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– ”Varför är det ett sådant tryck i 

Västsahara-frågan?” Den här frågan får 

jag ofta när jag träffar representanter 

från Utrikesdepartementet, berättar 

riksdagsledamoten Hans Linde (V) 

vid mötet ”Västsahara väntar på fri-

het” i Göteborg i maj organiserat av 

Föreningen Västsahara och Göteborgs 

Afrikagrupp.

– Det betyder att solidaritetsrörelsen 

är viktig, säger Hans Linde.

– Beslutet i den svenska riksdagen den 5 de-
cember 2012 att Sverige bör erkänna Väst-
sahara och dessutom verka för fl er erkän-
nanden inom EU var historiskt. Det måste 
ske en förändring inom EU, för att Marock-
os ockupation ska upphöra. Nu kan Sveri-
ge gå först. Det fi nns en växande opinion 
för fl er erkännanden, berättade Hans Lin-
de, som har kontakt med både Norge och 
Danmark till exempel.

Hans Linde besökte fl yktinglägren några 
veckor efter riksdagsbeslutet. Där var tack-
samheten stor: ”Är ni från Sverige? Tack. Vi 
vet vad ni har gjort!”

Men frustrationen växer i fl yktinglägren 
och besvikelsen över omvärldens ointres-
se, FN-förhandlingar som ingenstans leder 
och en oändlig väntan gör fl yktingarna oer-
hört förbittrade. 

– Vårt riksdagsbeslut skickar en klar sig-

nal till Marocko. Under våren kom en stor 
delegation från det marockanska parlamen-
tet till den svenska riksdagen. Det är ovan-
ligt att marockanska parlamentariker är ute 
och reser, så det här visar att de är skakade!

Den svenska regeringen vill dock inte er-
känna Västsahara, trots riksdagsbeslutet.

– Det fi nns ett territorium, ett 
folk och en regering. Alla dessa 
tre kriterier är uppfyllda, påpe-
kar Hans Linde. 

– Visserligen har inte SADR:s 
regering full kontroll över hela 
territoriet men jämför med till 
exempel Kosovo. Där erkände 
Sverige utan att det fanns full 
kontroll.

– Riksdagen har alltså gett re-
geringen i uppdrag att erkänna 
Västsahara. Det är visserligen 
regeringen som sköter utrikes-
politiken men den borgerliga re-
geringen har inte lyssnat. Och majoriteten i 
riksdagen bör man lyssna till!

– Det som är bra, är att vi nu har bundit 
upp fyra partier kring den här frågan. Det be-
tyder att en ny regering ger möjlighet till ett 
erkännande. Det fi nns också enskilda med-
lemmar från de borgerliga partierna, som är 
för ett erkännande.

– Ett eventuellt nytt fi skeavtal med Ma-
rocko får inte innefatta västsahariska vatten. 

Där har Sverige varit tydligt länge.
– Det fi nns nu ett handelsavtal mellan Ma-

rocko och EU som innefattar västsahariska 
varor. Man Marocko har inte rätt att explo-
atera västsaharisk fi sk, grönsaker och fosfat! 
Holland har tagit ställning mot detta och även 
den svenska regeringen anser att det marock-
anska avtalet inte gäller västsahariska varor. 

Man måste alltså betala tull etc. 
Exploateringen måste stoppas!

Hur vet man då att varor 

kommer från Västsahara?
– Marocko har ett eget an-

svar för ursprungsmärkning-
en, menar Hans Linde.

– Ge svenska Tullverket i 
uppdrag att kontrollera ur-
sprungsmärkningen! Impor-
ten av marockanska grönsaker 
och särskilt tomater ökar dra-
matiskt. 

– Frankrike och Spanien står 
på Marockos sida och få protesterade tidi-
gare. I dag är läget annorlunda. EU blir mer 
och mer splittrat. Holland, Irland, Österrike 
står på samma sida som Sverige.

Hans Linde lyfter också fram den hu-
manitära situationen i fl yktinglägren i Al-
geriet.

– Sverige kan ge ett större bidrag.
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Tydlig svensk signal
För speciellt barnen försämras nu situationen i flyktinglägren på grund av spanska organisationers vikande stöd.

Hans Linde.

Natasa Mirosavic var den andra gästen 

vid mötet i Göteborg. Hon är jurist, 

medlem i SSU och Föreningen Västsa-

hara, har varit aktiv i Västsaharafrågan 

länge och drivit på frågan inom Social-

demokraterna. 

2007 startade SSU ett projekt i fl yktinglägren, 
som hon delvis varit ansvarig för. Dessutom 
arbetade hon som praktikant för FN:s fl yk-
tingorgan UNHCR i fl yktinglägren i Algeriet 
under 2010. Hon arbetade med det huma-
nitära stödet och särskilt ett vattenprojekt. 

