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  Fördjupad handel med eU
Ett kommande DCFTA-avtal (Deep and Comprehensive 
Free Trade Agreement) mellan EU och Marocko kommer att 
avsevärt utvidga det associeringsavtal som redan finns om 
frihandel med varor till att också gälla bland annat tjänster.
EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso säger att 
avtalets syfte är att förenkla Marockos integration med EU:s 
inre marknad.

Handel mellan EU och Marocko uppgick till 24 miljarder 
euro 2011. Marocko är EU:s största bidragsmottagare.

Ny rättegång mot fiskarna
De två västsvenska fiskare som friades i Tingsrätten i Gö-
teborg i höstas kommer att infinna sig i hovrätten den 23 
september. Domen överklagades nämligen av åklagaren 
James von Reis. 

De två fiskarna åtalades för illegalt fiske i Västsaharas 
vatten. Båtarna saknade tillstånd, vilket domslutet också 
fastställde. Under en period av 13 månader tjänade de två 
Göteborgsfiskarna cirka 20 miljoner kronor netto.

Siemens stödjer marocko
Det tyska företaget Siemens har levererat vindturbiner och 
teknisk assistens till en planerad vindkraftspark nära El 
Aaiún. Siemens partner och ägare till projektet är Nareva 
holding – en marockansk industri- och finansgrupp, som 
sägs tillhöra den kungliga familjen.

2012 ansökte Siemens/Nareva om utsläppsrätter av FN:s 
Clean Development Mechanism men fick nej, eftersom 
projektet sker utanför Marockos gränser, i det ockuperade 
Västsahara.

Vattnet tar slut
De underjordiska stora sjöar som finns i ökensanden i när-
heten av Dakhla dräneras på vatten av de enorma konstbe-
vattnade grönsaksplantagen som ägs av marockaner. 2030 
kommer Dakhla att behöva importera vatten. Tomatodling-
arna är mycket vattenkrävande. Plantageägarna behöver 
inte betala skatt. Alla produkter exporteras. Arbetskraften 
kommer från Marocko och inte från lokalbefolkning; bosät-
tare eller västsaharier, skriver den marockanska tidningen 
Lakome i april.

Öckerö kommun sluter nu vänortsavtal 
med Safi kommun i Marocko. Kriti-
ken, som kommer från politiker inom 
kd, mp, s och v är skarp. Kritiken har 
riktats mot att Marocko är en diktatur 
och kränker de mänskliga rättigheter-
na genom att ockupera Västsahara. Ett 
samarbete skulle kunna ses som ett 
accepterande av Marockos handlingar.

– Beslutet är oroväckande eftersom Marocko 
är ett land som inte står för samma saker 
som vi. Konsekvensen kan bli att man inte 
tycker att det de gör är så farligt, säger Rolf 
Edvardsson, (s), som reserverade sig när be-
slutet fattades i kommunstyrelsen.

– Vi reserverade oss huvudsakligen på 
grund av Marockos inställning till Västsa-
hara, till exempel att de fiskar ut deras vat-
ten, fortsätter han.

Vänortsavtalet, som ska beröra skolfrå-
gor, utbildning och demokrati, sluts på grund 
av att gymnasieskolan i Öckerö besökt Safi 
med skolskeppet T/S Gunilla under flera år. 

– Det samarbetet har fungerat utmärkt 
och skulle inte ha behövt formaliseras, sä-
ger Annika Andersson (v).

Det var i mars 2012 som kommunstyrel-
sen bestämde att arbetet med vänortsavtalet 
skulle inledas. I underlaget fanns ingenting 
om den politiska situationen i Marocko el-
ler om Marockos ockupation av Västsaha-
ra. Ett icke dokumenterat samtal till UD är 
den enda källa som skulle kunna ha tagit 
upp den politiska situationen.

– UD var positiva och tyckte fördelarna 
övervägde nackdelarna. Dessutom har de 
ingenting att säga om vilka länder kommu-
ner väljer för ett vänortssamarbete, säger 
Arne Lernhag (m), kommunstyrelsens ord-

förande i Öckerö kommun. 
Bara några veckor efter beslutet reagera-

de kd-politikern Håkan Olsson genom en 
insändare till Torslanda Tidning. Han skrev 
att eftersom Marocko ligger i krig med Väst-
sahara är det ytterst olämpligt att Öckerö 
kommuns representanter frotterar sig med 
representanter från en vänort där. Han me-
nade också att beslutet kan ge felaktiga sig-
naler till de styrande i Marocko och utnytt-
jas i PR-syfte. 

I Arne Lernhags svar i Torslanda Tidning 
medger han att man ur demokratisk synvin-
kel kan ifrågasätta landets styrelseskick och 
han medger att det i frågan om ockupatio-
nen av Västsahara finns skäl att ifrågasätta 
och fördöma landets agerande. 

Drygt en månad senare ställde Vänsterpar-
tiet, i en interpellation till kommunstyrelsen, 
frågan om hur samarbetet ska vara en kon-
kret fördel för Öckerö kommun och om det 
går att påverka demokratin på denna nivå. 

– Politiker från Safi var här 2011. Bara det 
faktum att de kommer hit gör att de kan få 
en annan uppfattning om demokrati, svara-
de Arne Lernhag. 

