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efter några dagar AQIM (Al Quiada Islam 
Maghreb) för att ligga bakom bortförandet.

Det är första gången de västsahariska flyk-
tinglägren angrips på detta sätt. Besökare 
till lägren är många och människor rör sig 
fritt. Det är därför relativt enkelt att ta sig 
ut och in i lägren om man inte följer de vä-
gar som finns.

Säkerheten kring flyktinglägren har nu 
förstärkts. Det spekuleras också om att ter-
roraktionen kan ha som mål att genom att 
sätta skräck i hjälporganisationer försvåra 
och förhindra det internationella humani-
tära biståndet till de västsahariska flykting-
arna. Det skulle alltså inte bara handla om 
pengar för gisslan.

Västsaharas president och Polisarios gene-
ralsekreterare Mohamed Abdelaziz fördöm-
de omedelbart kidnappningen och vädjade 
om omvärldens fördömanden och stöd för 
att befria de kidnappade.

Från Italiens och Spaniens regeringar och 

EU-kommissionen kom omedelbart fördö-
mande. Varken Spaniens, Italiens eller Alge-
riets utrikesministrars talesmän ville peka ut 
någon grupp mer än att detta är ”ett verk av 
en terrorgrupp”.

De största spanska frivilligorganisatio-
nerna som sedan länge har stött de västsa-
hariska flyktingarna meddelade några dagar 

 efter kidnappningen att de tänker fortsätta 
sig arbete i flyktinglägren:

– Vi slutar inte med vårt politiska och hu-
manitära arbete varken i flyktinglägren eller 
i de Marocko-ockuperade delarna av Väst-
sahara, sades i ett pressmeddelande från Fe-

deración Estatal de instituciones Solidarias 
con el Pueblo Saharaui (FEDISSAH). Lik-
nande meddelande kom från la Coordina-
dora Estatal de Asociaciones Solidarias con 
el Sáhara (CEAS-Sáhara), 

Båda organisationerna uttryckte sitt ”ab-
soluta förtroende” för den västsahariska re-
geringen. Under 35 år har spanska organisa-
tioner regelbundet besökt de västsahariska 
flyktinglägren utanför Tindouf utan pro-
blem, skriver man.

Bland flyktingarna i lägren var spekulatio-
nen att Marocko på något sätt ligger bakom 
kidnappningen snabbt i gång.

Spaniens utrikesminister Trinidad Jimenez 
besökte för första gången Marocko några 
dagar efter kidnappningen. Där mötte hon 
den marockanske utrikesministern El Fassi 
El Fehri, som enligt Jimenez erbjöd sitt stöd i 
sökandet efter de kidnappade. Marocko har 
de senaste åren hävdat att Polisario är oför-
mögna att skydda sitt eget territorium samt 
att Algeriet har ett absolut ansvar för flyk-
tingarna i lägren.

Att Spanien skulle vända sig till Marocko 
för att söka hjälp har retat upp västsaharier, 
som påpekar att ingen kan helt skydda sig 
mot terrorgrupper. Dessutom menar man att 
tidpunkten för kidnappningen är vald med 
omsorg eftersom Polisarios trettonde kon-
gress äger rum i mitten av december och att 
attacken skulle kunna skrämma bort ut-
ländska gäster.

AQIM har funnits i södra Saharaöknen de 
senaste åren på bland annat algeriskt terri-
torium. I februari 2011 kidnappades en ita-
lienska. Två spanjorer som tagits som gisslan 
i Mauretainen av AQIM  och hållits i 268 
dagar  frigavs i augusti 2010. Algeriet star-
tade därför ett samarbete med de tre grann-
länderna Mali, Mauretanien och Niger för 
att bekämpa AQIM i området. 

AQIM hade i oktober fem gisslan; fyra 
fransmän anställda i Niger samt en italiensk 
turist som kidnappades i Algeriet.

Lena Thunberg

På natten mellan 22 och 23 oktober 
körde två jeepar med cirka tio ka-
mouflageklädda personer in i Rabunis 
receptionsområde i Polisarios flykting-
läger i närheten av Tindouf i sydvästra 
Algeriet. Där kidnappades sedan två 
spanska och en italiensk hjälparbetare. 

Kidnapparna var beväpnade. Spanjoren och 
en vakt från Polisario skottskadades, spanjo-
ren i benet och västsahariern mer allvarligt. 
En fjärde spansk hjälparbetare som befann 
sig i receptionsområdet klarade sig genom 
att han just då var utanför byggnaderna för 
att ringa hem till sin fru.

