ur Västsahara 2013:4

Informationsfoldrar från Norge
Totally Wrong: Det stora franska oljebolaget Total avslutade
seismiska studier i juli i Västsahara för 75 miljoner dollar
och med kinesisk assistens.
Dirty Green March: Marocko planerar att bygga vind- och
solkraftverk i Västsahara på över 1000 megawatt. Energin
ska exporteras till EU samt användas i stölden av de västsahariska råvarorna, bland annat fosfatindustrin. Vinsten
hamnar i marockanska fickor. Foldrarna kan laddas ner från
www.wsrw.org. (Western Sahara Resource Watch)

Marockansk journalist
fängslad
Ali Anouzla, redaktör för den arabiska webbtidningen Lakome, greps i september och hotas av 20 års fängelse efter
en artikel om terroristhotet i Marocko. I artikeln fanns en
länk till en Al Qaida-video med kritik av kungens rikedomar
och uppmaning till uppror. Anouzla anklagas för att ha gett
materiellt stöd till terrorism. Amnesty protesterar mot åtalet.
Lakomes arabiska och franska sidor har cirka 3 miljoner
läsare. Tidningen ges ut i Kanada.

Marocko medlem i UNHRC?

Västsahara på TV

I november väljer FN:s generalförsamling in 14 nya medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter med säte i
Genève. En av de 17 kandidaterna är Marocko. UNHCR har
47 medlemmar som väljs för tre år. Sverige var kandidat
förra året i den europeiska gruppen men valdes inte in.
Kriterier för inval är att landet ska ha bidragit till försvaret
av mänskliga rättigheter. I den afrikanska gruppen är i år 4
platser vakanta. Fyra länder kandiderar: Algeriet, Marocko,
Namibia och Sydafrika.

TV-programmet En bok en författare sände den 4 november i Kunskapskanalen ”Västsahara – Europas sista koloni
i Afrika”, en presentation av boken med samma namn.
Utbildningsradions VD Erik Fichtelius intervjuar Lena
Thunberg. Programmet kan ses på UR play: http://urplay.se/
Produkter/178560-En-bok-en-forfattare-Vastsahara-Europassista-koloni-i-Afrika
Jonas Sjöstedts anförande på Bokmässan kan ses på
länken: http://bambuser.com/v/3962807
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Ombudsman på
besök i lägren
Ingrid Rudin, ombudsman på Socialdemokraterna, besökte de västsahariska flyktinglägren i maj när Polisario firade sitt 40-årsjubileum. Hon är upprörd.
– Det är skamligt att så lite görs för Västsahara, säger hon. Regeringen har fått i
uppdrag att erkänna Västsahara. Det vägrar man. Jämför Palestina, där gör man
mycket mer.
– Nu försöker EU driva igenom ett nytt
fiskeavtal. Obegripligt.
– Dessutom vill Marocko bli medlem i
FN:s råd för mänskliga rättigheter, påhejade av Frankrike och Spanien. Det är nästan skrattretande.
Resan till flyktinglägren ser hon som en
stor upplevelse.
– Det var en fantastisk resa. Jag är överväldigad. Vi var över 100 gäster, allt var så
välorganiserat trots fattigdomen och enkelheten i flyktinglägren. Jag bodde hemma hos
en familj och kände en otrolig värme från
alla dessa människor.
– Jag är väldigt glad över resan men framför allt oerhört förbannad över att inget
görs för västsaharierna, säger Ingrid Rudin.

El Aaiúns hamn 2008. I bakgrunden ett stort antal fiskeindustrier.

Ett Youtubeklipp från EU-parlamentets fiskeriutskotts möte om det nya fiskeavtalet med
Marocko i oktober. En mycket kritisk Isabella Lövin kräver reaktion.

Ingen politik i EU:s
fiskeriutskott!
– Tala inte politik i fiskeriutskottet!
Den ovanliga och skarpa tillrättavisningen fick Isabella Lövin (MP), när EUparlamentets fiskeriutskott i oktober
skulle diskutera EU-kommissionens
fiskeavtal med Marocko, som skrevs
under i semestermånaden juli i somras.

