Vägsalt från Västsahara

MR-aktivister ovälkomna

Mer investeringar

Oljeborrning planeras

Företaget Dansk Vejsalt importerar i januari 4000 ton
vägsalt från den ockuperade delen av Västsahara. Det är
det Texasbaserade företaget Chrystal Mountain som säljer
saltet, skriver danska Afrika Kontakt. Saltet fraktas med
fartyget Blankenese.
– Danska vintervägar ska inte saltas på bekostnad av brott
mot mänskliga rättigheter. Dansk Vejsalt måste genast upphöra med köpet. Det är i strid med folkrätten, säger Morten
Nielsen Afrika Kontakt.

18 västsahariska MR-aktivister som utsatts för grava brott
av den marockanska staten hindrades från att tala vid den
internationella konferensen ”The right to truth, reparation
and reforms: what progress and what prospects for transitional justice?” den 15 januari i Rabat. Konferensen organiserades av National Council for Human Rights.
Aktivisterna ville rapportera om den extrema fattigdom
västsaharier lever med under marockansk ockupation och
att rättvisan är långt borta.

Marockos kung Mohamed VI flaggade för ”ekonomisk
utveckling” i de ”södra provinserna”, dvs de ockuperade
delarna av Västsahara efter sitt tal 6 november vid firandet
av Gröna Marschen, då ockupationen inleddes 1975.
För att exploatera områdets naturresurser kommer privata företag och privat kapital att lockas till området. Regionen
måste öppnas för utländska direkta investeringar, tillkännagavs i januari. Planen ska offentliggöras i oktober 2013.

De två brittiska oljebolagen San Leon Energy och Longreach
Oil and Gas planerar att borra för olja i undersökande syfte
i i Zag-området i Västsahara under första delen av 2014
enligt en presentation, som Longreach Oil and Gas gjorde i
januari.
De två företagen har redan tidigare studerat detta geografiska område, som ligger i den nordöstra delen av Västsahara och som skulle kunna innehålla gas enligt bolagen.

Dagen därpå kom fängelsedirektören och
hans närmaste man till oss och sa: ”Prata
inte med oss om rättigheter. Vi behöver inte
göra någonting åt era åsikter och krav. Ni
ska bara acceptera detta liv och situationen.”
Vi svarade att våra krav vara legitima och
fördömde administrationens behandling av
de två västsahariska kvinnorna. De vägrade att lyssna på oss: ”Ni är slinkor och vi
kommer inte att besvara era krav. Ni ska
hålla käften eller också får ni betala dyrt.”
Efter ytterligare tre dagars hungerstrejk
gick de med på att låta oss vara tillsammans.
Vi sattes i en cell tillsammans, isolerade från
de andra fångarna. Två dagar senare fängslades ytterligare två västsahariska kvinnor,
Khaidouma Joumani ”Ghalia” och Fadel
Jaouda, och placerades i vår cell.
Efter det kom en kommitté från Rabat åtföljd av fängelsedirektören till vår cell. De
frågade vad våra krav var. Jag sa: ”Vi har
ingenting att göra med dessa åtalspunkter
mot oss. Vi framför bara det västsahariska
folkets krav fredligt.” ”Hur skulle en kvinna
över 60 år som Fadala och den andra kvinnan kunna göra det som de anklagas för”,
tillade jag. Fängelsedirektören skrek: ”Uppför dig ordentligt!” Jag svarade: ” Det är ni
som inte uppför er ordentligt.” Då slog han
till mig och drog iväg mig för att jag skulle underteckna ett vittnesmål.
Efter den attacken beslutade jag att starta
en hungerstrejk till. N’Guya gjorde samma
sak av solidaritet. Vi sa att vi inte skulle sluta förrän vi fick träffa våra advokater och
familjer. Det hade nämligen gått en vecka
sedan vi arresterades och vi hade inte träffat dem.
Efter tre dagar fick vi träffa dem men under väldigt dåliga förhållanden: fyra bommar skilde oss åt. Det satt två vakter bredvid oss och två bredvid familjen. Det var
mycket buller i rummet och vi kunde inte
höra varandra bra.
Under fängelsetiden hade vi bara rätt till
15 minuters besök per vecka. Vi kunde inte
läsa eller skriva och fick bara 15 minuters
promenad på gården i solen per dag. Våra
familjer tog med mat till oss men vakterna
stal det som de ville ha. Vi hade inte till16

