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– Jag tror inte att svenskarna har 
förstått hur viktig makrillen är för 
flyktingarna. Den är oerhört populär 
bland befolkningen och utgör den 
enda omega3-källan för dem. Alla vill 
ha mer. Egentligen borde de få dub-
bel ranson. Det skulle göra underverk, 
säger den norska nutritionisten  
Ingrid Barikmo.

Det är biståndsorganisationen Praktisk Soli-
daritet som med stöd från Sida under en peri-
od har sänt makrill på burk till flyktingarna.

– Om inte Sverige kan skicka mer makrill 
borde man sprida kunskap om varifrån den 
kommer till eventuella givare i andra länder, 
anser Ingrid Barikmo.

– Under en tvåårsperiod har vi levererat 
1,5 burk på 225 gram nettovikt makrill per 
person och månad. Nu kommer vi att lägga 
in en ny ansökan till Sida där vi begär att få 
leverera två burkar per person och månad. 
Vi får se hur det går. Vi vet att makrillen är 
väldigt uppskattad av flyktingarna, säger 
Tommy Andersson på Praktisk Solidaritet.

Sida beviljade 32 miljoner kronor till Prak-
tisk Solidaritet för en två-årsperiod 2011–
2013. Det täcker makrillen, frakt av begag-
nade kläder och ett litet pilotprojekt för 
tillverkning av kvinnokläder.

Norskt stöd. Ingrid Barikmo från Høgsko-
len i Oslo og Akershus har studerat närings-
tillståndet hos flyktingarna för norska Kir-
kens Nødhjelp i över tio år. 

Kirkens nødhjelp bedriver ett näringspro-
jekt vid nio sjukhus i flyktinglägren sedan 
1999. I samarbete med Høgskolen i Oslo 
og Akershus har man genom näringsstu-
dier visat att undernäring och felaktig nä-
ring är ett stort problem bland barn och 
gravida kvinnor.

Projektet förser sjukhusen med mat och nä-
ringsriktig kost till omkring 1000 patienter, 
anställda och berörda dagligen. Dessutom 
utbildar man personal vid sjukhusen i nä-
ringslära, behandling och förebyggande ar-
bete bland utsatta grupper. De senaste åren 
har Kirkens Nødhjelp samarbetat med Väst-

saharas regering, andra icke-statliga organi-
sationer och FN-systemet för att utveckla en 
näringsstrategi för befolkningen. 

Projektet finansieras av den norska sta-
tens motsvarighet till Sida, Norad, som för-
väntas bevilja mellan fem och sex miljoner 
norska kronor varje år till och med 2015.

Ofullständigt matbistånd. Det är framför 
allt barnen som drabbas av den ensidiga och 
otillräckliga kosten. Undernäring och mins-
kad växt är några effekter.

FN:s matbistånd i katastrofsituationer, så 
kallade matkorgar, består av linser, bönor, 
mjöl, matolja och socker. 

– Det ska man leva på i kanske ett par 
månader och högst ett år, säger Ingrid Ba-
rikmo. De västsahariska flyktingarna har 
ju levt på det i åratal. Frukt och grönt sak-
nas till exempel.

– Men vi kunde se en försämring när jag 
var nere i lägren i december. Nu går spiralen 
nedåt och det är alltid de riktigt små barnen 
som drabbas först. Det var akut kris, efter-
som det näringstillskott som UNHCR kö-
per in för de svårt undernärda barnen inte 
finns att köpa längre och plötsligt fanns ing-
en kunskap om vad man skulle göra i stället. 
Nu måste vi hjälpa flyktingarna att hjälpa sig 
själva, så att de inte blir så beroende av oss. 
Men samtidigt kan de ju inte gå ut i skogen 
eller på marken och skaffa mat! Men med 
utbildning kan de lära sig att utnyttja det de 
har i akutsituationer, säger Ingrid Barikmo.

När UNHCR och World Food Programme 
2006 beslutade att matbiståndet skulle skä-
ras ned från en beräkning av 160 000 flyk-
tingar till 90 000 blev det ett ramaskri bland 
flyktingarna och Västsahariska Röda Halv-
månen, som distribuerar maten. 

