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Åland skapar
nya aktivister
Emmaus Åland har ordnat sommarläger varje år sedan 1993. Lägren präglas
av solidaritetsarbete och utbyte av
idéer. Temat för årets läger under
augusti månads två första veckor var
mänskliga rättigheter.

deltagarna i den hade till uppgift att producera en kampanjfilm om Västsaharas situation. I filmen läser olika människor från olika länder och på olika språk upp enkla krav,
till exempel att MINURSO borde övervaka
mänskliga rättigheter.

Vanligtvis är de flesta av lägerdeltagarna från
Europa, men i år deltog Mohammed, Leaarousi, Biuguia och Zeinab från Västsahara.
Deras deltagande gjorde att årets läger på
många vis blev mer allvarsamt.
Redan första kvällen riggades teservisen
upp på gräsmattan utanför huset där lägrets deltagare bodde. Ungefär 15 personer
från runtom i Europa fick sin första lektion i
Västsaharakonflikten den kvällen. Mohammed berättade hur han suttit i fängelset i El
Aaiún och blivit torterad.

En annan grupp lägerdeltagare fick i uppgift att ta fram ett skriftligt uttalande som
hela lägret kunde skriva under. I uttalandet
kräver Emmaus sommarläger att MINUR-

Leaarosi berättade om alla FN-resolutioner och omvärldens svek.
– Den första kvällen på lägret lärde jag
mig hur illa situationen faktiskt är i Västsahara. Efter det kändes det självklart att lägrets fokus skulle ligga på vad vi tillsammans
kan göra för att det ska bli bättre, säger Elena Sebastian från Spanien.
Under lägret hölls en mediaworkshop och

Mohamed är 34 år och bor i den
ockuperade delen av Västsahara. Han
lyckades ta sig till Åland men vet inte
vad som händer när han kommer hem.

”Ålands Radio gjorde intervjuer och den finlandssvenska rikstidningen
Hufvudstadsbladet skrev
också.”
SO ska övervaka mänskliga rättigheter, att
alla politiska fångar ska friges, att man ska
sluta plundra Västsaharas naturresurser och
att muren som delar Västsahara ska rivas.
Uttalandet togs bland annat med till
ett möte med Ålands landshövding, Peter
Lindbäck. Vid mötet fick Leaarousi, Zei-

Efter första kvällen bestämde lägerdeltagarna sig för att ägna Västsahara all
uppmärksamhet.
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”Vår kraft
kommer
från er”

Mohammed, Zeinab, Biuguia, Leaarousi och Frans Jansson på väg till Ålands landshövding för en träff.

nab, Mohammed och Biuguia berätta om
situationen i sitt land.
De västsahariska deltagarna på Emmaus
sommarläger tilldrog sig också stor medieuppmärksamhet. Det skrevs om Västsahara på både nyhets- och ledarsidor i de båda
lokaltidningarna Tidningen Åland och Nya
Åland.

Margaret
Somerville,
engelsk politiker,
vill bojkotta
Marocko!

Ålands Radio gjorde intervjuer och den finlandssvenska rikstidningen Hufvudstadsbladet skrev också om västsaharierna på Åland.
Med hjälp av en mediaworkshop med
Emmaus Stockholm fick lägrets deltagare själva planera en presskonferens och genomföra den.
Om lägret utfallit som planerat finns nu
ett tjugotal nya övertygade västsaharaaktivister i sju olika länder.
I varje fall verkar alla vara nöjda.
– Efter det här är vi mer än bara vänner,
vi är bröder, sade Leaarousi till Raul Gutierrez från Spanien.

– Vi borde bojkotta alla marockanska varor! Jag ska aldrig åka till Marocko på semester! sa en upprörd Margaret Somerville, lokalpolitiker för Conservative Party i
engelska Norfolk och deltagare i Emmaus
Ålands sommarläger.
– Vi kan aldrig vara säkra på att varor
från Marocko inte kommer från det ockuperade Västsahara.
– Det är verkligen skamligt av EU att skriva avtal med en stat som inte äger landet ifråga och sälja dess produkter till oss! Det här
är motsatsen till Robin Hood. Detta är att
stjäla från de fattiga och ge till de rika.
Margaret Somerville var från början sjuksköterska men gick vidare till medicinsk

Text: Frans Jansson
Bild: Robert Jansson och Lena Thunberg

Margaret Somerville vill ha bojkott.
forskning om immunologi. Nu är hon pensionerad från det jobbet, lokalpolitiker sedan
ett år och nybliven ordförande i en nystartad
Emmausgrupp i Norfolk. Därför bestämde
hon sig för att delta i Emmaus Ålands sommarläger i år.
Hon blev ytterst tagen av mötet med västsaharierna och informationen.
– Det här är en dold orättvisa, en väl bevarad hemlig het.
– Jag borde ha vetat, men jag visste inte.