gång till det rum där det fanns en tv, ingen
telefonautomat. Det var förbjudet för vanliga kriminella västsahariska fångar. De fick
inte heller prata med oss. Vi bad fängelsedirektören om anteckningsblock och böcker att studera men han vägrade och svarade: ”Tror ni att vi ska hjälpa er att bli nya
Aminatou Haidars?*” Efter en och en halv
månad släpptes två av oss, två andra en månad senare men vi två satt fortfarande kvar.
Vi satt fängslade i fem månader.
– Har den här hemska upplevelsen fört
något gott med sig?
Hayat: Vi tänker på de före detta försvunnas eller fångarnas berättelser från blyåren*
och vi inser att saker och ting har förändrats,
trots godtyckligheten – bristen på rättssäkerhet. Det ger oss mod för det som kommer.
N’Guya: Sedan vi startade som aktivister har vi ofta arresterats. Vi har hotats med
fängelse och varit rädda för det. Nu betraktar vi det som en normal sak i ett liv under
utländsk ockupation och anser att vår sak
förtjänar uppoffringar.
– Blev det någon rättegång?
Hayat: Vi blev villkorligt frigivna i april
2011. Åtalen finns kvar och hänger över våra
huvuden som för så många andra västsaharier. Det är ett sätt de har att sätta press på
oss så att vi ska sluta med våra aktiviteter.
– Vilka aktiviteter har ni deltagit i sedan
ni släpptes?
N’Guya: Vi demonstrerar nästan varje dag. Vi har varit i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet två gånger och vi har
blivit inbjudna till möten med unga människor i Sverige och Spanien.
* Khadija Hamdi är kulturminister
i Västsaharas regering.
* Aminatou Haidar är en känd västsaharisk människorättsaktivist.
* Blyåren: 1975–1991, då hundratals
västsaharier greps, försvann
eller dödades.
Intervju av Michèle Decaster,
ordförande i AFASPA (Association
Française d’Amitie et de Solidarité avec
les Peuples d’Afrique)13 juli 2012.
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Rättegång för
Gdeim Izikfångarna
Den 1 februari ska 24 västsaharier ställas inför militärdomstol i Rabat. I över
två år har människorättsaktivisterna suttit i fängelse i Salé utanför Rabat anklagade för att ha ”underminerat statens interna
och externa säkerhet, bildat ett kriminellt
gäng och attackerat statstjänstemän”. Fyra
hungerstrejker har de genomfört i protest
mot de usla förhållandena i fängelset och
för att de skulle få en rättvis rättegång inför en civil domstol eller ovillkorligt släppas fria.
De greps i samband med eller efter
stormningen av protestlägret Gdeim Izik
i november 2010. Flera av männen ingick
i den förhandlingsdelegation med de marockanska myndigheterna, där västsaharierna krävde anständiga bostäder, arbete
samt ingen stöld av västsahariska råvaror.
Det är tredje gången som militärdomstolen kallar till rättegång. De två tidigare har
rättegången skjutits upp.

västsahariska vattnen inte har någon politisk innebörd. Den marockanske ministern säger alltså något helt annat, skriver
WSRW.