Barnen 
drabbas
   först

Akut undernärda och småväxta. Under-
sökningar från 2008 visade att också då var 
det barnen som drabbades först. Redan året 
efter höjde man därför beräkningarna till 
125.000 personer, vilket fortfarande är för 
lite hävdar Västsahariska Röda Halvmånen.

– Dessutom föds det ju hela tiden barn 
och befolkningen ökar, konstaterar Ingrid 
Barikmo.

– 2008 var 18 procent av barn under fem 
år akut undernärda, det vill säga nära att 
dö. 2010 hade den siffran sjunkit till 8 pro-
cent, kanske på grund av att mer mat kom 
in. Nu väntar vi på rapporten för 2012, men 
den försämring, som vi ser på grund av den 
ekonomiska krisen, kommer nog inte att sy-
nas i den rapporten tyvärr. Rapporten gjor-
des för tidigt.

Det är främst matprojekt från spanska fri-
villigorganisationer, som kompletterar WFP:s 
matbistånd, som har försvunnit. 

– Men den spanska statens humanitära 
stöd med 100 gram frukt och grönt per dag 
och person ska i alla fall fortsätta, har vi just 
fått veta, berättar Ingrid. En svensk äter 700 
gram per dag som jämförelse, så det borde 
naturligtvis öka i stället.

Cirka 30 procent av flyktingbarnen är 
småväxta, det vill säga de ökar inte i längd 
som de ska. Anemi är ett annat problem. 53 
procent av barnen, 56 procent av de gravida 
kvinnorna och 67 procent av de ammande 
kvinnorna var drabbade 2010.

– Det är inte bara brist på varor utan för 
långsam administration från UNHCR, som 
skapar problemen, menar Ingrid Barikmo.

– Ett problem med matkorgarna är att varje 
hushåll får en korg per individ. Det betyder 
att ett hushåll med många barn blir ganska 

bra försedda med basmat, eftersom barnen 
inte äter så mycket. Ett hushåll med många 
vuxna blir däremot mera utsatta.

Det farliga vattnet. Ett annat problem är 
vattnet. Det innehåller för mycket jod, som 
kan ge upphov till struma. Vattnet dricks av 
getterna, vilket betyder att getmjölken ock-
så innehåller för mycket jod. De flesta famil-
jer har tre eller fyra getter, som man mjöl-
kar. Mjölken har hittills ansetts ge ett bra 
näringstillskott till framför allt barnen. Nu 
får man alltså tänka om. Bröstmjölk från 
ammande mödrar, som dricker vattnet och 
getmjölken, är ju inte heller bra.

– Det viktigaste är att rena vattnet i lägren. 
Det har skett på sina ställen men fortfaran-
de är det två läger som saknar reningsanord-
ningar för vattnet, som sedan transporteras 
i tankbilar eller i ledningar.

– Tekniken finns och det är inte svårt att 
installera reningsverken men det tar allde-
les för lång tid, säger Ingrid Barikmo. Ändå 
säger UNHCR att man prioriterar detta.

Under tiden borde åtminstone ammande 
mödrar få flaskvatten att dricka och barnen 
borde få högpastöriserad mjölk. Men det är 
naturligtvis också en kostnadsfråga.

– Nu studerar vi också om för hög jod-
halt kan ge kognitiva skador och om det 
finns miljögifter i vattnet och getmjölken. 
Getterna äter ju till exempel plast, berättar 
Ingrid Barikmo. 

Läkarbristen.
– Det är FN med sina nobla principer som 

ska se till att sjukvården fungerar i flykting-
lägren, men det gör man inte, sa den tidiga-
re västsahariske hälsoministern Sidahmed 
Tayeb Bere, när vi träffade honom i lägret 
Smara i november 2011.

Läget har dessutom försämrats. Många 
västsahariska utbildade läkare flyttar till Spa-
nien för att med sin lön kunna skicka pengar 
till familjerna i lägren. Det generösa bistån-
det från frivilligorganisationer i Spanien till 
flyktinglägren har också minskat drastiskt 
på grund av den finansiella krisen i Europa, 
där ju Spanien är särskilt drabbat. 

