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  AU: Stoppa plundringen!
Afrikanska Unionen (AU) uppmanade i mars FN:s säker-
hetsråd att agera så att plundringen av Västsaharas natur-
resurser upphör. 

I en resolution som antogs i mars varnar AU företag som 
är inblandade i plundringen och hotar med ”en global boj-
kott av varor som kommer från företag som är inblandade i 
den illegala exploateringen av Västsaharas naturresurser”.

Många av de oljebolag som har oljeavtal med marockan-
ska staten om västsahariska block är också representerade i 
andra afrikanska länder.

Amnesty: Tortyren fortsätter
Tortyr för att få fram falska erkännanden används av det 
marockanska rättssystemet, trots att tortyr är förbjuden i 
lag sedan 2006. Den som torterar går dessutom ostraffad. 
Medicinska undersökningar efter anmäld tortyr är närmast 
obefintlig eller undermålig och kan ske inför torterarna. 
Personer som anmält tortyr har därefter straffats. Amnesty 
Internationals Shadow of Impunity. Torture in Morocco and 
Western Sahara, publicerad i maj, är en detaljerad rapport 
om rättslösheten och tomma löften.

Minskat stöd till lägren
– Vi behöver 10 miljoner dollar för att förhindra en humani-
tär katastrof i flyktinglägren, sa ordförande i Västsahariska 
Röda Halvmånen Yahia Bouhobeini i maj.

Det humanitära stödet från givarländer har minskat 
betydligt på grund av den ekonomiska krisen enligt Röda 
Halvmånen. Från EU har stödet minskat från 15 miljoner 
euro till 10 miljoner. Det spanska stödet var tidigare 10 
miljoner euro och är nu 4,7 miljoner. USA gav tidigare 9,1 
miljoner dollar men summan har sjunkit till 3,5 miljoner.

Norrmän avvisade 
Av 10 delegationer som skulle besöka den ockuperade de-
len av Västsahara 2014 lyckades bara en genomföra sin plan 
– men var hela tiden övervakad.

Två grupper stoppades utanför El Aaiún och avvisades. 
Två grupper avvisades när de kommit till El Aaiún. En 
grupp avvisades från södra Marocko. En grupp fick inte 
lämna hotellet i El Aaiún. En grupp förbjöds träffa västsaha-
rier i Västsahara. Två grupper trakasserades på Marrakech 
flygplats, när de skulle lämna Marocko. 
I mars avvisades ännu en grupp.

 – Det värsta jag har varit med om. 
Det säger Julia Finér, ordförande för 
biståndsorganisationen Emmaus Stock-
holm, som tillsammans med frilansfil-
maren Josefin Hasselberg avvisades från 
Västsahara 8 mars av brutala civilklädda 
marockanska poliser efter bara en timmes 
vistelse i huvudstaden El Aaiún.

Svenskorna hade kommit till Västsahara för 
att träffa människorättsaktivisten Brahim 
Dahane, som 2009 fick den svenska reger-
ingens Per Angerpris för sitt fredliga men far-
liga arbete för de mänskliga rättigheterna i 
Västsahara. Planen var att svenskorna skul-
le stanna i en vecka. Julia Finér har länge ve-
lat åka till den ockuperade delen av Västsa-
hara men inte vågat. Nu hade hon bestämt 
sig för att åka och att träffa Brahim Daha-
ne, som hon mött tidigare.

– Brahim Dahane mötte oss på busshåll-
platsen i El Aaiún tidigt på söndagsmorgo-
nen efter att vi hade rest hela natten. Vi åkte 
till en lägenhet där vi skulle bo, lämnade ba-
gaget och tog oss till ett kafé alla tre för att 
äta frukost. Det var inte många människor 
ute, men vi såg att två civila bilar följde ef-
ter oss, berättar Julia.

När de satt på kaféet kom en man i trä-
ningskläder fram och bad att få se deras pass. 

