
EU-kommissionen bör frysa
tillstånd för fiske i västsaha-
riskt vatten till dess att en
fredlig lösning på konflikten
mellan Västsahara och
Marocko har nåtts. 

Det menar Aicha Dahane
som i måndags mottog Per
Anger-priset för sin brors räk-
ning, den västsahariske män-
niskorättsaktivisten Brahim
Dahane som hålls fängslad av
marockanska myndigheter.

– Det är fortfarande en konflikt i
området, EU måste respektera
västsahariernas rätt över sitt land
och sina resurser, säger Aicha
Dahane till Arbetaren Zenit.

Hon mottog i måndags priset
av kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth i sin brors ställe i sam-
band med Mänskliga rättighets-
dagarna på Älvsjömässan i Stock-
holm. Brahim Dahane tilldelades
priset redan i september, men
greps i början av oktober och han
hålls sedan dess fängslad av
marockanska myndigheter.
Enligt Aicha Dahane mår han
under omständigheterna bra och
hans familj har kunnat besöka
honom en gång i veckan, men
han har varken tillgång till radio
eller tidningar:

– De vill försöka isolera
honom från omvärlden. Jag ser
det här priset som ett pris till
varje enskild västsaharier. Priset
kommer i rätt tid för det framhål-
ler det arbete min bror gör och

talar emot de falska anklagelserna
mot honom.

BRAHIM DAHANE OCH sex andra per-
soner greps den 8 oktober av
marockansk säkerhetspolis på
Casablancas flygplats efter att ha
besökt västsahariska flyktingläger
i Algeriet. Enligt uppgifter ska de

under den
resan bland
annat ha
mött företrä-
dare för den
västsahariska
självständig-
hetsrörelsen
Polisario. 

Åtal är ännu
inte väckt men enligt Amnesty
International kan de komma att
anklagas för att ”undergräva lan-
dets inre och yttre säkerhet och
landets territoriella integritet”.
Deras fall har också sedan en
dryg månad flyttats över till en
militärdomstol:

– Detta är dumheter, Brahim
är en civilperson och en männis-
korättsaktivist och det pågår
inget krig sedan 1991, säger
Aicha Dahane, och syftar på det
avtal om eld upphör som under-

tecknades mellan Polisario och
Marocko i början av 1990-talet.

Amnesty International beteck-
nar de gripna som samvetsfångar
och Aicha Dahane säger att hon
hoppas att en kommande rätte-
gång kommer att bevakas av
internationella jurister. 

AICHA DAHANE ÄR HOPPFULL över
signaler om att Sverige i framti-
den kan komma att erkänna Väst-
sahara. 

Nyligen beslutade den social-
demokratiska kongressen att par-
tiet ska verka för ett erkännande
av Västsahara, en linje som även
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
står bakom. Det innebär att Sve-
rige, om det blir en rödgrön val-
seger nästa år, kan komma att
sälla sig till de främst latinameri-
kanska och afrikanska länder som
har erkänt Västsahara.

– Det är av stor vikt om ett
land som Sverige erkänner oss,
och det innebär också en press på
Marocko. De vet att Sverige kan
komma att erkänna Västsahara
och vet att Brahim fick det här
priset.

BELLA FRANK

bella.frank@arbetaren.se

Pris till västsaharisk
MR-aktivist ger hopp

Facklig kraftmätning i Mexiko
UPPEMOT 40 000 DEMONSTRANTER INTOG i förra veckan Mexiko City i
protest mot den mexikanska regeringens beslut att för en månad
sedan stänga det statliga elföretaget Luz y Fuerza del Centro,
LCF. Regeringen menar att stängningen var ett led i effektivise-
ringen av elsektorn, som dock innebar att 44 000 arbetare förlo-
rade sina jobb. Många av dem som deltog i demonstrationen ser
stängningen som ett försök från regeringens sida att krossa ett av
landets oberoende fackföreningar, skriver al-Jazeera på sin hem-
sida. Under demonstrationen krävde arbetarna att få sina jobb till-
baka och det mexikanska elarbetarförbundet, SME, uppmanade
dem att inte gå med på regeringens erbjudande om avgångsveder-
lag. Under onsdagen genomfördes också ett stort antal protester i
andra mexikanska städer, från delstaten Chiapas i söder till staden
Chihuahua i norr. Gruvarbetare, lärare, studenter och småbönder
gjorde gemensam sak med elarbetarna, skriver nätsidan 
Mexidata.info.

Rakade skallar i gruvprotest
RAKA SKALLEN. DET ÄR DEN SENASTE METODEN i den envetna strejk som
det kanadensiska stålarbetarfacket United Steelworkers, USW,
genomfört sedan i juli i år. Över 3 500 arbetare strejkar i protest
mot att företaget Vale, världens näst största gruvbolag, vill sänka
löntagarnas pensioner och löner trots att företaget har gjort mång-
miljardvinster de senaste två åren. USW har gjort kampen global.
Vale-arbetare i Brasilien, Indonesien och Sydkorea har genomfört
aktioner till stöd för USW. Det ledde till att Vale i måndags skrev
ett avtal med arbetarna i Brasilien som gav en årlig löneökning på
7 procent. Det var första gången någonsin som Vale skrev ett avtal
med en sydamerikansk fackförening. I måndags genomförde
USW-medlemmar också manifestationer utanför Vales kontor i
Sydkorea tillsammans med koreanska aktivister där flera av dem
rakade av sig håret, en koreansk tradition för att visa att kampen är
på blodigaste allvar, enligt USW:s Tim Kiley.

