– Varför erkändes vi
inte samtidigt som
Palestina?

2009 demonstrerade Greenpeace i Fiskebäcks hamn i
Göteborg mot fiskefartyget
Nordic IV:s olagliga fiske i
västsahariska vatten.
Bild: Christian Åslund

– Att Sverige erkänner Västsahara är
att säga ja till internationell rätt. Alla
internationella lagar, protokoll och
överenskommelser har skapats för att ha
en verklig effekt i folks liv, inte bara för
att vara lagar på ett papper, säger Abida
Mohamed Buzeid när ett svenskt erkännande av Västsahara kommer på tal. Hon
är i tjugofemårsåldern och jobbar med en
ickevåldsgrupp i flyktinglägren.

När vi berättar att vi kommer från Sverige känner de flesta vi träffar till att Sveriges
riksdag 2012 beslutade att erkänna Västsahara men att beslutet inte verkställts. Nu har
Sverige en rödgrön regering med de partier
som röstade för ett erkännande. Alla undrar och frågar. När kommer erkännandet?
Varför kom det inte samtidigt som erkännandet av Palestina? Fyrtio år av passivitet
från omvärlden har inte gett västsaharierna
mycket hopp. Men detta, att Sverige genom
riksdagsbeslutet närmat sig ett erkännande,
väcker hopp hos människor som så desperat behöver det.
– Ett erkännande från Sverige skulle innebära att ni ser oss som ett land, att ni ser mig
och mitt folk, att vi faktiskt existerar i den
här världen och att vi har rätt att leva i fred,
frihet och har rätt till självbestämmande. Det
skulle vara bra gjort av er, säger Khira MohBachir när vi träffar henne i lägret Rabouni.
Det är tio år sedan jag var i flyktinglägren
senast. Mycket hinner hända på tio år. När
jag vandrar runt i lägret Smara inser jag att
samtidigt som mitt liv förändrats och levts
därhemma, är sorgligt mycket sig likt i flyktinglägren. Några fler affärer, några fler asfalterade vägar, annars mest sand så långt
ögat kan nå och ett folk som längtar efter
sitt hemland.
En av skillnaderna är dock att för tio år
sedan vågade jag inte hoppas på ett svenskt
erkännande av Västsahara. Det fanns inte
på kartan. Men det gör jag nu. Den senaste
tiden har Västsahara seglat upp på den politiska agendan i Sverige. I mars i år ställde
Expressen statsminister Stefan Löfven mot
väggen i frågan om erkännande av Västsahara. Att en svensk statsminister pressas
om Västsahara-frågan i en av landets största kvällstidningar är ett rejält kliv framåt för
en fråga som tidigare bara undantagsvis fått
plats i medieljuset. Det är viktigt att hålla i
8

– Om Sverige erkänner Västsahara ger det mig tron på att det fortfarande finns
rättvisa, säger Tiba Chagaf.
åtanke när erkännandet nu verkar dröja och
det talas om en ny Västsahara-strategi inom
Socialdemokraterna.
– Om Sverige erkände Västsahara skulle
det ge mig en tro på att det i världen fortfarande finns människor som försvarar rättvisan, att det fortfarande finns människor
som inte styrs av materiella intressen framför mänskliga rättigheter, säger Tiba Chagaf
när vi träffas i den befriade delen av Västsahara för att tillsammans demonstrera mot
Marockos mur.

– Att erkänna oss är att följa internationell lag, menar Abida Mohamed
Buzeid.

Hans röst ekar i huvudet. Hans och alla
andras. Känslan när jag lämnar lägren denna
gång är att ett svenskt erkännande betyder
så mycket mer än jag hade trott. Mänskligt,
symboliskt och politiskt. Att det på riktigt
skulle vara ett konkret steg mot rättvisa för
det västsahariska folket.
Min uppmaning till Stefan Löfven och
Margot Wallström: Jag vill inte komma
tillbaka till lägren om ytterligare tio år och
än en gång möta sand så långt ögat kan nå
och ett folk som fortfarande längtar efter sitt
hemland. Lyssna på det västsahariska folket.
Det är dags att erkänna Västsahara!
Text och bilder:
Kristin Ivarsson,
föreningschef Emmaus Björkå

– Ett svenskt erkännande betyder att ni
ser oss, säger Khira Moh-Bachir.