Ingrid Rudin, ombudsman på Socialdemokraterna, på besök i flyktinglägren.
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Detta nya fiskeavtal utesluter inte heller denna gång de västsahariska ockuperade vattnen.
Det förra avtalet förlängdes inte efter en omröstning i EU-parlamentet i december 2011.
I det nya avtalet, som har starkt stöd av
Spanien, skulle särskild hänsyn tas till att
mänskliga rättigheter respekteras, att avtalet följer internationell lag och att det är ekonomiskt och ekologiskt hållbart.
En upprörd Isabella Lövin påpekade att
det nya avtalet till och med har en svagare
skrivning om mänskliga rättigheter än andra fiskeavtal, att Västsahara inte nämns,
att EU aldrig har erkänt Marocko som sty-

rande över Västsahara och därmed inte har
rätt att teckna avtal om västsahariska vatten
och att Kommissionen aldrig har besökt den
ockuperade delen av Västsahara.
Inte heller denna gång kommenterade eller
beklagade Kommissionens representant eller
Fiskeriutskottets ordförande att Isabella Lövin och fyra andra representanter från EUparlamentet stoppats i Casablanca av marockanska myndigheter från att besöka den
ockuperade delen av Västsahara i mars och
dessutom anklagats för att vara ”aktivister”.
För att det nya fiskeavtalet ska träda i
kraft krävs att det godkänns av EU:s fiskeministrar i Rådet samt av EU-parlamentet.
EU-kommissionen försöker nu driva igenom ett snabbt godkännande före årets slut.
Sverige och Danmark har redan signalerat
att man kommer att rösta nej till ett nytt fiskeavtal, som enligt Polisariorepresentanten
Mohamed Khaddad är en kopia av det gamla.
Lena Thunberg

Fiskerirättegången
bordlagd i minst två år
Hovrätten i Västra Sverige beslutade i
september att vända sig till EU-domstolen för att få ett förhandsbesked om
privata avtal är möjliga att ha vid sidan
av EU:s fiskeavtal med Marocko. Rättegången är därför bordlagd tills vidare.
Två fiskare från Göteborg som åtalats för
olaga fiske i marockanskt/västsahariskt vatten friades av tingsrätten i Göteborg i november 2012.
Åklagaren James van Reis hävdade att de
båda fartygen partrålat från april 2007 till
maj 2008 utan erfoderliga tillstånd utanför
Västsaharas kust. Detta fiske gav en vinst på
20 miljoner kronor.
Ägarna till de två svenskregistrerade fiskefartygen Aldo och Nordic IV, Ove Ahlström och Lennart Kjellberg, ansågs skyldiga, eftersom fartygen saknade de två tillstånd
som krävs.
Men tingsrätten friade dem på grund av
en miss i åklagarens gärningsbeskrivning,
en formalitet.
Åklagaren överklagade domen och i hovrätten tog målet en ny vändning.
Försvaret hade hävdat i tingsrätten att fartygen hyrts ut till det marockanska fiskerifö-

retaget Atlas Pelagic, att det var marockaner
som fiskade och att den svenska besättningen bara varit med som instruktörer. Betalning för uthyrningen ska ha beräknats efter
hur mycket fisk fartygen levererat till Atlas
Pelagics fiskefabriker.
I hovrätten hänvisade försvaret nu till ett
rättsutlåtande från professor Ulf Bernitz,
som menar att Marocko vid sidan av EUfördraget kan teckna privata avtal med europeiska fiskare.
Denna lagtolkning delas inte av åklagaren.
För att klargöra vem som tolkar lagen rätt

beslöt hovrätten att vända sig till EU-domstolen för att få ett så kallat förhandsbesked.
Beräknad svarstid är minst två år.
Förundersökningen i detta mål startade
2008. Tidigast 2015 kan hovrätten fortsätta sin förhandling.
De svenska fiskefartyg som under många
år fiskat i västsahariska vatten är numera utflaggade till länder som Belize, Cook Island
etc. Många svenska fiskare från Göteborgstrakten fortsätter med fisket men nu på ickesvenskregistrerade båtar.

Nära relationer

ri AB Nordic. Aldo Fishing Team Sarl ägs av
Fiskeri AB Ghanti. Dessa företag ska sedan
ha hyrt ut de två båtarna till Atlas Pelagic,
vars huvudman Slimane Derham haft tillgång till marockanska fiskelicenser.
De två göteborgsfiskarna har haft goda
relationer med marockanska myndigheter.
Ahmed Jouker, Marockos chefsförhandlare för fiskeavtalen mellan EU och Marocko
2006, är den som ska ha gett grönt ljus till
de svenska fiskarnas verksamhet i den ockuperade delen av Västsahara.

I en paus under förhandlingen säger Ove
Ahlström förbittrat till mig:
– Du bara ljuger. Du är en megafon för en
klick som sitter i öknen. Vi ger jobb till 6 000
människor. 1 500 av dem är västsaharier.
Men vad dessa fiskefabriker heter vill Ove
Ahlström inte berätta. Både Ove Ahlström
och Lennart Kjellberg tillhör familjer som i
generationer har bedrivit fiske.
De både familjeföretagen har var sitt företag i Marocko. Dakfish Sarl ägs av Fiske-
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