De tre kidnappade är Enric Gonyalons, 26 
år och från Mallorca, som arbetar för den 
baskiska frivilligorganisationen Mundubat 
och är stationerad i lägren sedan ett år. Han 

har studerat humanitär hjälp vid universi-
tetet och praktiserat i Colombia innan han 
kom till flyktinglägren.

De två andra är spanjorskan Ainhoa Fer-
nández de Rincón från organisationen Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Extremadura. Hon har arbetat sedan 2010 
med att koordinera de hjälpprojekt som fi-
nansieras från denna del av Spanien. Ita-
lienskan Rosella Urru från Comité de Coo-
peración Italiano para el Desarrollo de los 
Pueblos (CCISP) har arbetat länge i flykting-
lägren och bland annat hjälpt den svenska 
Föreningen Praktisk Solidaritet med deras 
livsmedelsprojekt, makrill till flyktingarna 
och ett nytt projekt, som handlar om till-
verkning av melhafor, slöjor för kvinnor. 

Ingen organisation hade efter en månad  

tagit på sig ansvaret för bortförandet av 
hjälparbetarna men spekulationer var snabbt 
igång. Det antogs att jeeparna kom från Mali 
och att kidnapparna tog sig tillbaka till Mali 
90 mil genom öknen på algeriskt territori-
um efter att först ha närmat sig Maureta-
niens gräns. 

Polisario tog omedelbart upp jakten på 
de två jeeparna, som försvann från samma 
håll som de kommit in i lägret, västerifrån 
genom öknen. Polisario fick också hjälp av 
algeriska helikoptrar.

Det krävs god lokalkännedom för att nat-
tetid ta sig in i flyktinglägret och till Rabu-
ni, där gäster och hjälparbetare ofta bor un-
der besök. 

Den västsahariska regeringen anklagade 

Marockan ordförande i IPU 
Marockanen Abdelwahad Radi valdes till ny ordförande för 
Interparlamentariska Unionen (IPU) i oktober i Bern. Han 
vann med 137 röster mot 130 för motkandidaten från Indo-
nesien. 600 parlamentsledamöter från 129 länder deltog.
IPU vill främja fred, internationell säkerhet och mänskliga 
rättigheter. Den svenska IPU-delegationen, som består av 
Anti Avsan (M), Krister Örnfjäder (S) Ulrika Karlsson (M), 
Ulf Nilsson (FP) och Monica Green (S), röstade för mot-
kandidaten.

Parlamentsval i Marocko
Det islamistiska Rättvise- och utvecklingspartiet PDJ vann 
i parlamentsvalet i Marocko den 26 november. Valdelta-
gandet var 45 procent. Cirka 50 procent av befolkningen är 
analfabeter. Polisarios generalsekreterare och Västsaharas 
president fördömde i ett brev till FN:s generalsekreterare 
Ban Ki-moon att den ockuperade delen av Västsahara ingick 
i parlamentsvalens område.

– Ett flagrant brott mot internationell lag, skrev Mohamed 
Abdelaziz.

Stulen fosfat till Nya Zeeland
Fartygen Genco Aquitaine och Magic anlöpt i oktober och 
november hamnar på Nya Zeeland med fosfat från den 
västsahariska gruvan Bou Craa. Nya Zeeland är en av de 
största importörerna av fosfat från det ockuperade Västsa-
hara. Konstgödningsindustrin är mottagare. Fartyget Allegra 
lossade västsaharisk fosfat på Tasmanien i Australien i 
november. Importfirman Impact Fertilizers erkänner köpet, 
som är ett brott mot internationell lag.

Oljeborrning i Västsahara
Det marockanska oljebolaget ONHYM borrar efter olja 28 
km öster om den västsahariska hamnstaden Boujdour i 
strid med FN-utlåtande från 2002. 

Man söker nu experter för att undersöka lera från borr-
ningarna men nämner inte att arbetet ska utföras i Väst-
sahara, som är ockuperat av Marocko – och inte i själva 
Marocko.

    

Tre hjälparbetare 
kidnappade

”Ingen organisation har  
efter fem veckor tagit  
på sig ansvaret för  
kidnappningen.”

Västsahariska kvinnor i lägren fördömde kidnappningen i en manifestation.
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