Bojkott av MR-forum

Försvara civilbefolkningen!

Skyfall i öknen

Inget salt från Västsahara

De två marockanska MR-grupperna AMDH och Moroccan
League for Human Rights tänker bojkotta World Forum on
Human Rights som äger rum i Marrakesh 27-30 november
med tusentals deltagare. Föreningarna anklagar regeringen
för att förhindra deras arbete för mänskliga rättigheter.
– Regeringen har också stoppat Amnesty och andra organisationer, säger Human Rights Watch.
– Marocko måste sluta upp med hindra MR-gruppers fredliga aktioner och låta dem agera fritt, säger HRW.

8 november 2010 stormade marockanska trupper det fredliga protestlägret Gdeim Izik utanför El Aaiún. 25 av ledarna
är dömda till livstids eller 25 års fängelse.
Fyra år senare i november vid en demonstration i El
Aaiún fängslades 30 västsaharier, de flesta kvinnor.
I ett brev till FN:s generalsekreterare Ban-ki Moon kräver
Västsaharas president att de politiska fångarna ska friges
och att FN ska ta det fulla ansvaret för avkoloniseringen och
skyddet av den försvarslösa befolkningen.

I slutet av september drabbades flyktinglägren i Algeriet av
häftiga skyfall och starka vindar. Skolor, sjukhus, administrativa byggnader och tält drabbades.
Flyktingar förlorade sina få ägodelar och matransoner.
Byggnaderna är gjorda av lertegel som lätt förstörs i ihållande regn. Även matlager drabbades.
Västsahariska Röda Halvmånen vädjade till omvärlden,
givarländer, NGO:s och solidaritetsorganisationer att bistå
med framför allt tält och mat.

Det danska företaget Dansk Vejsalt köper in vägsalt från
Texas-bolaget Crystal Mountain, som tar sitt salt från en
saltgruva i Oum Dbaa i norra Västsahara. De som arbetar
där är marockanska bosättare. Saltet fraktas ut bland annat från El Aaiuns hamn. Saltet används inom fiske- och
jordbruksindustrin samt till vägsalt. Fartyget Blankenese
har fraktat saltet till Danmark. Danska Afrika Kontakt har
uppmanat danska kommuner att inte köpa detta salt. Fyra
kommuner har tagit ett sådant beslut.
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Svenska fiskarna
bröt mot EU-regler
Politisk fånge död
Den västsahariska politiske fången och
människorättsaktivisten Hasena Elwali
Aleya avled på militärsjukhuset i Dakhla i
den Marocko-ockuperade delen av Västsahara den 28 september i sviterna av tortyr,
misshandel och bristande vård.

Hasena Elwali Aleya var dömd till tre års
fängelse 2012 efter upplopp i Dakhla 2011.
Han var medlem i den förbjudna organisationen Västsahariska föreningen mot tortyr
och mötte bland andra FN:s särskilde rapportör om tortyr Juan Mendez.
Dagarna innan Hasena Elwali Aleya dog
hade andra västsahariska politiska fångar
på samma fängelse i Dakhla protesterat mot
att Hasena, svårt sjuk, var övergiven i en cell
utan någon som helst vård. Han fördes till
slut till ett allmänt sjukhus, där han felbehandlades grovt och sedan fördes till ett militärsjukhus där han avled.
Hans död ledde till demonstrationer i Dakhla. Tillkallade polisstyrkor grep minst sex
västsaharier.
I september vädjade Amnesty International om aktioner till stöd för sju västsaharier
som hungerstrejkade i fängelset i huvudstaden El Aaiún mot miserabla förhållanden,
tortyr och misshandel på fängelset.
– EU kan inte bara stå och se på utan måste använda all sin makt för att stoppa den
försämrade situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Västsahara, säger Mohamed Sidati, Polisarios representant i Bryssel.
MINURSO i Västsahara är den enda fredsbevarande FN-styrka som saknar MR-mandat, det vill säga plikten att övervaka att inga
brott mot mänskliga rättigheter sker mot civilbefolkningen.
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EU-domstolen meddelade i oktober
Hovrätten för Västra Sverige, som bett
om ett förhandsbesked, att två åtalade
svenska fiskare brutit mot EU:s fiskeregler.

De två svenska fiskarna från Göteborg åtalades 2009 för att ha bedrivit otillåtet fiske
utanför det av Marocko ockuperade Västsahara under tiden från och med april 2007
till och med maj 2008.
Enligt åtalet skulle de ha bedrivit yrkesfiske i havet utanför Västsahara med sina
två fartyg Aldo och Nordic IV, registrerade
i det svenska fartygsregistret, utan att fartygen haft de tillstånd som krävs av dåvarande Fiskeriverket. Det krävs dels ett generellt
fartygstillstånd för yrkesfiske i allmänhet,
dels ett särskilt fartygstillstånd för fiske i
aktuellt farvatten i enlighet med EU:s fiskeavtal med Marocko.
Under den aktuella perioden på 14 månader ska de båda fiskarna ha gjort en vinst
på 20 miljoner kronor.
Målet kom upp i Tingsrätten i Göteborg
först hösten 2012 på grund av många synpunkter och agerande från försvarets sida.
De åtalade nekade till brott och hävdade
att de hade hyrt ut sina båtar till det marockanska fiskeföretaget Atlas Pelagic och
fått betalt efter hur mycket fisk som levererades till företaget.
Tingsrätten fann i sin dom att de åtalade gjort sig skyldiga till olaga fiske men på
grund av en formulering i brottsbeskrivningen kunde de inte fällas utan friades.
Åklagaren överklagade domen.
Vid hovrättsförhandlingen i september
2013 hävdade nu försvaret att EU:s fiskeavtal med Marocko skulle kunna tolkas
som att privata avtal är möjliga vid sidan
av EU-avtalet.
Åklagaren bestred detta men hovrätten
beslutade att för säkerhets skull be om ett
så kallat förhandsbesked av EU-domstolen.