– Två andra personer dök upp och foto-
graferade oss. De var hotfulla och aggres-
siva: ”Du känner Brahim Dahane. Du har 
ingen rätt att vara här. Ni är persona non 
grata. Man får vara här som turist men ni 
är inte välkomna.”

– Vi bad att de skulle legitimera sig men 
de vägrade, tog våra pass och gick iväg. Fle-
ra poliser hade nu kommit varav endast en 
i polisuniform. De tog våra mobiler för att 
se om vi hade fotograferat något.  

Brahim Dahane fördes bort och svenskor-
na hade ingen aning om vart han tog vägen. 

– Där stod vi omringade av 15 personer 
som gapade och skrek på oss: ”Förstår ni 
vad ni har gjort?” och som påstod att de 
var poliser. 

Först satte de oss i en civil bil. Den tog 
oss till taxistationen. Under den korta resan 
var de väldigt hotfulla och upprepade hela 
tiden att vi inte fick känna Brahim Daha-
ne och att vi inte var välkomna i området. 

– De tvingade till slut in oss i en taxi utan 
att vi hade fått tillbaka våra pass, utan att 
tala om vart vi skulle eller vad som hade hänt 
med vår vän Brahim Dahane.

När de anlände till poliskontrollen utan-
för El Aaiun, fick de tillbaka sina pass och 
bagage, som kontrollerades noga och place-
rades sedan i taxin igen.

– Vi frågade vart vi skulle. ”Till Agadir”, 
svarade taxichauffören. Dit var det 80 mil.

– Det här är det värsta som jag har upp-
levt, denna aggressivitet och oförskämdhet, 
men ändå är detta ingenting mot det som 

västsaharier dagligen upplever. Vi fick en li-
ten glimt av det, säger Julia, som redan i tax-
in fick kontakt med svensk media. Därmed 
uppmärksammades händelsen i både radio, 
TV och tidningar. 

De båda svenskorna stannade kvar i Ma-
rocko veckan ut och där kunde de träffa 
Brahim Dahane, men de övervakades dyg-
net runt.

– Så här berättade han för oss: ”Vi är fång-
ar i vårt eget land. Vi har ingen frihet, inga 
rättigheter, ingen rätt att ta emot folk som 
vi känner, inga jobb och inga bra bostäder, 
men det är fångenskapen i det egna landet 
som är värst.

Brahim Dahane har suttit fängslad flera 
gånger, torterats och hungerstrejkat. 

– Brahim berättade för oss att det svåraste 
var att första gången som fängslad inte veta 
om man skulle överleva.

Brahim Dahane är ordförande för den 
förbjudna människorättsorganisationen 
ASVDH. 2009 fängslades han och sex an-
dra västsaharier och hotades med dödsstraff 
efter att ha besökt flyktinglägren i Algeriet.

Text: Lena Thunberg
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– Vad är det nu vi inte har fått se? 
Frågan ställdes på väg hem från Marocko 
efter en delegationsresa arrangerad av 
Kristna Fredsrörelsen. Resan skulle ha 
El Aaiún som slutdestination, men den 
västsahariska huvudstaden fick vi 
aldrig se. 

En knapp vecka före utresan meddelade Ma-
rockos ambassad i Stockholm att delegatio-
nen, bestående av parlamentariker, journalis-
ter och kyrkliga företrädare, inte kunde åka 
dit de aktuella datumen. Ambassaden hade 
då känt till resan i flera månader och initialt 
ställt sig positiva. Därmed blev delegationen 
en del i statistiken över internationella obser-
vatörer som hindrats resa in i det ockuperade 
Västsahara, 75 stycken sedan april 2014 en-
ligt en lista som den västsahariska människo-
rättsorganisationen ASVDH sammanställt.