– Är du inte rädd?
– Alla är rädda, men vad kan vi göra? Vi
måste vara där för att visa för världen att
vår situation är så dålig. Jag förväntar mig
ingenting av framtiden. Det är svart. Stängt.
Varje kväll när jag har lagt mig, kommer allt
tillbaka, allt som hände.
– Vår kraft kommer från dem som stödjer
oss. Allt som görs ute i världen för oss är viktigt, det är det viktigaste. Det ger oss mod!
– Vi vill att EU slutar stjäla våra resurser. Vi vill ha folkomröstningen. Vi vill leva
i fred och frihet. Stöd vårt folk i lägren. Vi
vill veta vad som hänt de försvunna. Stöd de
politiska fångarna.
Mohamed med de sorgsna ögonen är 34
år. Han bor i El Aaiún i den ockuperade delen av Västsahara, men han har lyckats ta sig
till Åland för att delta i Emmaus Ålands sommarläger. Här finns också tre andra västsaharier, men de är från flyktinglägren i Algeriet.
Mohamed vet inte om han straffas när
han kommer tillbaka till ockuperat område.
Mohamed greps i samband med demonstrationerna 2005. Han anklagades för att
tillhöra en kriminell grupp och för att ha attackerat tjänstemän.
– Det är alltid samma anklagelser, förklarar Mohamed trött.
Vad hade Mohamed då gjort?
– När jag gick i gymnasiet ritade vi Västsaharas flagga på väggen eller kastade upp
flaggan på el-ledningar. Det var förbjudet.
– Vi var tre personer som greps i augusti
2005. En var bara 14 år gammal. I tre dagar torterades vi. Sedan släpptes fjortonåringen. Min kompis och jag fördes till Svarta fängelset.
Mohamed dömdes till två års fängelse men
släpptes efter ett år. Han hungerstrejkade tre
gånger i långa perioder mot de miserabla
förhållandena i Svarta fängelset i El Aaiún.
– Det var hemskt där, man kan inte tänka på det, en av de värsta platserna i världen. Det fanns plats för 260 fångar men vi
var över 900 det året! Det var överfullt. Vi
var 47 personer i samma cell på fyra gånger fem meter med toaletthål i samma cell.
– Från början var vi politiska västsahariska fångar blandade med vanliga kriminella
men vi hungerstrejkade för att åtminstone
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Totally wrong

General Electric drog sig ur

Plundringsfond för Polisario?

Västsahariska fiskare i protest

Det franska oljebolaget Total har återvänt till den ockuperade delen av Västsahara och nyligen avslutat sina seismiska
studier av oljeförekomster till en kostnad av 75 miljoner
dollar och i strid med internationell rätt. Det skriver Western
Sahara Resource Watch i sin studie ”Totally wrong”.
2001 gav Marocko Total licens att utforska förekomsten av
olja. Sådana aktiviteter fördömdes av FN:s rättschef Hans
Corell men Total har förnyat sin licens. Det nuvarande
blocket är lika stort som Portugal.

Det amerikanska företaget General Electric meddelade i juli
att de inte tänker medverka i konstruktionen av vindkraftverk på västsahariskt ockuperat område. Flera företag slåss
om de marockanska kontrakten att bygga fem vindkraftsparker, varav två ska ligga nära El Aaiún och Boujdour i
Västsahara. Western Sahara Resource Watch uppmanade i
brev i juli samtliga företag att dra sig ur spelet på grund av
Marockos ockupation av Västsahara.

– Marocko tjänade 4,5 miljarder dollar 2012 på exploaterade
västsahariska naturresurser, sa Västsaharas samverkansminister Brahim Mokhtar i Madrid i juni.
Samtidigt minskar biståndet till flyktinglägren.
– FN bör inrätta en fond, så att västsaharier i flyktinglägren och i den ockuperade delen av Västsahara får del av
en viss procent. Syftet är enbart att något lindra konsekvenserna av en extrem situation som kräver en snabb politisk
lösning från det internationella samfundet.

Västsahariska fiskare blockerade infarten till Dakhlas hamn
i maj i protest mot det marockanska överfisket i västsahariska vatten och för att västsaharierna är socioekonomiskt
uteslutna i den ockuperade delen av Västsahara.
De hotade också med att blockera hamnen igen om inte
deras krav tillgodasågs.
En vecka senare protesterade de igen och stoppade en
transport av sardiner på väg till El Aaiún för att förvandlas
till fiskmjöl.

