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  Kungen blir ännu rikare
Marockos kung är den största vinnaren i det nya handelsav-
talet mellan EU och Marocko, skrev den brittiska tidningen 
Telegraph i februari. Kungen är en av de tre största jord-
bruksproducenterna i Marocko och kontrollerar 12.000 ha 
av landets bördigaste jord.

Handelsavtalet kommer att berika kungen ytterligare, 
skriver tidningen.

Handelsavtalet bryter mot internationell lag eftersom det 
inte utesluter Västsahara och därmed legitimerar ockupatio-
nen.

Fängslades familjer angreps
Nio västsaharier skadades 23 juli i El Aaiún när de försökte 
ta sig in till Gdeim Izik-kommitténs möte i fackföreningleda-
moten Ahmed Eddaias hem.

Marockansk polis omringade kringliggande gator och hin-
drade och angrep västsaharier som ville ta sig till mötet.

De skadade var bland annat den fängslade Sbai Ahmeds 
50-åriga mamma, Said Hadad, som är funktionshindrad och 
La’arousi Saaidi, som är blind, meddelar människorättsor-
ganisationen ASVDH.

Rättegång mot de 23
De 23 västsaharier som suttit fängslade i Saléfängelset 
sedan november 2010 kommer att ställas inför rätta 24 
oktober.

De 23 var ledare för protestlägret Gdeim Izik som storma-
des av marockansk polis 8 november 2010. De har hung-
erstrejkat fyra gånger och krävt en rättvis rättegång eller 
ovillkorlig frigivning. De anklagas bland annat för att ha 
agerat mot den interna och externa säkerheten och riskerar 
livstidsstraff. ASVDH uppmanar länder att skicka rättegångs-
observatörer.

167 filippinska arbetare, inga marocka-
ner, renoverade under hösten 2011 
kung Mohammed VI:s palats Sablons  
i utkanten av Rabat, där han har bott 
sedan trontillträdet 1999. 

I början var det en marockansk firma med 
marockanska arbetare som utförde jobbet, 
men kungen var inte nöjd och sa upp kon-
traktet.

Den 48-årige monarken, som själv över-
vakar arbetet ersatte den marockanska fir-
man med den saudiarabiska Oger, som har 
en filial i Frankrike och som tillhör den li-
banesiske ex-presidenten Rafic Hariris fa-
milj. Hariri byggde upp ett imperium i Sau-
diarabien med hjälp av filippinska arbetare.

Enligt den marockanska webbsidan La-
kome kostar varje dörr i det renoverade pa-
latset 40 000 euros. El-installationen kostar 
500 000 euro. Garderoben innehåller flera 

rum, ett enbart för kalsonger.
Monarken gillar att se på film. I det nyre-

noverade palatset kommer han att ha en TV 
som är över tre meter. 

På väggen i badrummet finns direktupp-
koppling till Internet så att han kan duscha 
och följa nyheterna samtidigt.

Kungen har 27 palats och residens till sitt 
förfogande i Marocko, men han använder 
bara cirka 12 av dem. Det är mest de pa-
lats som ligger i norra Marocko som han 
använder sommartid. Familjen äger också 
egendom utomlands, bland annat en borg 
utanför Paris.

Underhållet för palatset i Rabat steg un-
der 2010 till 228 miljoner euro. Det är dub-
belt så mycket som Elyssépalatset i Paris kos-
tar. Bruttonationalprodukten i Frankrike är 
trettio gånger så hög som den marockanska.

Källa: El País

I en ny bok avslöjas den marockanske 
kungens enorma slöseri. Han flög sin 
Aston Martin till Storbritannien för 
översyn. Han vill nämligen ha sina 
favoritleksaker i gott skick. 

Kung Mohamed VI brukar flyga sin Aston 
Martin i ett Hercules transportplan till till-
verkaren i Storbritannien. Mer än fem mil-
joner av hans undersåtar lever på mindre än 
ett pund om dagen. Men ”Hans majestät”, 
som även nära släktingar måste kalla honom, 
behöver inte snåla och spara på någonting, 
för folkets generositet är gränslös. Han får 
26 miljoner pund om året i allmänna fon-
der som ”fickpengar”, som han kan spende-
ra hur han vill, enligt författarna till Le Roi 
Prédateur (Rovdjurskungen).

Boken, som kom ut i Paris i mars, ger en 
unik inblick i en av världens sista enväldi-
ga monarkers enorma slöseri. Han lägger en 
miljon pund på mat till sällskapsdjuren och 
två gånger så mycket på garderoben.

Hans tolv palats är fullt utrustade med per-
sonal. Luftkonditioneringen står på stadigt 
17 grader och på plats finns alla tänkbara 
delikatesser i matväg i händelse av att Moha-
med skulle dyka upp. Palatsen kostar skatte-
betalarna en miljon pund om dagen att skö-
ta, men kungen använder bara fyra av dem.

En sådan extravagans sätter strålkastar-
ljuset på det förbryllande mysteriet med den 
så kallade arabiska våren: Hur har Mellan-
österns korrupta och utsvävande monarkier 
lyckats överleva den vrede som har störtat 
så många av regionens andra regimer? Från 
Bahrein till Jordanien har emirer och kungar 
sett protester. Ändå har ingen av dem tving-
ats fly som Tunisiens Zine Ben Ali, tvingats 

avgå som Egyptens Hosni Mubarak eller 
tillfångatagits och dödats som Muammar 
Gadaffi, Libyens förre diktator.