– Vi har bara 10 läkare i flyktinglägren nu, 
men vi är stolta över att vi har lyckats ut-
bilda 130, berättade Sidahmed Tayeb Bere 
för ett år sedan. Det är framför allt på Kuba 
som många västsahariska studenter har fått 
sin läkarutbildning. 

Ryckigheten i World Food Progammes 
matkorgar är också ett problem. Bönor, lin-
ser, mjöl och matolja är huvudingredienser-
na sedan 35 år.

– Varje år utvärderar WFP matkorgarna. 
Det tar en månad att utvärdera, en månad 
att studera resultaten och en månad att fat-
ta beslut. Det kan bli tre månader utan stöd, 
sa den förre hälsoministern Sidahmed Tay-
eb Bere bistert.

Utbildning av västsaharier ingår i det norska 
projektet. Vattnet har för hög jodhalt vilket 
kan orsaka struma. Getmjölken är därför 
inte bra.

Den norska nutritionisten Ingrid Barikmo har i många år studerat norska Kirkens Nødhjelps lyckade  
näringsprojekt i flyktinglägren.

”Vi kunde se en  
försämring när jag var nere 
i lägren i december.  
Nu går spiralen nedåt.”



8 9

  Kontroll av ursprung
Marockos export till EU kommer att öka med EU:s nya 
handelsavtal. Nederländerna anser att varor producerade 
i Västsahara inte omfattas av handelsavtalet. Ursprungs-
märkning är ett problem. Varor från Västsahara kan vara 
märkta marockanska. 

Vilka initiativ tänker handelsminister Eva Björling ta för 
att Sverige ska klargöra att jordbruksvaror producerade i 
Västsahara inte omfattas av EU:s handelsavtal med Ma-
rocko? frågade riksdagsledamoten Hans Linde (V) i riksda-
gen i januari.

Regeringen positiv
Regeringen är positiv till EU-kommissionens förslag om 
överlåtbara fiskenyttjanderättigheter. 

”Vad gäller fiske utanför Marockos kust finns det inga 
svenskregistrerade fartyg som fiskar utanför Marocko.” Re-
geringen kan inte ”förhindra att fiskefartyg eller andra far-
tyg som är privat egendom säljs eller används utomlands 
givet att svensk lagstiftning inte bryts”, skriver landsbygds-
minister Eskil Erlandsson i ett svar till Jens Holm i januari.

Svenska båtar till Marocko
Välutrustade svenska fiskebåtar, byggda med stora subven-
tioner, hamnar ofta i tjänst hos den marockanska ockupa-
tionsmakten. Vad tänker landsbygdsminister Erlandsson 
göra åt det? undrar Jens Holm (V) i en skriftlig fråga i 
december.

Att minska antalet fiskefartyg är ett sätt att minska fis-
kekapaciteten. Men genom att det är möjligt att överlåta 
fiskerättigheter har flera fiskeföretag sålt sina rättigheter 
att fiska i Sverige och flyttat till det av Marocko ockuperade 
Västsahara.

Nej till Västsahara-varor
Axfood, Coop, Ica och Bergendahls/City Gross vill inte sälja 
varor från det ockuperade Västsahara: ”Vi finner det oför-
enligt med våra affärsetiska åtaganden att köpa och vidare-
sälja råvaror och produkter från det ockuperade Västsahara.” 
Formell ursprungsmärkning saknas och därför ”bör en 
försiktighetsprincip tillämpas vid misstanke om otillräcklig 
eller felaktig märkning, samt för att kunna undvika varu-
partier med inslag av olika ursprung, där också varor från 
Västsahara kan ingå.”

Nya sjukdomar dyker nu också upp.
– Bröstcancer är en helt ny sjukdom för 

oss. Vi har förlorat flera kvinnor under 50 
år och sjukdomen ökar. Det är svårt för oss 
att behandla för vi saknar den rätta kunska-
pen, berättade han.

I flyktinglägren träffade vi också på Yer-
ba, en medelålders man som har haft sto-
ra hjärtproblem. Det finns inga specialister 
i lägren och Yerba tvingas åka till den alge-
riska staden Tindouf för att söka läkarvård 
och det kostar pengar. Och är det något som 
de västsahariska flyktingarna saknar så är 
det just pengar.