Göteborgsfiskare fällda
för grovt olaga fiske
De två Göteborgsfiskarna Ove Ahlström
och Lennart Kjellberg dömdes för grovt
olaga fiske av Hovrätten för Västra Sverige den 22 april.

De ska var för sig betala cirka 50 000 i böter. De ska också var för sig betala 50 000
av advokatens räkning på 381 638 kronor.
Göteborgsfiskarna ska tillsammans med
sina bolag Fiskeri AB Ganthi och Fiskeri
AB Nordic betala tillbaka sammanlagt drygt
4 miljoner kronor av den vinst på 20 miljoner, som de på 13 månader under 2007 och
2008 ska ha tjänat på det illegala fisket utanför staden Dahkla i västsahariskt vatten.
Härmed har en nästan åtta år lång juridisk process om svartfiske äntligen avslutats.
De två yrkesfiskarna fälls för att ha trålfiskat i par utan de två fisketillstånd som krävs;
ett generellt tillstånd och ett särskilt för fiske på icke-svenskt vatten.
De båda svenskflaggade fiskefartygen Aldo
och Nordic IV upptäcktes våren 2007 på marockanskt vatten. EU:s fiskeavtal med Marocko hade trätt i kraft så EU-kommissionen
rapporterade överträdelsen till det svenska
dåvarande Fiskeriverket.
Sverige hade på grund av Marockos ockupation som enda land i EU av folkrättsliga skäl röstat emot detta fiskeavtal, eftersom
de västsahariska vattnen inte var uteslutna.
Några tillstånd för svenska fiskebåtar att
fiska inom EU-Marocko-avtalet var alltså

inte aktuella.
En förundersökning mot de båda yrkesfiskarna inleddes och åtal väcktes 2009.
Ahlström och Kjellberg förnekade brott
och hävdade att de hade haft privata avtal
med marockanska myndigheter vid sidan av
EU:s fiskesavtal. De har också hävdat att de
inte fiskade utan hyrde ut sina båtar till en
marockansk företagare i Dakhla med tillgång
till fiskelicenser och fiskefabrik.
När målet avgjordes i Tingsrätten i Göteborg 2012 förklarades de åtalade i och för
sig skyldiga till olaga fiske, men på grund
av en försummelse i åklagarens gärningsbeskrivning friade tingsrätten dem.
– Slarvigt av mig, sa åklagaren James von
Reis som överklagade domen. Vid hovrättsförhandlingen 2013 hävdade försvaret att
det trots allt skulle finnas en möjlighet att ha
privata avtal vid sidan av fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Hovrätten beslutade
då att begära ett så kallat förhandsbesked

”Svenska fiskebåtar
har befunnit sig i de
fiskrika västsahariska
vattnen sedan
årtionden.”
Västsahara, Nr 2 2015

av EU-domstolen. Beskedet kom ett år senare: Inga sådana avtal får finnas utan EUkommissionens godkännande.
I mars 2015 togs hela hovrättsförhandlingen om under tre dagar. Rätten gick på åklagarens linje, men återbetalningen blev lägre
än vad åklagaren krävt.
– Jag har under 20 år aldrig upplevt ett olaga fiske som varit så omfattande och till så
stort värde, förklarade James von Reis som
hade begärt att 20 miljoner skulle återbetalas, men ändå var nöjd med domen.
Det grova brottet skulle egentligen ha lett
till fängelse, men på grund av den utdragna processen och den långa tiden som förflutit sedan brottet begicks, dömde hovrätten i stället till böter.
Svenska fiskebåtar har befunnit sig i de
fiskrika västsahariska vattnen sedan årtionden. Många av dessa båtar är fortfarande kvar men utflaggade till länder med bekvämlighetsflagg eller sålda till Marocko.
Den svenska närvaron är dock fortfarande stor i Dahkla. Svenskar åker i skift från
Göteborgstrakten för att arbeta som besättning på dessa tidigare svenska båtar.
Det framkom under rättegångarna att de
nu dömda fiskarna hade haft goda relationer med högt uppsatta marockanska myndighetspersoner för fiskerinäringen i den ockuperade delen av Västsahara.
Lena Thunberg
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