Marockaner vördar sin monark, som vid 
48 år ålder, är av en annan sort än de hopp-
löst efterblivna åldringar, som styrde Egypten 
och Tunisien. 2002 gifte han sig med prinses-
san Lalla Salme, som var med på prins Wil-
liams bröllop förra året. Hon är den första 
maka till en marockansk monark som har 
erkänts offentligt och fått en kunglig titel.

Men toleransen för hovets utsvävningar 
håller på att avta, säger Catherine Graciet 
och Eric Laurent, bokens journalistförfat-
tare, som säger sig ha haft tillgång till käl-
lor från hovet.

Kungens installationsceremoni 1999, då 
han presenterades för folket som ”de fattigas 
kung” tycks som ett minne blott.

Kung Midas har inte nöjt sig med att göra 
slut på statens skattkistor. Han har också lagt 
vantarna på landets ekonomi. Kritiker kallar 
honom ”chefen för Marocko AB”, eftersom 
han kontrollerar så mycket av detta nord-
afrikanska lands jordbruk och industri ge-
nom olika kungliga holdingbolag.

Med en förmögenhet som uppskattas 
till två miljarder pund har han blivit rika-
re än många oljeproducerande länders le-
dare. ”Han har tagit över alla nyckelsek-
torer inom den ekonomiska sektorn”, kan 
man läsa i boken. ”Han är landets ledande 
bankir, försäkringsman, exportör och jord-
bruksproducent.”

Hans smak för lyx visar sig inte minst i 
uppsättningen vräkiga bilar. 

”Nästan varje morgon beställer han fram 
ett dussin paraderande bilar från sin samling, 
så att han lättare ska kunna bestämma vil-

ken han vill använda. Ferrari, Aston Martin, 
Maybach… Han har många att välja bland.

När det gäller kläder, så är bara det bästa 
nog. Han lär en gång ha spenderat 35.000 
pund i London på en överrock i kashmir. På 
sina utlandsresor är det inte ovanligt att han 
har 300 gäster med i olika flygplan.

Hans privata jet har ett gym.
Till denna extravaganta livsstil kommer 

Han har 26 miljoner pund 
i fickpengar om året

också ett ombytligt och nyckfullt tempera-
ment. Kungen, som fick mycket stryk av sin 
pappa kung Hassan II, är känd för sina rase-
riutbrott, när han far ut mot sina rådgivare.

Inget av det här hindrar offentliga personer 
i Frankrike från att försöka bli vän med ho-
nom. Många, som Dominique Strauss-Kahn, 
den vanärade socialistpolitikern och tidiga-
re chefen för Internationella valutafonden, 
har semesterhus i Marrakech. Jacques Chi-
rac, Frankrikes tidigare president, som var 

vän med Mohameds far, ses ofta vid polen 
på lyxhotellet Gazelle d’Òr i Taraoudant.

Det franska stödet spelar dock ingen roll 
i mobbens ögon och Mohamed har listigt 
vingklippt protesterna i samband med den 
arabiska våren förra året genom att ändra 
landets konstitution och ge större makt till 
valda politiker. Men han har behållit ett sta-
digt grepp om säkerheten, armén och religi-
onen. Han vet att hans folk är arga.

Hejdlös korruption grasserar i hovet en-
ligt rapporter från den amerikanska ambas-
saden, som läckts av Wikileaks. En ambas-
sadör klagade i ett telegram till Washington 
över ”den vedervärdiga girigheten hos dem 
som står nära kungen”.

”Viktiga marockanska institutioner an-
vänds av hovet för att tvinga fram och krä-
va mutor i den statliga sektorn”, sägs en 
marockansk affärsman ha sagt i ett av tele-
grammen. Självklart avfärdar hovet sådana 
påståenden som oförskämda lögner., sägs en 
marockansk affärsman ha sagt i ett av tele-
grammen. Självklart avfärdar hovet sådana 
påståenden som oförskämda lögner.

Matthew Campbell, 
Sunday Times, 11 mars

Översättning från engelska: 
Lena Thunberg

Catherine Graciet och Éric Laurent är 
franska journalister med tillgång till käl-
lor direkt från Marockos hov.

Sarkozy rådgivare åt kungen?
Den marockanske kungen ska enligt den spanska tidningen 
ABC ha erbjudit Frankrikes förre president Nicolas Sarkozy 
en post som särskild rådgivare till kung Mohamed VI. Moti-
vet skulle vara att använda ex-presidentens kontakter för att 
försvara Marockos intressen i omvärlden.

Den forne presidenten ska enligt samma källa redan ha 
införskaffat ett palats i Marrakech tillsammans med sin fru 
Carla Bruni inför ett framtida liv i Marocko.

”Kritiker kallar  
honom för Chefen för  
Marocko AB”

Kung Mohammeds
palats och residens

Långt från kungens palats bor de västsahariska flyktingarna i tältlägret Dakhla i Algeriet 
sedan 37 år. Bild: Berserk
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