Tidigare har spanska läkarteam besökt 
flyktinglägren med jämna mellanrum men 
nu sviktar också detta. Krisen slår hårt.

Cirka 10 000 flyktingbarn har årligen åkt 
till Spanien inbjudna av spanska familjer för 
en tremånadersvistelse när det är som hetast 
och svårast i lägren. Dessa besök halverades 
sommaren 2012.

Den nuvarande hälsoministern Mohamed 
Lamin Dadi, som tillträdde efter Polisarios 

kongress i december 2011, reste i oktober 
2012 till de skandinaviska länderna för att 
söka stöd. Det gäller främst mediciner, ut-
rustning och personal inom vården. Flera 
projekt från organisationer i olika länder, 
framför allt Spanien, har stoppats eller mins-
kat på grund av pengabrist. Det gäller bland 
annat inköp av ambulanser och andra for-
don, utbildning av personal, ögonsjukvård 
och vård för kroniska sjukdomar. Spanien 
har tagit emot patienter med svåra sjukdo-
mar. Detta stoppas också. Även matbistån-
det från Europa har minskat. 

– Situationen är akut och allvarlig, sa 
hälsoministern.

I Sverige träffade han bland andra repre-
sentanter för Sida.

– Nej, det blir inget ökat humanitärt bi-
stånd till de västsahariska flyktingarna på 
grund av besöket, berättar Amira Malik Mil-
ler, handläggare på Sida.

Text: Lena Thunberg
Bilder: Inger Aakre,  Ingrid Barikmo 

Ulla-Karin Karlson

Trots ett nej från EU-parlamentet mot 
fiskeavtal med Marocko pågår nu 
förhandlingar om ett nytt avtal, där 
de ockuperade västsahariska vattnen 
ingår. Spanien driver på.

Bara några månader efter att EU-parlamen-
tet i december 2011 röstat nej till förläng-
ningen av det tidigare så omdebatterade 
fiskeavtalet mellan EU och Marocko gav 
Ministerrådet Kommissionen i uppgift att 
inleda förhandlingar med Marocko om ett 
nytt fiskeavtal. 

Det mandatet röstade Sverige efter viss 
tvekan nej till, eftersom Västsahara inte är 
en del av Marocko och de västsahariska vatt-
nen inte var uteslutna ur avtalet. 

Majoriteten i Ministerrådet var dock för 
förhandlingsmandatet och förhandlingar 
har inletts. Ett möte ägde rum i Bryssel i 
november 2012 under ledning av fiskekom-
missionär Maria Damanaki men ingen enig-
het nåddes. 

15 och 16 januari skedde nya förhandling-
ar i Rabat mellan EU och Marocko. Ingen 
enighet om avtalet uppnåddes dock mellan 
parterna. Vissa tekniska frågor återstår att 
lösa enligt källor till FIS (Fish Information 
& Services) men den största frågan handlar 
om pengar. Marocko vill inte sänka priset 
på 36 miljoner euro per år för fisket, något 
som EU ska ha krävt.

När EU-parlamentet röstade nej till det 
förra avtalet gällde kritiken inte bara att 
avtalet innefattade västsahariska ockupe-
rade vatten utan att avtalet var ett av EU:s 
minst profitabla.

”I de förhandlingar som nu pågår verkar 
Sverige för att nyttjandet av fiskeresurser-
na sker till förmån för det sahariska folket 
i Västsahara och i enlighet med deras in-
tressen och vilja och att Marocko visar att 

så sker. Regeringen är tydlig med att Sverige 
endast kan acceptera ett nytt fiskeprotokoll 
med Marocko under förutsättning att det 
är förenligt med folkrätten”, skriver lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson i januari.

Det är de västsahariska enormt fiskrika 
vattnen som lockar de europeiska fiskefar-
tygen.

Spanien är det EU-land som har mest in-
tresse och som har fiskat där längst. Redan 
vid tecknandet av det illegala hemliga avtalet 
då Spanien ”överlämnade” Spanska Sahara 
till Marocko och Mauretanien 1975 var fort-
satt tillgång till fiskevattnen ett spanskt krav. 

