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Kommunstyrelsen i Öckerö kommun i 
Bohuslän ska ompröva sitt beslut att 
kommunen ska bli vänort med staden 
Safi i Marocko. Dessutom ska beslutet 
prövas av kommunfullmäktige och det 
ska finnas ett förslag till vänortsavtal 
innan beslutet fattas.

Denna motion från Annika Andersson, 
Vänsterpartiet, antogs vid fullmäktigemö-
tet i september med stöd av ledamöter från 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet.

Sedan 1999 har Öckerö gymnasieskola va-
rit en seglande skola med hjälp av skolfarty-
get Gunilla. Eleverna får vanlig undervisning 
samt sjö- och seglingskunskaper under seg-
latserna till Nordafrika, över Atlanten och 
sedan tillbaka till Skandinavien.

Fartyget ägdes till 2010 av Add-Mari-
time AB med VD Fredrik Jessing. Bolaget 
övertogs då, på grund av dålig ekonomi, av 
ett nybildat kommunalt bolag Öckerö Re-
deri AB. I den bolagsstyrelsen sitter Öck-
erös kommunstyrelses ordförande modera-
ten Arne Lernhag. Bolagets enda uppgift är 
att äga och driva skolfartyget Gunilla och 
hade för 2012 ett överskott på 0,5 miljoner.

Skolfartyget Gunilla har i många år an-
löpt den nordmarockanska hamnstaden Safi 
och gjort skolbesök på skolan Al Idrissi där. 

2011 inbjöds politiska företrädare och lä-
rare från Safi kommun till Öckerö kommun 
och gymnasieskolan. 

Ett år senare, i mars 2012, beslutade kom-
munstyrelsen att arbetet med ett vänortsavtal 
skulle inledas. I underlaget fanns ingenting 
nämnt om den politiska situationen i Ma-
rocko eller Marockos ockupation av Väst-
sahara. Men ett samtal till utrikesdeparte-
mentet skedde enligt Arne Lernhag:

– UD var positiva och tyckte att fördelar-
na övervägde nackdelarna.

Arne Lernhag menade också att ett vän-
ortssamarbete bara var en formalisering av 
ett utbyte som redan sker.

– Vi ser inte detta som ett samarbete med 
Marocko utan med staden Safi. Vi sysslar 
inte med utrikespolitik på kommunal nivå.

Men kommunpolitiker från Kristdemo-
kraterna, Vänsterpartiet, Socialdemokrater-
na och Miljöpartiet reagerade och kritisera-
de kommunstyrelsens beslut både till form 
och innehåll. Ett sådant beslut måste i de-

mokratisk ordning diskuteras i kommunfull-
mäktige menade man bland annat.

I december 2012 tog den svenska riks-
dagen det historiska beslutet att ge reger-
ingen i uppdrag att erkänna den västsaha-
riska staten. 

Samtidigt närmade sig skolfartyget Gu-
nilla Marockos kust. Denna gång fick dock 
de svenska lärarna och eleverna inte besö-
ka skolan Al Idrissi som man alltid gjort ti-
digare.  I stället hänvisades eleverna till en 

ny skola och under andra former.
Trots detta och kritiken från kommunpo-

litikerna beslutade kommunstyrelsen i janu-
ari 2013 att ett vänortsavtal mellan Öckerö 
kommun och Safi i Marocko skulle upp-
rättas.

I september tog det hela en ny vändning 
när kommunfullmäktige gav kommunsty-
relsen smäll på fingrarna och rätt att själva 
vara med och besluta i frågan. 

Kontakterna mellan fiskare från Göte-
borgstrakten och staden Safi och dess fis-
kevatten och senare, när fisket försämrades 
där, den ockuperade Västsaharas hamnstad 
Dahkla har varit täta och startade troligen 
redan på 80-talet. Fortfarande finns svens-
ka fiskare i västsahariska vatten men nume-
ra på utflaggade fiskefartyg.

Ingen svensk kommun har någon vänort 
i Marocko. 
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Han är långdistanslöparen som flydde 
från ockuperat område för att sprida 
informationen om Marockos ockupa-
tion via de tävlingar han deltar i över 
hela Europa. 

– Att delta och att sprida budskapet om mitt 
folk som lider efter Marockos ockupation 
sedan 1975 är det viktiga för mig. Att vin-
na är inte så viktigt!

Långdistanslöparen Salah Amaidan mel-
lanlandar i Göteborg  i september på väg från 
Oslo Maraton till Marseille. Vid Oslo Mara-
ton sprang han dock 10 km och kom tvåa.

– Jag fick information om tävlingen väldigt 
sent så jag hann inte förbereda mig. Jag borde 
ha sprungit fortare, säger Salah ursäktande.