Zimbabwiska
fackledare släpps
FEM FACKLIGA företrädare släpp-
tes i torsdags i förra veckan
efter att ha suttit gripna  i fyra
dygn. Bland dem var Lovemore
Matombo, ordförande för
ZCTU, en paraplyorganisation
för de zimbabwiska facken. De
fem anklagades för brott mot
den allmänna ordningen, efter
ett offentligt möte som enligt
polisen inte i förväg hade med-
delats dem. Gripandet ledde till
högljudda protester från fack-
föreningar över hela världen.
ZCTU, som är öppet kritiskt
mot president Robert Mugabe
anser att fängslandet är ett led i
presidentens försök att tysta
den inhemska oppositionen.
Det är andra gången i år som
ZCTU:s ordförande Lovemore

Matombo fängslats i flera dygn
utan att det lett till åtal.

Indiska te-arbe-
tare lockoutade
DET INTERNATIONELLA livsmedels-
facket IUF uppmanar omvärl-
den att stödja tusen lockoutade
arbetare på den multinationella
tetillverkaren Tetley. Sedan den
11 augusti har arbetarna på en
teplantage i Västbengalen varit
lockoutade utan lön, skriver
IUF. Plantagen tillverkar te för
Tetley som ägs av koncernen
Tata. Lockouten var arbetsgiva-
rens svar på en protest av 500
kvinnliga arbetare mot behand-
lingen av en gravid medarbetare.
Kvinnan, som var gravid i åtton-
de månaden hade inte tillåtits ta
mammaledigt och kollapsade
under teplockningsarbetet. 

Initierat 5

”Det är av stor vikt om Sverige erkänner oss”

Facket i världen

Närmare 40 000 demonstrerade i Mexico City i protest mot att det
statliga elföretaget LCF stängts ner och gjort 44 000 arbetslösa.

Lärarfack kritiseras– av facket 
Fackförbundet LR, Lärarnas
Riksförbund lägger ut sin tidi-
ning på entreprenad, och spar-
kar sju anställda.

– Vi tycker inte att det
anstår ett fackförbund att
lägga ut verksamhet och inte
erbjuda medarbetare att följa
med, kommenterar Torbjörn
Tenfält, ordförande för journa-
listklubben på Skolvärlden.

Från och med årsskiftet har bok-
och tidningsföretaget Forma
Publishing Group fått i uppdrag av
Lärarnas Riksförbund att starta ett
månadsmagasin och en webbsida
som dagligen ska uppdateras.
Samtidigt läggs papperstidningen
Skolvärlden ner och sju av tio
anställda journalister har sagts upp
”på grund av arbetsbrist”.

Forma Publishing Group ger
ut en rad tidskrifter bland annat
ICA-kuriren, Stadium och Res-
taurang. 

– Vi har förgäves i förhand-
lingar drivit att personalen ska
följa med till den nya producen-
ten. LR gör sig nu av med viktig
kompetens, säger Torbjörn Ten-
fält, ordförande för journalist-
klubben på Skolvärlden, till
Arbetaren Zenit.

MEN KOMPETENSARGUMENTET bekym-
rar inte LR:s presschef  Zoran Ala-
gic:

– Det kommer att fungera lika-
dant som tidi-
gare. Skillna-
den blir att vi
får en tidning
som blir mer
aktuell och
fördjupande.
Nu vill vi få
ut mer för
pengarna. 

– Det var
dags för ett nytag, säger han.

Ett av huvudkraven från LO i

den kommande avtalsrörelsen är
att Lagen om anställningsskydd
inte ska kringgås genom att före-
tag lägger ut sin verksamhet på
bemanningsföretag. Men Alagic
ser därmed inget problem i att
ett fackförbund agerar på detta
sätt:

– Vi behöver en annan typ av
kompetens för en annan slags pro-
dukt, därför är det motiverat.

CHRISTER ELWING ÄR gymnasielärare
i Stockholm och lokalt ombud för
LR. Han menar att LR:s linje är
inkonsekvent.

– Förbundet kämpar alltid för
att vi ska behålla jobben vid ned-
dragningar men när man själv är
arbetsgivare sparkar man folk.
Många andra tidningar lyckas stäl-
la om genom fortbildning av den
personal man redan har. Det här
känns helt fel!

HANS FALK

hans.falk@arbetaren.se

� EU:s fiskeavtal med Marocko
inkluderar västsahariskt vatten, i
strid med internationell rätt. 

� Just nu pågår ett europeiskt
upprop som kräver att EU ska sluta

ge tillstånd om fiske i västsahariska
vatten. 

� Per Anger-priset är instiftat av
Sveriges regering och delas ut av
Forum för levande historia. 

Fiskeavtalet strider mot internationell rättFakta

Torbjörn Tenfält.

Aicha Dahane.
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