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FN:s MR-kontor OHCHR i Genève har 
stängt av Anders Kompass, chef för 
OHCHR:s Fältoperationer, för att ha läckt 
en konfidentiell rapport till Frankrike. Nu 
bekräftar FN att utredningen även handlar 
om de läckta marockanska diplomatbre-
ven.
Samtidigt nekar svenska FN-representatio-
nen i New York till att ha försökt påverka 
FN gällande Anders Kompass avstängning, 
något tidningen The Guardians reporter 
bestämt hävdar. 

I skiftet av april och maj månad väckte nyhe-
ten att Anders Kompass läckt en intern FN-
utredning stor internationell uppmärksam-
het. Rapporten handlar om övergrepp mot 
flyktingbarn utförda av franska FN-soldater i 
Centralafrikanska Republiken. Kompass ska 
ha läckt denna direkt till Frankrike, då han 
inte tyckte FN gjorde tillräckligt i frågan.

– Vi vet inte helt vad som läggs Kompass 
till last eller varför han suspenderats från sin 
tjänst utan får avvakta den utredning som nu 
görs, skriver UD:s rättschef Anders Rönquist 
i ett pressmeddelande.

Rättschefen nämner dock inget om att UD 
sedan i november 2014 känt till de läckta ma-
rockanska diplomatbreven. I dessa beskriver 
Marockos FN-ambassadör Omar Hilale, då 
stationerad i Genève, hur han fått hjälp av 
Anders Kompass på olika sätt.

Enligt brittiska tidningen The Guardian, 
som släppte nyheten om Anders Kompass, 
ska den svenska FN-representationen i New 
York ha protesterat till höga FN-chefer och 
hotat bedriva en smutsig kampanj om Kom-
pass tvingades till avsked.

– Sveriges FN-ambassadör i New York har 
inte uttryckt sig så som tidningen The Guar-
dian påstår och vi har fullt förtroende för att 
FN kommer att genomföra sin undersökning 
på ett oberoende och trovärdigt sätt, skriver 
UD:s rättschef Anders Rönquist.

Men till tidskriften Västsahara säger re-
portern Sandra Laville följande:

– Presstalespersonen för den svenska am-
bassadören försökte hävda att ambassadö-
ren inte hade yttrat sig på det sätt som vi be-
skrev. Men vi har bevis att ambassadören, 
det vill säga andre ambassadören, utryckte 
sig på just följande sätt, svarar reportern på 
den ansedda tidningen The Guardian, som 
år 2014 vann Pulitzer-priset.

– Varken ambassadör Skoog eller jag har 
talat med The Guardian, och ingen av oss 
har heller hotat FN med att ”go public”, sva-
rar Per Thöresson, andre ambassadör på den 
svenska FN-representationen i New York.

Om The Guardians uppgifter är korrekta 
väcker det allvarliga frågor om svensk utri-
kespolitik. Tidskriften Västsahara har sökt 
UD och UD:s rättschef för klargörande. Jan 
Tegel, presstalesman på UD:

– UD:s rättschef har gjort ett uttalande, vil-
ket jag skickade till dig i förra veckan. UD 
kommer inte att ge några ytterligare kom-
mentarer. Anders Kompass är inte anställd 
i UD – han jobbar för FN – därför hänvisar 
vi även fortsättningsvis till FN.

Frågan är om Sverige försökt hota FN att 
lägga locket på om Anders Kompass? Till 
vilka höga FN-chefer är det Sverige ska ha 
framfört sitt hot?

– Jag har ingen kommentar på den frågan. 
Du får vända dig till den svenska FN-repre-
sentationen, svarar Farhan Haq, biträdande 
presstalesman för FN:s generalsekreterare.

Samtidigt fick reportern Matthew Russel 
Lee på Inner City Press, som bevakar FN i 
New York, en bekräftelse att de läckta dip-
lomatbreven från Marocko utreds av FN. 
Den första maj ställde han följande fråga till 
nämnde Farhan Haq:

– Om nu läckan till Frankrike var så allvar-
lig som herr Colville på OHCHR säger, var-
för gjordes inget angående den första läckan 
till Marocko? Vad är statusen gällande den 
undersökningen? 

– Båda undersökningarna pågår. Det är 
två olika fall, där den ena handlar om Väst-
sahara och den andra involverar Centralafri-
kanska Republiken. Vi får invänta resultatet 
av dem båda.

Arto Valtonen
Se även separat artikel som redogör för 

fyra av de läckta marockanska 
diplomatbreven på sidan 14.
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FAKTA
Sverige är en av de största bidrags- 
givarna till MR-kontoret. 2013 uppgick 
Sveriges bidrag till nära 18,5 miljoner 
USD. Detta innebär att Sveriges bidrag 
utgjorde 15 procent av de frivilliga 
bidragen.

de delen av Västsahara. Först efter att FN:s 
generalsekreterare Ban Ki-moon själv ringt 
upp Marockos kung i januari fick Kim Buld-
oc resa till sitt kontor i El Aaiún och Chris-
topher Ross kunde göra två resor i områ-
det under våren. 

