När hyckleriet tar över
Blekinge Tekniska högskolan, bild från skolans hemsida.

Blekinge Tekniska
Högskola i Marocko
Två studenter från Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) deltog 2013 i ett
forskningsprojekt för att förändra
ett tidigare slumområde i Marocko.
I tio dagar fanns de två masterstudenterna i stadsplanering på plats i
Sidi Moumen i Casablanca. Studenterna studerade sop- och avfallshantering, gröna och offentliga rum och
utarbetade ett förslag på hur området skulle kunna förbättras.

”Team Casablanca” bestod även av två marockanska studenter som fick handledning
av både svenska och marockanska professorer. När studenterna i april vann andra pris
i UN Habitat Competition on Urban Renewal of Mass Housing, skickade BTH ut ett
stolt pressmeddelande.
Några veckor senare lanserade Amnesty
International sin kampanj mot tortyr, där
Marocko och Västsahara uppmärksammades speciellt.
BTH förnekade först samarbetet i Marocko.
– BTH har inget samarbete med Marocko,
svarade BTH:s kommunikationschef Margareta Ahlström, när tidskriften Västsahara ville boka in en intervju med högskolans rektor
Anders Hederstierna och dess styrelseordförande Peter Örn med anledning av projektet
i slumområdet Sidi Moumen.
Och i en senare e-post svarade kommunikationschefen:
– Rektor meddelar, som jag skrev tidigare,
att myndigheten BTH inte har något samarbete alls med Marocko. Mot denna bakgrund ser jag ingen anledning till en intervju med rektor eller styrelseordförande för
att diskutera just denna fråga.
Något senare svarade samme kommunikationschef att:
– Återigen – vi har inga avtal med landet
Marocko, men enskilda studenter kan givetvis ta kontakt med studenter i Marocko för
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att samarbeta för att öka sina kunskaper om
förhållandena i andra länder. Det var just det
som FN-tävlingen handlade om – att finna
möjligheter till förändring i slumområden.
Våra studenter lyckades dessutom riktigt bra.
Men det finns en utförlig beskrivning av
samarbetet signerad professor Jana Revedin på BTH, tillika grundare och ordförande för organisationen LOCUS, som bland
annat delar ut ett pris i hållbar arkitektur:
”It is with great pleasure that we announce the urban renewal project in Casablanca
(Morocco) ”Sidi Moumen: from terror slum
to open city, A project with and by the people” winner of the UN Habitat 1. Regional
Prize (Arabic States) and 2. Global Prize…
The project is the result of a research cooperation between Blekinge Institute of Technology in Sweden and ENA Rabat and was
supported by LOCUS and the local NGOs
Care Maroc and APE Cairo, by Bymaro Maroc and Synergie Solaire.
Först när denna projektbeskrivning skickats till kommunikationschefen på BTH, ändras tonen.
Rektor Anders Hederstierna ställer upp
på en intervju.
– Jag vet inte riktigt hur vi hamnade i Marocko. Men något skriftligt samarbetsavtal
finns inte. Det har vi avslutat.
Han låter inte heller särskilt upprörd över
att två av hans studenter tillbringat 10 dagar i ett ockupationsland.
Vi pratar om högskolans policy i internationella frågor, mänskliga rättigheter och
andra länder som det är tveksamt att samarbeta med.
– Vi avslutade samarbetet med Uganda
för landets lagstiftning och diskriminering
av homosexuella och nu har vi skrivit om
vår internationella policy så att den ska vara
tydligare.
Men hur BTH ska undvika att skicka studenter till länder som uppmärksammas av