Natasa var alltså på plats i fl yktinglägren 
under oktober 2010, då västsaharier i den 
ockuperade delen av Västsahara upprätta-
de protestlägret Gdeim Izik utanför huvud-
staden El Aaiún.

– Det kändes i fl yktinglägren i Algeriet att 
något stort hände. Det fanns också en påtag-
lig oro. Många hade ju släktingar som deltog 
i protestlägret. Hur skulle den marockanska 
polisen och militären reagera? Mycket rik-
tigt så reagerade de kraftigt. Militären om-
ringade Gdeim Izik. 

När sedan protestlägret Gdeim Izik stor-
mades av den marockanska militären den 8 
november greps hundratals västsaharier och 
många utsattes för tortyr. 

– I fl yktinglägren var stämningen skär-
rad och ett stort protestmöte organiserades. 
UNHCR evakuerade sin personal till staden 
Tindouf, eftersom det fanns en misstro bland 
fl yktingarna mot organisationen i lägren, sä-
ger Natasa Mirosavic.

25 av de gripna västsaharierna satt fängs-
lade i över två år i norra Marocko, innan det 
äntligen blev rättegång i februari i år. Många 
av dessa civila västsaharier var kända män-
niskorättsaktivister. De hungerstrejkade i 
över 40 dagar en period i protest mot fängs-
landet och förhållandena i fängelset. Västsa-
harierna dömdes mot sitt nekande i febru-
ari 2013. Nio av dem fi ck livstids fängelse, 
fjorton fi ck mellan 20 och 30 års fängelse, 
två dömdes till två års fängelse. En av de 25 
hade sökt asyl i Spanien, innan han greps och 
är dömd till livstids fängelse i sin frånvaro.

Under lång tid har framför allt spanska or-
ganisationer och jurister bevakat rättegång-
ar mot västsaharier. Uppgifter om misshan-
del, tortyr och våldtäkt av fångar är vanliga. 
Därför har en internationell närvaro av ob-
servatörer varit viktig. 

Vid rättegången mot de 25 deltog de svens-
ka juristerna Natasa Mirosavic och Lisa 
Staxäng som observatörer för Internationel-
la Juristkommissionens svenska avdelning. 
Sammanlagt fanns 54 internationella obser-

vatörer där. Natasa beskriver en kaosartad 
situation i och kring rättssalen.

– Vi kom dit tidigt, redan klockan sju på 
morgonen, berättar Natasa. Cirka 150 mi-
litärer stod utanför lokalen. Det var ganska 
tumultartat. 

– De 25 västsaharierna var anklagade för 
mord på elva marockanska säkerhetspoli-
ser, olaglig gängbildning och vapeninnehav 
bland annat. De dödas familjer släpptes in i 
rättegångssalen, inte anhöriga till de åtala-
de, berättar Natasa.

De åtalade hade anmält att de hade utsatts 
för tortyr utan att någon utredning skedde.

Det visade sig dessutom att en advokat inte 
var på plats, att advokaterna inte hade fått 
tillgång till allt material, ingen ordentlig över-
sättning till hassania för de åtalade skedde, 
listan på vittnen var bristfällig. Advokater-
na krävde att de poliser som förhört de åta-
lade och skrivit rapporter skulle kallas som 

vittnen. Detta vägrade åklagaren. Från de 25 
åtalade  fanns inga bevis förutom skriftliga 
erkännande som de åtalade hävdade hade 
skett under tortyr.

– Det fanns inte heller någon ordentlig re-
dovisning av identitet och skador på de döda 
marockanerna.

– Domaren höll inte ordning i rättssalen. 
Där fanns bland annat beväpnad militär. Inga 
mobilsignaler gick fram. Domaren meddela-
de att rätten skulle ta paus men sa inte hur 
lång den skulle vara. Det visade sig bli en 
två och en halv timme lång paus. Under ti-
den fanns inga kontaktmöjligheter med ytter-
världen för oss, berättar Natasa Mirosavic.

Efter pausen släpptes några av de åtala-
des familjer in. Domaren meddelade att bara 
fyra vittnen skulle kallas, men inga poliser, 
och ajournerade rättegången i en vecka, vil-
ket försvaret ansåg var alldeles för kort tid.

– Rättegången gick inte korrekt till och 
de åtalade hade inte att rätt att försvara 
sig, sammanfattar Natasa den dag som hon 
närvarade.

Av de åtalades anhöriga fi ck svenskorna 
höra att fångarna hade torterats och utsatts 
för många brutala metoder; våldtäkt, upp-
hängning i armar och ben, utrivna naglar. 
De hade blivit bespottade, tvingats dricka 
sin egen urin, inte fått kläder och vistats i 
kalla, våta rum.
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Gdeim Izik-
process 
utan rätt

”De åtalade hade anmält 

att de hade utsatts för 

tortyr utan att någon 

utredning skedde.”

Juristen Natasa Mirosavic var rättegångsobservatör i februari.
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