De 15 extra militärerna hade i april ännu 
inte fått inresetillstånd. 

MR-kommissionären reste till Marocko i 
stället för till Västsahara i maj 2014. En de-
legation ledd av FN-tjänstemannen Anders 
Kompass hade dessförinnan utan kommis-

sionär rest till El Aaiún. Ingen rapport från 
det besöket har publicerats. 

Västsahariska människorättsförsvarare fort-
sätter att misshandlas, torteras och fängslas. 
Under det gångna året har 75 observatörer 
från olika länder avvisats från Västsahara.

Trots alla dessa händelser krävs i årets re-
solution enbart att Ross ska fortsätta på sam-
ma spår, det vill säga försöka få Marocko 
och Polisario Front att komma överens om 
en lösning. Marocko vägrar självständighet 
för Västsahara. Polisario hävdar rätten till 
en folkomröstning om självständighet, det 
som är själva namnet på och uppgiften för 
FN-styrkan.

Frankrike med sin vetorätt och Spanien 
är de länder som stoppat kraven från an-
dra nationer på åtminstone ett MR-man-
dat. Afrikanska Unionens synpunkter har 
inte heller beaktats.

– Vi är mycket besvikna. Detta var inte 
vad vi hade väntat oss. Inga framsteg har 
gjorts, varken politiskt eller när det gäller de 
mänskliga rättigheterna (MR), säger Aliyen 
Kentawi, Polisarios representant i Sverige.

– Denna resolution som inte innehåller 
något nytt leder till mer problem, mer frus-
tration och mindre förtroende för FN. Folk 
är mycket upprörda. Det har varit manifes-
tationer i ockuperat område med nya över-
grepp på demonstranterna.

– Det här är en svår situation för Polis-
ario. Ingenting händer. Man leker med el-
den, för människor är verkligen upprörda 
efter alla dessa år. 

– Det vi behöver är ett starkt internatio-
nellt stöd och press på Marocko. Men det 
kommer inte.

Det här kan leda till att folk blir despera-
ta och våldsamma. Den här resolutionen är 
verkligen inte rätta sättet att sköta den här 
delikata situationen.

– Polisario kommer att med alla medel 
försöka undvika våldsamheter. Men denna 
svåra situation är det internationella sam-
fundets ansvar, inte vårt. 

– Ett svenskt erkännande av Västsahara 
skulle vara ett tecken för befolkningen att 
världen inte är likgiltig för vad som händer.

– Vi har inte förlorat hoppet. Vi fortsät-
ter, även om det inte är lätt efter 40 år, sä-
ger Aliyen Kentawi.
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– Det vi behöver är ett starkt internationellt stöd och press på Marocko. Men det
kommer inte, säger Aliyen Kentawi, Polisarios representant i Sverige.

På Götaplatsen talade utrikesminister Margot Wallström för Socialdemokraterna – utan att nämna Västsahara. Men Västsaharas flagga 
vajade bland åhörarna. Banderollen ”Marocko ut ur Västsahara” fanns däremot i Vänsterpartiets tåg till Brunnsparken.

Det blev inget MR-mandat och inte 
heller några nya beslut om hur 
MINURSO (United Nations Mission 
for a Referendum in Western Sahara) 
ska kunna verkställa sitt uppdrag, 
när FN:s säkerhetsråd publicerade sin 
resolution om fredsstyrkan för Väst-
sahara 29 april. 

Mandatet förlängdes som vanligt ett år 
men innehållet är betydligt lamare än 
förra året. 

För att bryta det status quo som rå-
der krävde rådet då, för ett år sedan, att 
FN-sändebudet Christopher Ross skul-
le göra täta besök i området för att få 
igång samtal mellan Marocko och Polis-
ario Front som skulle leda till förhand-
lingar. Fredsstyrkan skulle också utökas 
med 15 militärer. Kommissionären för 
MR-kontoret (OHCHR) i Genève skul-
le besöka Västsahara. FN-personal skul-
le inte hindras från att besöka området.

Med facit i hand kan man konstatera 
att följande hänt under det gångna året:

Varken Christopher Ross eller den nya 
MINURSO-chefen Kim Buldoc kunde 
under 8 månader besöka den ockupera-

”Vi är besvikna och 
frustrerade”

”Denna resolution som 
inte innehåller något 
nytt leder till mer  
problem, mer frustration 
och mindre förtroende 
för FN.”
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