Han menade också att samarbetet bara är 
en formalisering av det utbyte som redan på-
går och att det inte kommer att innebära nå-
got politiskt samarbete.

– Vi ser inte detta som att ett samarbe-
te med Marocko, utan med staden Safi. Vi 
sysslar inte med utrikespolitik på kommu-
nal nivå, säger han.

I diskussionen som följde ansåg de båda 
partierna att i och med att samarbetet for-
maliseras är det inte längre bara ett utbyte 
mellan elever i de olika länderna, utan kom-
mer även att innebära ett politiskt samarbe-
te. Ett fungerande samarbete mellan elever 
och lärare har nu lyfts upp på ett helt annat 
politiskt plan.

– I Sverige handlar frågan om mänskli-
ga rättigheter kanske om ett medlemskap i 
Amnesty, men i ett land som Marocko kan 
det vara skillnaden mellan liv och död, sa 
Niclas Attefjord, mp, under kommunfull-
mäktigemötet.

På Internationellt Centrum för Lokal De-
mokrati, ICLD, i Visby, tror man inte att ett 

Sultana Khaya, som blev svårt miss-
handlad och fick sitt ena öga utslaget 
av en marockansk polis 2007, har åter 
blivit attackerad. 
 
Den 23 mars demonstrerade västsahariska 
kvinnor fredligt på El Aaiúns gator. Civil-
klädda marockanska poliser kastade sten, 
misshandlade och trakasserade kvinnorna.

– Vi hade precis börjat vår manifestation, 
när polisen kom, berättar Sultana. 

– De började slå oss. En av dem slog mig 
i ansiktet. Sedan släpade de in mig i en po-
lisbil, band fast mig i en stol och hotade att 
våldta mig.

– Efteråt dumpade de mig utanför staden. 
Jag var tvungen att gå hela vägen tillbaka.

– Vi behöver internationellt skydd, sä-
ger Sultana.

Övergreppen ”understryker behovet av 
att MINURSO får ett mandat att övervaka 
övergrepp”, skriver Amnesty International 

i ett uttalande samma vecka.
Den sista april går FN-styrkan MINURSO:s 

mandat ut och skall förnyas. Både Marocko 
och Frankrike vägrar sedan länge att utvidga 
mandatet till att gälla mänskliga rättigheter.

Amnesty International uppmanar de ma-
rockanska myndigheterna att respektera ”de-
monstranternas rätt att uttrycka sina åsik-
ter fredligt”.
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Öckerö sluter 
vänortsavtal 
med marocko

samarbete med Marocko skulle kunna leda 
till en mer demokratisk utveckling i landet.

– Jag har besökt Marocko ett flertal gånger 
och talat med många om framtidsmöjlighe-
terna i fråga om demokrati. Alla svarar att 
allt beror på kungens goda vilja och attityd, 
säger Matts Mattsson, docent och chef för 
Kunskapscentrum på ICLD.

Kommunförbundet Skåne har tagit fram 
en manual för vänortssamarbeten. Där sam-
manfattas fjorton kommuners erfarenheter 
av att utveckla sina relationer. I manualen 
betonas bland annat vikten av att det råder 
politisk konsensus kring ett vänortssamarbe-
te. Här betonas också vikten av att det finns 
relevanta dokument som beskriver kommu-
nens strategi för internationellt arbete. I Öck-
erö kommun finns inget av detta.

I december blir frågan om Marockos ock-
upation av Västsahara mer aktuell än någon-
sin. Den  svenska riksdagen röstar ja till att 
Sverige erkänner Västsahara som egen stat. 
Ett tydligt ställningstagande mot Marocko. 

När så gymnasieskolan på Öckerö, med 
skolskeppet T/S Gunilla, gör sin resa i slu-
tet av 2012 besöker eleverna Safi, precis 
som vanligt. 

Men denna gång blir besöket inte riktigt 
som tidigare. Det sker bara några veckor 
efter beslutet i riksdagen. Skolan de besökt 
under flera år och haft mycket god kontakt 
med har fått en ny rektor. Han vill inte ta 
emot de svenska eleverna och säger att det 
beror på en omorganisation inom skolan. 
För den konspiratoriska är det lätt att tol-
ka hans beslut som en politisk handling. Då 
blir slutsatsen att till skillnad mot Arne Lern-
hag, ägnar han sig åt utrikespolitik ända ner 
på skolnivå. 

Trots den skarpa kritiken fattades i janu-
ari i år det slutliga beslutet om att ett vän-
ortsavtal ska upprättas mellan Öckerö kom-
mun och Safi i Marocko. Enligt en lista från 
2012, som Sveriges Kommuner och Lands-
ting sammanställt över vänorter, finns ing-
en annan kommun i Sverige som har en vän-
ort i Marocko. 

Mari Dahl Adolfsson
En kortare version av artikeln har varit 

införd i Göteborg Fria.
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Leaarousi, som flytt från ockuperat område till flyktinglägren besökte Öckerö gymnasie-
skola i oktober 2012.  

Sultana blev
misshandlad igen

2007 slog en polis ut hennes ena öga. 2011 
försökte en annan marockansk polis slå ut 
hennes andra öga.

23 mars, i samband med Christopher Ross besök i området, attackerades Sultana och 
andra kvinnor av civilklädd polis, när de demonstrerade fredligt.
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