without Borders,

Journalisten

Protester från svensk EU-parlamentariker

Till vänster: Västsaharier demonstrerar i Smara den 24 mars.  Bild: ASVDH 
Överst till höger: Mödrar till de 15 västsahariska ungdomar som försvann under en båtflykt mot Kanarieöarna i november,

kräver att få veta vad som har hänt genom att sittstrejka i El Aaiún. Bild: ASVDH  
Underst till höger: Aminatou Lakhdar, slogs blodig av marockansk polis den 6 januari i Smara, när hon krävde att Ennaama

Asfari skulle släppas. Bild: ASVDH
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