Kravallpolis
hindrade
fackligt möte
Mohammed satt i Svarta fängelset.
få vara tillsammans och det fick vi till slut.
– Det fanns droger och det fanns personal
som gärna levererade billigt till fångarna!
– Våra anhöriga kom med mat, medicin och kläder till oss, men de var ju tvungna att lämna det till fångvakterna, som ofta
stal något.
Mohamed ser fortfarande ut att vara påverkad av det som hände för åtta år sedan.
– Jag har inget jobb. Jag var mekaniker på
en båt tidigare och har licens, men jag kan
inte få jobbet tillbaka. Det finns hundratals västsahariska unga människor som jag.
– Jag kan bli stoppad på gatan och misshandlad av civilklädd polis. De ger sig på
alla. Kvinnor, barn och gamla. Det spelar
ingen roll.
Flera av Mohameds släktingar satt fängslade efter den marockanska invasionen 1976.
Hans pappa får inte lämna El Aaiún och har
aldrig fått någon kompensation.
– Han har lidit mycket, säger Mohamed
tyst.
Han farfar dog strax efter att han släppts
från fängelset.
– Det hände med flera personer som suttit
fängslade i många år. De överlevde inte länge.
Mohamed syskon har också misshandlats
och fängslats.
– Jag är inte lycklig, jag tänker på mina
kompisar i fängelserna. De är bra människor!
– Men om vi vet att andra stödjer oss, då
hjälper det oss mycket.
Lena Thunberg
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Tre norska ungdomar från fackförbundet Industri Energi besökte den
ockuperade delen av Västsahara sommaren 2012. Johnny Håvik berättar
om resan.
”Porqué, porqué?” ropar chefen på den sista checkpointen vid vägen in till El Aaiún,
medan han sträcker upp armarna i luften.
Han är milt sagt inte så begeistrad över vårt
försök att vara roliga, när vi frågar honom
om det är många turister i El Aaiún. Hans
något blidare medhjälpare, som talar engelska, svarar att det är ”looots of tourists”. Vi
tror lika lite på det svaret som de tror på att
vi bara är studenter som vill se mer av ”Marocko”. I nästan en timme har vi blivit stående i den lilla murbyggnaden för att svara
på samma frågor om igen, innan vi till slut
får fortsätta. Efter 15 timmar i buss ska det
bli skönt att komma fram till El Aaiún, huvudstaden i ockuperade Västsahara.
När man kommer in genom porten till El
Aaiún är det inget tvivel om att man är på
ockuperat område. De röda och gröna marockanska flaggorna dominerar stadsbilden
och överallt på gatorna hänger stora plakat
med bilder på Marockos kung. Det är horder
av beväpnade poliser på gatorna. Bilar fulla
av kravallpoliser, beredda att slå ned minsta
tecken till demonstration eller oro med förkrossande brutalitet, är en helt vanlig syn.
Omedelbart efter vår ankomst blir vi satta under övervakning. Bara några minuter
efter att vi har stigit av bussen och satt oss
på ett hotell för att äta, ska vi åter få träffa
två av dem som förhörde oss vid den sista
checkpointen. Den argsinte chefen och hans

något blidare medhjälpare hälsar kamratligt på receptionisten och sätter sig ned tvärs
över rummet framför oss. De har lämnat sin
postering ute i öknen för att kolla upp vad
tre norrmän sysslar med i El Aaiún. Från det
ögonblicket är vi aldrig ensamma.
Det första mötet som vi har är med Sul-

INDUSTRI ENERGI
OCH VÄSTSAHARA
Det norska LO-fackförbundet Industri
Energi har gett stöd till Støttekomiteen
for Vest-Sahara sedan 2004. De två organisationerna har ett ramavtal för 20112014. Under avtalsperioden ska Støttekomiteen ge kurser om Västsahara för
Industri Energi mot att Industri Energi
stödjer föreningen med 100 000 norska
kronor om året.
Norad, det norska direktoratet för
utvecklingshjälp, (motsvarigheten till
svenska Sida) stöder norska organisationers informationsarbete om Nord-Sydfrågor. 2012 fick Støttekomiteen medel
från Norad för ett projekt om FN:s roll i
Västsahara. Som en del av projektet deltog 18 norska organisationer i resor till
Västsahara, Marocko och FN-institutioner. De har sedan bedrivit informationsarbete om FN:s arbete med konflikten.
Bland de 18 organisationerna fanns Industri Energi och samtliga åtta politiska
ungdomsförbund.
En längre rapport från besöket sommaren 2012 kan beställas via Støttekomiteen for Vest-Sahara www.vest-sahara.no