Han är född och uppvuxen i El Aaiún men 
i mer än 10 år har han bott i Frankrike som 
politisk flykting. Nu är han 30 år gammal.

– När jag var liten brukade jag försöka 
stjäla polisernas kepsar från dem. Där fick 
jag min första träning och styrka när jag 
sprang ifrån dem! De hann aldrig ifatt mig!

Som 10-åring började han träna i ett lag i 
El Aaiún. Ledaren och de flesta deltagare var 
marockaner. Salah var mycket duktig. Från 
13 till 20 års ålder var han med i Marock-
os landslag, först som ungdom och sedan 
som vuxen. Han var den enda västsahariern.

Men så vid en tävling i Frankrike 2004 drog 
Salah fram Västsaharas flagga vid målgång-
en, en oerhörd provokation för marockaner-
na. Salah stannade kvar i Frankrike och sök-
te politisk asyl, vilket han snabbt beviljades. 

Marockanerna rasade.
Nu springer han för en liten klubb i Av-

ignon. Han reser mycket och tävlar i olika 
länder, helt beroende av att olika organisa-
tioner betalar för hans resor och uppehälle. 
Den lilla klubben har inte råd. 

– Jag fick inte representera mitt eget folk 
av Marocko. Därför hoppade jag av. Att 
sprida information om Västsahara genom 
sporten är också en viktig väg, säger Salah, 
som önskar att Frankrike skulle låta ho-
nom representera sitt eget 
land Västsahara. 

”The Runner” är titeln på 
en dokumentärfilm. Under 
tre år följde Saeed Taji Fa-
rooky, bosatt i London, Sa-
lah på hans resor och täv-
lingar. Resultatet blev denna 
94 minuter långa film som 
hade premiär hösten 2012. 
Norsk TV visade ett kort av-
snitt i samband med Oslo 
Maraton.

Det är en film om mot-
stånd, en berättelse om en löpare som blivit 
en symbol för en nationell befrielserörelse.

I juli 2013 försökte Salah ta sig till El Aaiún 
för att besöka sin pappa, som är allvarligt 
sjuk i diabetes och behöver en ny njure. En 
sådan ville Salah skänka sin pappa. Salah 
hade inte sett sin mamma på sju år.

– Cirka 80 poliser och militärer väntade 
på flygplatsen i El Aaiún. De visste att jag 
var på väg från Kanarieöarna, berättar Salah.

Under två timmar utsattes han för föro-
lämpningar och misshandel på flygplatsen. 
Därefter tvingades han ombord på planet 
igen och avvisades. 

Västsaharas president Mohamed Abdela-
ziz uppmanade i ett brev FN:s generalsekre-
terare Ban Ki-moon att ingripa mot Marock-
os ständiga brott mot mänskliga rättigheter 
med anledning av avvisningen av idrottsman-
nen Salah Amaidan, som bara ville träffa sin 
sjuka pappa.

I Göteborg några måna-
der senare pratar han med 
sin pappa via Skype. Det är 
den enda kontakt de kan ha.

– Är det något mer du vill 
berätta? frågar jag.

Då fylls Salahs ögon plöts-
ligt med tårar och han berät-
tar om lillebror som dog för 
ett år sedan, 21 år gammal, 
i en bilolycka i Frankrike.

– Han var som mitt barn. 
Jag vet inte om det verkligen 
var en olyckshändelse. Vi har 

aldrig fått se bilderna från olyckan av polisen.
När brodern 2005 i samband med de sto-

ra demonstrationerna mot ockupationen 
greps av polis var han bara 15 år gammal. 
Han satt i fängelse i Agadir i ett år. När han 
släpptes lyckades han ta sig till Frankrike för 
att bo hos sin bror. Men nu är han död, ett 
dödsfall under oklara omständigheter, me-
nar hans förtvivlade storebror. 
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Salah, ”The runner”, 
springer för sitt land

Västsahariern Salah Amaidan, en framgångsrik maratonlöpare, hoppade av från det marockanska landslaget och tävlar nu i hela Europa 
för en liten fransk klubb. Här tävlar han i Oslo i oktober.  

Meya är ett av de svenska moderna fiskefartyg som utan skrupler fiskat i de ockuperade 
västsahariska vattnen och landat fisken i Dakhlas hamn, där vinsten också hamnat i  
marockanska fickor.

Salah Amaidan.

Vänortssamarbete 
Öckerö – Marocko 
stoppas troligen

”Ett år senare, i mars 2012, 
beslutade kommun- 
styrelsen att arbetet  
med ett vänortsavtal  
skulle inledas.”
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