Marockansk
desinformation
om Aliyen Kentawi
– Polisariorepresentanten i Sverige, Aliyen Kentawi , har hoppat av till fäderneslandet, kunde den marockanska nyhetsbyrån MAP (Maghreb Arab Presse)
triumferande meddela den 3 januari.
Det var bara det att informationen var
fel.
– Det är inte sant, jag har nyss ätit
lunch med honom i flyktinglägren, kunde
den tidigare Polisariorepresentanten i Sve-

rige, Brahim Mokhtar informera Natasa
Mirosavic, Föreningen Västsahara, samma dag.
– Säkert ett utslag av den marockanska
regimens vrede över den svenska riksdagens beslut att Sverige bör erkänna Västsahara, kommenterade Aliyen Kentawi
själv senare från lägren.
Han åkte från Sverige i december
till flyktinglägren för att delta i en av
UNHCR:s utbytesresor till den ockuperade delen av Västsahara för att för första
gången sedan 1975 träffa sin mamma.
Tusentals västsaharier står i kö i åratal
för att få följa med Minursoplanen. Fem
dagar får besökarna stanna, antingen i
flyktinglägren eller den ockuperade delen
av Västsahara, för att besöka nära släktingar som de kanske inte sett på 37 år.
Sedan återvänder de.
Aliyen Kentawi berättar att en stor mottagningsfest hade organiserats för honom i

Internationella
avtal stöder Marocko
– Det finns mer än 12 internationella avtal med länder som Storbritannien, USA,
Frankrike och Spanien, där Sahara inte är
uteslutet, sa Marockos kommunikationsminister Mustapha El Kahlfi.
Han fick frågan om det finns dokument
som stöder Marockos påstående att Västsahara är en del av det nationella territoriet i en intervju i den panafrikanska tidningen Al-Hayat den 14 januari.
Trots att inget land i världen erkänner
Marockos självutnämnda rätt till Västsahara, finns det länder som inte backar upp
detta icke-erkännande i sina handelsavtal,
skriver WSRW (Western Sahara Resource
Watch) 21 januari.
I EU-parlamentets fiskeriutskott har
framför allt spanska ledamöter hävdat att
EU:s fiskesamarbete med Marocko i de

500 västsaharier försvunna. Sedan den marockanska invasionen 1975 har västsaharier förföljts, fängslats, torterats och dödats. 500 personer är fortfarande försvunna. En japansk konstnär har målat porträtt av några av de ”försvunna” efter minnesbeskrivningar från anhöriga. Några foton har föräldrarna eller barnen inte.
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huvudstaden El Aaiún för att fira hans besök och det svenska riksdagsbeslutet.
”El Kentaoui är arkitekten bakom infiltrationen i den svenska riksdagen”, skriver MAP.

Öckerö-elever
var inte välkomna
Den seglande gymnasieskolan på Öckerö
utanför Göteborg har sedan flera år ett utbytesarbete med skolan Al Idrissi i den
nordmarockanska staden Safi. De svenska
eleverna besöker skolan under sin seglats
mot Västindien. Lärare på den marockanska skolan besökte Öckerö våren 2011,
men i december 2012 var de svenska eleverna inte längre välkomna till Al Idrissi.
Skolbesöket var bokat och klart men på
väg mot Safi fick lärarna besked om att
besöket var avbokat. Enligt de marockanska lärarna skulle beslutet ha fattats på
grund av att en ny rektor tillsatts och att
besöket inte var officiellt. Det fem dagar
långa besöket i Safi ägde rum en vecka efter den svenska riksdagens beslut att erkänna Västsahara.
Kommunstyrelsens ordförande Arne
Lernhag (M) ser inget märkligt i det avbokade besöket.
– Det händer ofta att det blir ändringar
i seglingsrutten, menar han.
2012 beslutade kommunstyrelsen att
Öckerö ska bli vänort med Safi. Beslutet, som inte behandlades av fullmäktige,
har mötts av protester från oppositionen
V, S och MP. En motion om att beslutet
ska hävas har lämnats in av Vänsterpartiet med hänvisning till ockupationen av
Västsahara.
– Vi socialdemokrater har en avvikande
mening till beslutet om vänort, säger vice
ordförande i kommunstyrelsen Rolf Edvardsson.
– Avtalstexten är framtagen av gymnasieskolan men ännu inte underskriven av
Öckerös och Safis politiska ledning, berättar Arne Lernhag.
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