Amnesty för dess användande av tortyr, det
kan rektorn inte ge några tydliga besked om.
Som liten högskola saknar de egna forskare
som ägnar sig åt folkrätt och internationella
frågor. Kan högskolan kanske bjuda in föreningar som arbetar med solidaritetsfrågor
och tredje världen?
– Det är ingen omöjlighet, får fundera på
det, svarar Anders Hederstierna.
Jag söker Peter Örn, högskolans styrelseordförande och tidigare ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund och partisekreterare i Folkpartiet. Han är konsult inom
ledarskapsutveckling och hållbar samhällsutveckling, ordförande för Migrationsverkets
Etiska Råd, styrelseordförande för BTH, ledamot i SIDAs styrelse och i Anna Lindhs
minnesfond. Han har varit chef för Svenska
Röda Korset, Sveriges Radio, ordförande i
utredningen av Estonia, ordförande för regeringens Delegationen för hållbara städer.
Men jag får inte kontakt med Peter Örn.
för att diskutera hållbar utveckling i ockupationsländer.
Jag söker universitetskansler Lars
Haikola, för att diskutera frågeställningen
”högskolors samarbete med tortyr- och ockupationsländer”. Någon intervju har inte
han tid med. Jag får ett kort skriftligt svar:
– Självklart tar vi avstånd från alla former
av diktaturer och tortyr. Samtidigt är högre
utbildning en arena där vi kan möta andra
för påverkan och utbyte, säger förre universitetskanslern Lars Haikola.
Jag söker även Peter Honeth, statssekreterare åt utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund med ansvar för högre utbildning och forskning. Inte heller han
återkommer.
Frågan om svenska högskolor ska samarbeta med länder som ockuperar sina grannar och använder tortyr slentrianmässigt,
lär återkomma.
Text: Arto Valtonen
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Äntligen stod utrikesministern i talarstolen. Kammarledamöternas huvuden lyftes.
Så, där var han – och han var
vred och sade: Janukovitj har
blod på sina händer. Putin bryter mot demokratiska regler,
mänskliga rättigheter (MR)
och folkrätten. Han ockuperar
Krim med militära medel och
håller landet i ett järngrepp.
Det är ej svårt att instämma i utrikesminsterns engagemang i årets utrikesdeklaration för EU:s grundvärderingar
och dess försök att lära Ryssland dessa värden. Att mot
Krims konstitution genomföra folkomröstning om landets
status var droppen. Nu måste
EU agera!
Beslutet blev stopp för viss
handel och sanktioner mot en
rad personer i Ryssland, oligarker och andra odemokrater, i Putins närhet. Och som
en snäll gosse ställer utrikesministern upp, han som alltid
motsatt sig sanktioner, särskilt
mot apartheid och för Afrikas

befrielsekamp.
Danmarks utrikesminister
menar att ”EU kan inte se på
när folk slaktas på öppen gata
i ett europeiskt land .” Det är i
sammanhanget ett ärligt uttalande, som underförstår att det
går bra i ett utomeuropeiskt
land. Och så är det!
EU har i snart 40 år sett på
hur folk slaktats, bombats med
napalm, torterats, trakasserats och kastats i fängelse i det
av Marocko illegalt ockuperade Västsahara. Marocko bryter
mot alla regler vad gäller demokrati, MR och folkrätt. Och
inte bara sett på.
Både Ryssland och Marocko
finns i EU:s omedelbara närhet,
men behandlas helt olika av
EU. Den marockanska regimen
stöds massivt med pengar, vapen och diplomati. Här utlyses
inga sanktioner mot den kriminelle kungen, marockanska oligarker eller dylika i EU-länder
med fingrarna i den västsahariska syltburken.
I riksdagen i februari gick ut-

rikesministern hårt åt Rysslands agerande, vilket är berömvärt, men han har aldrig i
någon deklaration med ett ord
nämnt Marockos övergrepp i
Västsahara med EU:s stöd. Uppenbarligen är det så, vilket
framgår av den danske utrikesministern, att för EU är det
skillnad på folk och folk. EU:s
grundvärden gäller för vissa
men inte för andra. Hyckleriet
tar över.
Att skicka svenska flottenheter på vänskapsbesök till Sevastopol är antagligen inte aktuellt, men det gick alldeles
utmärkt för ett år sedan i Casablanca.
Problemet för EU och den
svenska regeringen är uppenbarligen inte att folk med våld
tvingas att tillhöra ett land i
strid med europeiska värderingar, utan var det sker. I väst
går det bra men inte i öst.
Riksdagen tog beslut i december 2012 att Sverige skulle
erkänna Västsaharas självständighet. Det vägrar regering-

en att verkställa. De tre regeringspartier som till skillnad
från moderaterna en gång var
mycket aktiva i stödet för kampen mot kolonialism och apartheid är tysta, vilket är en stor
besvikelse. Hur står de ut med
detta utrikespolitiska hyckleri?
Svenska borgerliga medier deltar i hyckleriet med långa
naiva resereportage om Marocko och tystnad på nyhetsoch ledarsidor om utvecklingen i Västsahara. Men vem vet,
snart kanske vi får läsa resereportage om Krim, semesterparadiset?
EU är uppenbarligen ingen
garanti för att demokrati, MR
och folkrätt skall gälla alla länder i världen. Det får inte bli
som Teju Cole skriver i sin prisade bok ”Öppen stad”: ”Det
var året då alla mina illusioner
om Europa krossades. Europa
skulle vara det perfekta svaret
på den marockanske kungens
förtryck. Men förhoppningarna grusades.”
Ingvar Flink
Fil.dr i historia

I maj 2013 gick modiga västsaharier ut på gatorna för att protestera mot att FN-styrkan inte fått ett utökat mandat om övervakning av
mänskliga rättigheter. I år stoppades dessa manifestationer nästan helt. Bild: Anonym
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