Göteborgare misstänkta
för olaga fiske

Det är inte bara utländska båtar som fiskar i
västsahariska vatten. Marockanska bosättare är
anställda på lokala båtar.

Ägarna till de två svenska fiskebåtarna
Aldo och Nordic IV är misstänkta för olaga fiske i Västsahara, där båtarna under en
längre tid och fortfarande bedriver fiske
utan tillstånd. Båtarna ägs av två svenska
bolag och bakom dem finns två Göteborgsfamiljer.
I april slog polisen till och gjorde husrannsakan i två villor i Göteborg samt på
bolagens kontor. Polisen gjorde ett stort
beslag av datorer och bokföringsmaterial.
– Beslaget kommer nu att utvärderas
och troligen kommer vi att ta hjälp av
ekorevisorer, berättar kammaråklagare
James van Reis.
En av fiskarna har hittills förhörts av
polis.
– Han var mycket indignerad, säger
åklagaren.
Huruvida polisen har direktkontakt
med båtarna nere i Västsahara vill åklagaren inte avslöja.
– Båda båtarna håller på med olaglig
verksamhet och verksamheten fortsätter,
säger James van Reis. Nu har vi säkrat ett
omfattande material.
Beslut om eventuellt åtal kommer att
tas när materialet har granskats.

2006 slöt EU ett kontroversiellt fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska
ockuperade vattnen ingick. Avtalet ger
elva EU-länder rätt att fiska där, men Sverige är inte ett av dem. Spanien har en stor
kvot av detta fiske. Sverige röstade som
enda land emot fiskeavtalet på grund av
att de västsahariska vattnen ingick.
Svenska fiskebåtar har under lång tid
varit stationerade på Kanarieöarna och
bedrivit fiske i västsahariska vatten. De
levererar den mesta fisken till en fiskeindustri i den västsahariska staden Dakhla.
Enligt Henrik Svenberg, ordförande för
Sveriges Fiskares Riksförbund, har de
svenska fiskarna rätt att fiska i västsahariska vatten, eftersom de har privaträttsliga avtal med företag i Västsahara.
Det håller inte kammaråklagaren med
om. Han påpekar att båtarna seglar under
svensk flagg och saknar både fartygstillstånd och tillstånd att bedriva fiske i västsahariska vatten.
Brottet kan ge fängelse i ett år eller
böter. Det kan bli unikt höga böter eftersom det rör sig om en längre tids olaga
fiske.

Fiske - inget för västsaharier
Hamnarna i både El Aaiún och Dakhla
har byggts ut. Stora moderna fiskerianläggningar finns där. Lastbilar med frusen
fisk går i skytteltrafik till Agadir i
Marocko.
Fiske har aldrig varit en västsaharisk
näring.
– Högst 10 % av västsaharierna jobbar
med fiske, säger aktivisterna som jag träffar. Men i fiskfabrikerna förser man marockanska kvinnor med västsahariska kläder för att ge sken av att västsaharier jobbar där. Det är marockanska intressen som
styr fisket och de ljuger för de utländska
företagen, säger aktivisterna.
Aktivisterna berättar också att fiskarter
håller på att försvinna på grund av den
hårda exploateringen av fisket.
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Polisario, västsahariernas representant, har fördömt all exploatering av Västsaharas råvaror.
Från El Aaiúns hamn.
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