När Spanien gick med i EU ställdes samma 
krav. Mellan 1995 och 1999 hade EU ett fis-
keavtal med Marocko, men det förlängdes 
inte. 2006 tecknades ett nytt avtal, som Sve-
rige som ensamt land röstade nej till. När det 
sedan skulle förlängas i februari 2011röstade 
Sverige åter nej tillsammans med några an-
dra länder med det räckte inte för att stop-
pa en förlängning. Det gjorde dock beslu-
tet i EU-parlamentet i december 2011 och 
de europeiska fiskefartygen återvände hem. 

Under tiden har de spanska fiskarna kun-
nat få kompensation från EU:s fiskefond för 
max 12 månader.

Den spanske fiskeministern Miguel Arias 
Cañete drev i december på för att ett nytt av-
tal snabbt skulle komma till stånd.

Av de 119 båtar som fiskade enligt det för-
ra avtalet var 100 spanska, som alltså kos-
tade EU 36 miljoner euro per år.

De fiskefartyg från främst Spanien som 
lämnade området i december 2011 har till en 
del ersatts av utflaggade svenska fiskefartyg.

En fjärde förhandlingsomgång gällande 
innehållet i ett kommande fiskeavtal mel-
lan EU och Marocko blir 30 januari och 1 
februari i Bryssel.

Text: Lena Thunberg
Bild: Anna Artén

Nytt fiskeavtal med 
Marocko på gång

Svenska  
fiskare friades 
Tingsrätten i Göteborg friade de båda 
yrkesfiskarna Ove Ahlström och Len-
nart Kjellberg i en dom i november. 
De var åtalade för olaga fiske i väst-
sahariska vatten 2007-2008. Under en 
period på 14 månader gjorde de båda 
fiskarna en nettovinst på cirka 20 
miljoner kronor.

Fiskarna hade inte de tillstånd som kräv-
des av svenska myndigheter och var ansva-
riga för det fiske som bedrevs i de västsa-
hariska vattnen, anser ändå rätten. Själva 
hävdade svenskarna att de hyrde ut båtar-
na till ett lokalt företag, inte var ansvariga 
för den fiskepersonal som fanns ombord 
eller för själva fisket och därmed inte hel-
ler behövde några svenska tillstånd; far-
tygstillstånd och särskilt fartygstillstånd.

Detta håller rätten alltså inte med om 
utan anser dem skyldiga på dessa åtals-
punkter. De friades ändå.  Rätten finner 
att de åtalade har bedrivit olagligt fiske, 
men anser att de inte kan fällas på grund 
av hur åtalet är formulerat när det gäller 
bland annat ansvaret för fisket.

– Domaren har läst gärningsbeskriv-
ningen som fan läser bibeln, menar åkla-
gar James von Reis, som har överklagat 
domen och har gott hopp om en fällande 
dom i hovrätten.

– Nu hoppas jag verkligen att detta mål 
får förtur, så att det inte blir långbänk igen, 
säger åklagaren. 

Åtalet väcktes redan 2009, men det dröj-
de alltså tre år innan rättegången starta-
de på grund av synpunkter från försvaret.

Ett flertal båtar från Göteborgsområ-
det har under en lång tid bedrivit fiske i 
de västsahariska vattnen.

Det svenska fisket pågår fortfarande men 
fartygen är numera utflaggade med be-
kvämlighetsflagg från Belize, Cook Islands 
och Comorerna eller från Marocko. Ägar-
förhållandena är dock svåra att utreda.

Lena Thunberg

Kylbilarna med västsaharisk fisk rullar  
ständigt mot Agadir i Marocko.

Yerba har hjärtproblem men i flyktinglägren finns ingen hjälp just nu och i den algeriska 
staden Tindouf måste han betala och pengar har han inte.

Det internationella nätverket Fish 
Elsewhere uppmanar på sin hemsida 
www.fishelsewhere.eu
allmänhet och organisationer att 
skriva under en uppmaning till EU-
kommissionen. 
   Där står bland annat:

”Inget land i världen har erkänt den 
illegala marockanska annekteringen 
av Västsahara. Ändå tänker EU från 
2013 betala miljoner euro årligen till 
den marockanska regeringen för att 
EU-fartyg ska få fiska i vattnet utanför 
Västsahara.”

Stoppa EU-fisket i Västsahara!


