Ett av de svenska fiskefartygen blockerades i Fiskebäcks hamn i Göteborg av Greenpeace-aktivister i juni 2008. Bild: Greenpeace

Åtal mot svenska fiskare i
västsahariska vatten
Två yrkesfiskare från Göteborg tjänade 20 miljoner netto
på att fiska olovligt i Västsaharas vatten i 13 månader. De
åtalas nu för grovt otillåtet
fiske.

I april lämnade kammaråklagare James von
Reis in ett åtal mot två ﬁskeriföretag i Västra
Frölunda i Göteborg. Firmatecknare är en
62-årig och en 53-årig yrkesﬁskare.
Åtalet gäller 13 månader, från april
2007 till maj 2008, då de båda männen
ska ha bedrivit olovligt yrkesﬁske utanför
Västsaharas kust med två fartyg, 63 m
respektive 40 m långa. Fartygen saknade
fartygstillstånd för yrkesﬁske i allmänhet
samt särskilt tillstånd från EU för att ﬁska
i dessa vatten.
De båda båtarna har trålat i par och de
båda männen samt nära familjemedlemmar eller släktingar har tjänstgjort som
befälhavare. I besättningen har dessutom
ﬁskare från både Sverige, Marocko och
Västsahara ingått.
Fisket har bedrivits kontinuerligt. Efter
avdrag för bland annat löner till den afrikanska besättningen och lokala ﬁskelicen-

Västsahara 2 2009

ser har de båda männen gjort en nettovinst på 20 miljoner kronor; 14 miljoner
för 2007 och 6 miljoner för 2008.
Brotten anses som grova, eftersom de
har begåtts systematiskt under lång tid
och avsett fångster av stort värde.
Enligt kammaråklagaren kan straffen
bli fängelse eller mycket kännbara böter
vid en fällande dom.
De båda männen förnekar brott men
medger att de har befunnit sig i vattnen
utanför Västsahara. De menar att de har
haft ett så kallat bareboatkontrakt med en
nordafrikansk aktör i den västsahariska
staden Dakhla och bara varit inlånade för
att hjälpa honom. Svenskarna har fungerat som lärare och assisterat med kunskap
och goda råd. Det var denna verksamhet
och hyra av båt som inbringade inkomster, hävdar de åtalade.
Polisen hittade dock vid en husrannsakan skriftlig dokumentation på hur mycket yrkesﬁskarna tjänade i nettofångstvärde.
EU:s fiskeavtal med Marocko

EU:s ﬁskeavtal med Marocko, som trädde
i kraft under 2006, innebär att max 137
fartyg från 11 länder får köpa ﬁskelicenser
av Marocko. Dessa länder är Frankrike,

Tyskland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal,
Spanien och Storbritannien. Avtalet gäller
till 2010 och kostar EU 144 miljoner
euro. Generellt sett betalar båtägarna
enbart 20 procent av kostnaden för tillträdet, resten betalas av EU:s skattebetalare.
Det förra avtalet, som inte förnyades av
Marocko 1999, gällde 500 båtar, varav de
ﬂesta från Spanien och Portugal.
Sveriges regering röstade som enda land
nej till avtalet i ministerrådet 2006 på
grund av att de västsahariska vattnen inte
var uteslutna ur avtalet. Avtalets legalitet
debatterades häftigt i bland annat EUparlamentet.
Greenpeaceaktion mot
Göteborgsbåt

I juni 2008 blockerade ett 20-tal aktivister
från Greenpeace en av de två trålarna från
att lämna Fiskebäcks hamn i Göteborg på
grund av att fartyget ﬁskade illegalt utanför
Västsahara. Greenpeace uppmanade myndigheterna att kvarhålla fartyget tills den
pågående förundersökningen mot fartyget
och dess ägare avslutats.
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