Svaret går på åklagarens linje: ”Det inte
är tillåtet för EU-registrerade fartyg att fiska i marockanska fiskezoner om de endast
har fiskelicenser som utfärdats av marockanska myndigheter utan medverkan av EU:s
behöriga fiskerimyndigheter.”
– Ett sakligt och snabbt svar, konstaterar
en nöjd åklagare James van Reis.
Huvudförhandlingen kommer nu att återupptas vid i Hovrätten i Göteborg 23–25
mars 2015.
Svenska fiskebåtar finns kvar utanför
Västsaharas kust. De är numera utflaggade till andra länder eller sålda till marockanska företag. Svenskar bemannar fortfarande dessa båtar.
Lena Thunberg

Massor av västsaharisk fisk spolas
överbord på norskregistrerade Adrar.
Bild: Anonym

FEL I SVENSKA LÄROBÖCKER
Endast i tre av 25 de granskade läroböckerna förekommer Västsahara i löpande text.
Men även där Västsahara nämns så är informationen knapphändig eller felaktig.
I en lärobok skriver man att Västsahara är
ockuperat men man räknar inte Västsahara som en stat eftersom den enligt författarna inte har erkänts av andra länder. I själva
verket har Västsahara erkänts av ett 80-tal
länder och i Sverige finns ett riksdagsbeslut
om att erkänna Västsahara.
I en annan lärobok nämns att FN:s fredsbevarande styrkor finns i till exempel Västsahara. Men att även skriva att FN-styrkan
i Västsahara finns på plats sedan 1991 och
därmed är en av de längsta FN-operationerna någonsin skulle ge en fördjupad bild.
I en geografibok står det Västsahara inom
parentes i ett stycke om fosfor: ”Nästan alla
brytvärda fyndigheter av fosfor finns samlade i ett fåtal länder: Marocko (med det
ockuperade Västsahara), Kina, Algeriet…”.
Marocko vill inte redovisa sina egna fyndigheter. En stor del av fosfatfyndigheterna finns i Västsahara och exploateras, precis
som andra naturresurser i Västsahara, illegalt av Marocko.

En ny rapport visar att elever i gymnasieskolan inte får korrekt information om
Västsahara, Afrikas sista koloni. I 20 av 25
granskade läroböcker i samhällskunskap,
historia och geografi nämns inte Västsahara överhuvudtaget.
Läroböckerna ger den felaktiga bilden
att alla kolonier i Afrika har blivit självständiga. I själva verket är Västsahara,
i strid med internationell rätt, till stora
delar ockuperat av Marocko sedan 1975.

I rapporten granskas 25 böcker och bokserier från de förlag som är störst på gymnasielitteratur. Genomgående är att Västsahara varken nämns i löpande text eller
märks ut korrekt på kartorna. Läroböckernas formuleringar ger i stället intrycket av
att alla kolonier i Afrika blev självständiga
under 1900-talet. Till exempel står det i boken ”Samband historia plus”; ”Efter andra
världskriget blev kolonierna i Afrika och Asien så småningom självständiga”. I ”Historiens ansikte” hittar man följande påstående;
”År 1980, med Sydrhodesias (senare Zimbabwe) frigörelse, hade samtliga stater nått
självständighet”. Inte i en enda av de granskade läroböckerna står det uttryckligen att
Västsahara fortfarande är en koloni.
Marocko ockuperar två tredjedelar av Västsahara sedan 1975. En stor del av den västsahariska befolkningen flydde under Marockos
invasion och bor sedan dess i flyktingläger
i Algeriet. De västsaharier som bor kvar
i den ockuperade delen av Västsahara får
sina mänskliga rättigheter kränkta dagligen.
Västsaharierna har den internationella rätten på sin sida. Över ett hundra FN-resolutioner slår fast att Västsahara har rätt till
självständighet. Varken FN eller något land
i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Internationella domstolen i Haag
underkänner Marockos anspråk på Västsahara. Att ett så tydligt exempel på brott
mot mänskliga rättigheter och internationell rätt osynliggörs i svenska läromedel är
uppseendeväckande.

Sveriges gymnasieelever har rätt att få
korrekt och relevant kunskap om viktiga
skeenden i omvärlden. Det är läromedelsföretagens ansvar att säkerställa att läroböcker håller hög kvalité och kunskapsnivå.
Julia Finér, ordförande
Emmaus Stockholm,
Natasa Mirosavic, ordförande
Föreningen Västsahara,
Sonja Gardefjord, ordförande
Kommittén för Västsaharas kvinnor,
Magnus Haukland, ordförande
Emmaus Gävleborgs biståndsgrupp,
Njenga Gikanga, ordförande
Brödet och fiskarna Västerås.

Fel eller ingen information alls om
Västsahara i svenska läroböcker.
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