
14 15

Tre norska ungdomar från fackför-

bundet Industri Energi besökte den 

ockuperade delen av Västsahara som-

maren 2012. Johnny Håvik berättar 

om resan.

”Porqué, porqué?” ropar chefen på den sis-
ta 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 engel-
ska, 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 ”Ma-
rocko”. I nästan en timme har vi blivit stå-
ende 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, hu-
vudstaden 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 ma-
rockanska fl aggorna 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 för-
krossande brutalitet, är en helt vanlig syn.

Omedelbart efter vår ankomst blir vi sat-
ta 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 kamrat-
ligt 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-

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 för-
följer oss. Boujdour är en strategiskt viktig 
hamnstad. Längs kusten fi nns mängder av 
värdefull fi sk och bläckfi sk. Så gott som alla 
jobb i den viktiga fi skenäringen går till ma-
rockanerna. EU och internationella företag 
deltar i den storstilta resursstölden. Storpo-
litik och möjligheter till snabb profi t priori-
teras 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 am-
bulans, där övergreppen fortsatte. Det tog 
lång tid innan hon fi ck hjälp. Med ett svul-
let och ett förstört öga, utan möjlighet att 
röra händerna, undertecknade marockansk 
polis en falsk bekännelse från henne. Förut-
om att ha blivit utsatt för grova övergrepp 
blev hon dömd till fängelse i åtta månader.

Hemma hos Sultana blir vi serverade mat 

i stora mängder, dricker te och har det trev-
ligt. Kontrasten mellan dessa mysstunder 
och de allvarsamma berättelserna är stora!

Tillbaka i El Aaiún möter vi Rafto-prista-
garen Sidi Mohammed Daddach och andra 
aktivister hemma hos Daddach. De berät-
tar om en mycket spänd situation i Västsa-
hara. Hoppet om en fredlig lösning tycks 
hela tiden längre bort. Daddach poängterar 
att eldupphöravtalet från 1991 var ett paket 
som skulle innebära folkomröstning och eld-
upphör. När vi frågar om FN och MINUR-
SO-operationen rycker de bara uppgivet på 
axlarna. I Västsahara har FN döpts om till 
”United Nothing”. FN-soldaterna i Västsa-
hara kan inte ens rapportera om människo-
rättsbrotten 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 fackför-
eningen 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 fi ck kännedom 
om mötet och grupperade sig massivt på ga-
torna utanför huset för att hindra folk från 
att komma fram. De angrep också medlem-
mar ur C.S.T. S. på gatorna utanför. Flera 

blev misshandlade, bland dem en kvinna som 
fi ck svåra huvudskador. Två personer greps 
också. På gatorna runt omkring ledde detta 
till demonstrationer med västsahariska ung-
domar. Vi får också höra att polisen har för-
stört bilar ute på gatan, något som vi sena-
re 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 förny-
as i april föreslog bland andra USA att det 
skulle inkludera övervakning av mänskli-
ga 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 protes-
ter kräver de sin rätt. Marocko slår brutalt 
tillbaka. Varje dag dräller det in videor med 
försvarslösa västsaharier som misshandlas 
av ockupationsmaktens fruktade kravall-
polis. Bevisen för att de brott mot mänskli-
ga 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

Kravallpolis 
hindrade 
fackligt möte

få vara tillsammans och det fi ck vi till slut.
– Det fanns droger och det fanns personal 

som gärna levererade billigt till fångarna!
– Våra anhöriga kom med mat, medi-

cin och kläder till oss, men de var ju tvung-
na att lämna det till fångvakterna, som ofta 
stal något.

Mohamed ser fortfarande ut att vara på-
verkad 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 fi nns hundra-
tals västsahariska unga människor som jag.

– Jag kan bli stoppad på gatan och miss-
handlad av civilklädd polis. De ger sig på 
alla. Kvinnor, barn och gamla. Det spelar 
ingen roll.

Flera av Mohameds släktingar satt fängsla-
de 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 fl era 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

General Electric drog sig ur
Det amerikanska företaget General Electric meddelade i juli 
att de inte tänker medverka i konstruktionen av vindkraft-
verk på västsahariskt ockuperat område. Flera företag slåss 
om de marockanska kontrakten att bygga fem vindkrafts-
parker, 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.

Västsahariska fi skare i protest
Västsahariska fi skare blockerade infarten till Dakhlas hamn 
i maj i protest mot det marockanska överfi sket i västsaha-
riska 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 fi skmjöl. 

Plundringsfond för Polisario?
– Marocko tjänade 4,5 miljarder dollar 2012 på exploaterade 
västsahariska naturresurser, sa Västsaharas samverkansmi-
nister Brahim Mokhtar i Madrid i juni. 

Samtidigt minskar biståndet till fl yktinglägren.
– FN bör inrätta en fond, så att västsaharier i fl ykting-

lägren och i den ockuperade delen av Västsahara får del av 
en viss procent. Syftet är enbart att något lindra konsekven-
serna av en extrem situation som kräver en snabb politisk 
lösning från det internationella samfundet.

Totally wrong
Det franska oljebolaget Total har återvänt till den ockupera-
de 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.

INDUSTRI ENERGI 
OCH VÄSTSAHARA
Det norska LO-fackförbundet Industri 
Energi har gett stöd till Støttekomiteen 
for Vest-Sahara sedan 2004. De två or-
ganisationerna har ett ramavtal för 2011-
2014.  Under avtalsperioden ska Støtte-
komiteen 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 organisatio-
ners informationsarbete om Nord-Syd-
frågor. 2012 fi ck Støttekomiteen medel 
från Norad för ett projekt om FN:s roll i 
Västsahara. Som en del av projektet del-
tog 18 norska organisationer i resor till 
Västsahara, Marocko och FN-institutio-
ner. De har sedan bedrivit informations-
arbete om FN:s arbete med konfl ikten. 
Bland de 18 organisationerna fanns In-
dustri Energi och samtliga åtta politiska 
ungdomsförbund.

En längre rapport från besöket somma-
ren 2012 kan beställas via Støttekomi-
teen for Vest-Sahara www.vest-sahara.no

Mohammed satt i Svarta fängelset.

Två civilklädda spanare följde efter norrmännen hela tiden.         Bilder på den marockanska kungen finns överallt.
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