Delegationen är oroad över hur interna-
tionell insyn på ockuperat område hindras. 
”En kommunikationsmiss, det skadar bilden 
av Marocko”, menar ordföranden för Ma-
rockos nationella människorättsråd i Rabat, 
Driss El Yasami. Rådet ska vara ett oberoen-
de organ med uppgift att följa upp MR-si-
tuationen, utreda människorättskränkningar 
samt rapportera och ge rekommendationer 
till berörda myndigheter. 

Wiktoria Dagerås Wittboldt på svens-
ka ambassaden i Rabat förklarar att det är 
många internationella besökare som står ”se-
paratistiska organisationer” nära. Deras när-
varo kan trigga förbjudna manifestationer för 
självständighet, menar hon. Kristna Fredsrö-
relsens samarbetsorganisation ASVDH, vars 
ordförande Brahim Dahane tilldelades reger-
ingens Per Anger-pris år 2009, skulle vara 
en av dessa ”separatistiska” organisationer. 

Driss El Yasami anser att många västsaha-
riska organisationer ägnar sig åt propagan-
da snarare än att agera från en strikt män-

niskorättsgrund och framhåller samtidigt 
de många framsteg han sett gällande MR-
situationen i Marocko. Att västsahariernas 
rätt till självbestämmande eller erkännandet 
och skyddet av västsahariska MR-försvara-
re inte omfattas blir dock uppenbart. Istället 
blir de smutskastade eller misstänkliggjorda.

Delegationen träffar också ASVDH:s 
vice ordförande Ghalia Djimi i Casablan-
ca på hennes väg tillbaka från FN:s råd för 
mänskliga rättigheter i Genève. Hon berät-
tar om hur hon utsattes för tvångsförsvin-
nande 1987–1991. 

– När jag såg bilderna från Abu Ghraib-
fängelset såg jag mig själv, berättar hon. 
Medan vi får en djupgående presentation av 
människorättsarbetet på ockuperat område 
fotas vi av vad vi antar är säkerhetstjänsten. 

Vi träffar också släktingar till västsahariska 
politiska fångar som presenterar sina anhöri-
gas fall med hopp om att internationella re-
aktioner ska hjälpa där rättssäkerhet saknas.

Ett fall gäller den västsahariska kyparen 
Mohamed Dihani, som försvann i början av 
2010. I oktober samma år fick hans föräld-
rar veta att han fängslats anklagad för för-

beredelse av terrorbrott. Han dömdes på ett 
erkännande framtvingat under tortyr. Torty-
ranklagelserna har inte utretts och trots att 
FN:s arbetsgrupp mot tortyr krävt Moha-
meds omedelbara frisläppande sitter han fort-
farande fängslad. Delegationen träffar Mo-
hameds kusin på ett improviserat möte på 
restaurangen i vårt hotell. Obemärkt sänks 
volymen på restaurangmusiken med roman-
tiska ballader. En man dyker upp och tar bil-
der på oss med sin mobilkamera. 

– Det är polisen, berättar kusinen, van att 
vara övervakad. 

Genom att åka till Rabat och Casablanca 
var det saker vi inte fick se, men det vi fick 
se visar att behovet av insyn är stort, att det 
internationella samfundet inte tigande kan 
fortsätta ignorera pågående MR-kränkning-
ar, att vissa rättigheter främjas på bekostnad 
av andra eller att människorättsförsvara-
re stigmatiseras och förföljs för sitt legiti-
ma arbete. 

– Tack för att ni kom. Ni behövs, avslu-
tar Ghalia Djimi.
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Teresia Carlgren, Kristna Freds, Anita Brodén, f.d riksdagsledamot (Fp), Helen Friberg, 
Equmeniakyrkan, Björn Cedersjö, pastor, Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot 
(V), Kari Berg, Kristna Freds och Annika Ahlefelt, journalist på Sändaren. 

Julia Finér och Josefin Hasselberg under en rastpaus i den påtvingade taxiresan från 
El Aaiún till Agadir.
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