Två civilklädda spanare följde efter norrmännen hela tiden.
tana Khaya i Boujdour, två timmar söderut
med bil. En modig bekant till Sultana plockar
upp oss och kör oss dit. Vid alla checkpoints
måste han visa alla sina dokument. Genom
att skjutsa oss till Boujdour riskerar han att
bli misshandlad eller i värsta fall fängslad
och torterad. Han kör fort och tittar hela
tiden i backspegeln för att se vem som förföljer oss. Boujdour är en strategiskt viktig
hamnstad. Längs kusten finns mängder av
värdefull fisk och bläckfisk. Så gott som alla
jobb i den viktiga fiskenäringen går till marockanerna. EU och internationella företag
deltar i den storstilta resursstölden. Storpolitik och möjligheter till snabb profit prioriteras framför etiska principer.
I maj 2012 träffade vi Sultana i Norge. Hon
berättade sin starka historia om hur hon blev
så misshandlad av polisen att hon förlorade
sitt högra öga. Detta hände under en fredlig
demonstration i Marrakech 2007. Efter att
ha blivit slagen kastades Sultana in i en ambulans, där övergreppen fortsatte. Det tog
lång tid innan hon fick hjälp. Med ett svullet och ett förstört öga, utan möjlighet att
röra händerna, undertecknade marockansk
polis en falsk bekännelse från henne. Förutom att ha blivit utsatt för grova övergrepp
blev hon dömd till fängelse i åtta månader.
Hemma hos Sultana blir vi serverade mat

Bilder på den marockanska kungen finns överallt.

i stora mängder, dricker te och har det trevligt. Kontrasten mellan dessa mysstunder
och de allvarsamma berättelserna är stora!
Tillbaka i El Aaiún möter vi Rafto-pristagaren Sidi Mohammed Daddach och andra
aktivister hemma hos Daddach. De berättar om en mycket spänd situation i Västsahara. Hoppet om en fredlig lösning tycks
hela tiden längre bort. Daddach poängterar
att eldupphöravtalet från 1991 var ett paket
som skulle innebära folkomröstning och eldupphör. När vi frågar om FN och MINURSO-operationen rycker de bara uppgivet på
axlarna. I Västsahara har FN döpts om till
”United Nothing”. FN-soldaterna i Västsahara kan inte ens rapportera om människorättsbrotten som sker inför ögonen på dem,
eftersom det inte är en del av mandatet för
MINURSO-operationen.
När vi kommer tillbaka till hotell Nagjir
får vi ett sms om att den förbjudna fackföreningen C.S.T.S, (Confédération Syndicale
des Travailleurs Sahraouis) som vi ska träffa
senare på eftermiddagen, hade haft ett möte
kvällen innan. Mötet ägde rum hemma hos
generalsekreteraren. Polisen fick kännedom
om mötet och grupperade sig massivt på gatorna utanför huset för att hindra folk från
att komma fram. De angrep också medlemmar ur C.S.T. S. på gatorna utanför. Flera

blev misshandlade, bland dem en kvinna som
fick svåra huvudskador. Två personer greps
också. På gatorna runt omkring ledde detta
till demonstrationer med västsahariska ungdomar. Vi får också höra att polisen har förstört bilar ute på gatan, något som vi senare på kvällen själva kan se tydliga spår av.
Ett år efter vårt besök i Västsahara har den
spända situationen gått från ont till värre.
Då mandatet för MINURSO skulle förnyas i april föreslog bland andra USA att det
skulle inkludera övervakning av mänskliga rättigheter. Men Marocko lyckades även
denna gång blockera en sådan utvidgning
av mandatet.
I kölvattnet har västsaharierna gett sig ut
på gatorna. Med sång och fredliga protester kräver de sin rätt. Marocko slår brutalt
tillbaka. Varje dag dräller det in videor med
försvarslösa västsaharier som misshandlas
av ockupationsmaktens fruktade kravallpolis. Bevisen för att de brott mot mänskliga rättigheter som sker i Västsahara absolut
måste övervakas är uppenbara för alla som
vill se, men i det storpolitiska spelet verkar
det enklare att bara blunda för allt som är
obehagligt.
Johnny Håvik, Industri Energi ungdom
Översättning från norska:
Lena Thunberg
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