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Lyckades Marockos ambassadör i Genève 
oskadligöra chefen på Mellanöstern- och 
Nordafrikaenheten (MENA) Frej Fennni-
che på FN:s Kontor för högkommissarien 
för mänskliga rättigheter (OHCHR)? 
Ja, enligt de läckta marockanska diplo-
matbreven som publicerats på Twitter av 
hackaren ”Chris Coleman”. Ett svarsbrev 
från FN:s dåvarande högkommissarie 
finns bland de läckta breven.

Enligt de läckta diplomatbreven skrev den 
marockanske ambassadören Omar Hilale 
i Genève ett ilsket brev den 23 mars 2012 
till FN:s högkommisarie Navanethem Pil-
lay på begäran av den marockanska utrikes-
ministern. Den 15 mars hade nämligen Frej 
Fenniche varit åhörare på ett informations-
möte som arrangerades av befrielserörelsen 
Polisario och ”anti-marockanska NGO:er” 
på temat situationen för mänskliga rättig-
heter i Västsahara. Seminariet och en film-
visning arrangerades som ett sidoevent på 
FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter.

Enligt ambassadören var blotta närva-
ron av en FN-tjänsteman på detta ”fient-
liga” seminarium en ”ovänlig handling 
mot Marocko”. Dessutom hade ju aldrig 
Frej Fenniche närvarat på något semina-
rium som arrangerats av Marocko. Sam-
mantaget stred detta mot den heliga prin-
cipen om neutralitet som medarbetare på 
OHCHR bör följa.

I svarsbrevet den 12 april 2012 från Na-
vanethem Pillay framgår att Omar Hilale 
samma dag som klagobrevet författades, 
hade ett fysiskt möte med Pillay, där han 
framförde sina klagomål.

I sitt svarsbrev menade Pillay att de tre 
organisationer som arrangerat seminari-
et var godkända av FN:s ECOSOC och 
att de till punkt och pricka följt de regler 
som FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter 
har för sidoevent. Självfallet tog OHCHR 
inte ställning utan var opartiska. Sidoevent 
var enligt Pillay en högt värderad källa för 
diskussion och informationsspridning kring 
de mänskliga rättigheterna.

Den 1 maj skickar så Omar Hilale sitt 
svarsbrev till Pillay, där han fortsätter att 
anklaga nämnde Frej Fenniche för att inte 
vara opartisk. Inte en gång under de närma-
re tre åren som Frej Fenniche varit chef för 
MENA-avdelningen hade han varit opar-
tisk, menar Omar Hilale.

”Jag har verkligen framfört mina klago-
mål till hans närmaste chef, ”the Head of 
Field Operations Divisions”, skriver Hila-
le. Frej Fenniches chef, som Hilale nämner, 

är svensken Anders Kompass.
Samme Kompass figurerar sedan i ett an-

nat brev som Omar Hilale skriver hem till 
sin minister den 15 oktober. Detta för att 
informera om de personer som kandiderar 
till att bli ny assisterande högkommissarie. 
En av dessa kandidater var Anders Kom-
pass, som enligt Hilale var ”en stor vän 
till Marocko som hjälpt oss att neutrali-
sera MENA”, det vill säga Frej Fenniche.

Tidskriften Västsahara har bett OHCHR 
bekräfta om svarsbrevet från högkommis-
sarien verkligen skickats från OHCHR.

– Det kommer att ta tid för mig att un-
dersöka detta. Men det ser sannerligen äkta 
ut, skriver Rupert Colville, presstalesman 
på OHCHR.

Vi har även frågat Frej Fenniche, chef 
på MENA på OHCHR om han var ”neu-
traliserad”.

– Det är upp till dig att dra de rätta slut-
satserna, jag kan bara bekräfta att jag inte 
är neutraliserad, eftersom jag fortsätter göra 
mitt arbete med integritet och åtagande för 
FN:s principer.

– Jag känner till de läckta breven och 
jag är medveten om att mitt namn nämns 
i dessa. Jag vet att FN beslutat att under-
söka saken.

Arto Valtonen

Finter på  
MR-kontoret

FAKTA: OHCHR
Kontoret för Högkommissarien för 
mänskliga rättigheter (Office of the 
United Nations High Commissioner 
for Human Rights, OHCHR) inrätta-
des av FN:s generalförsamling 1993. 
Syftet var att stärka FN:s kapacitet 
vad gäller mänskliga rättigheter. 
    Högkommissarien ska förebygga 
kränkningar av och tillse respekt 
för de mänskliga rättigheterna samt 
samordna FN:s verksamhet på om-
rådet. OHCHR i Genève kallas ofta 
MR-kontoret.
    ”Inrättandet av en Högkommis-
sarie välkomnades inte varmt av 
alla. Tvärtom upplevdes det av vissa 
länder som ett möjligt hot mot län-
ders självbestämmanderätt eller den 
nationella suveräniteten.” (Regering-
ens webbsida för OHCHR)
    Jordaniern Zeid Ra’ad Al Hussein 
efterträdde 2014 sydafrikanskan  
Navanethem Pillay på posten som  
högkommissarie.

I april meddelade den spanske domaren 
Pablo Ruz att elva marockanska militära  
ledare och guvernörer är fortsatt misstänkta 
för folkmord i Västsahara. Domaren uppma-
nade Marocko att gripa och utlämna sju av 
dessa och att lokalisera de övriga fyra och 
delge dem misstanke om brott.

Övergreppen, tortyr, fängslanden och mord, 
på den västsahariska civilbefolkningen ska ha 
varit systematiska och begåtts av den marock-

när blodet började rinna i ansiktet slutade 
de, berättade Nasiris fru Salekha Said för den 
norska stödkommitten i telefon några dagar 
senare. Nasiri kunde inte själv tala i telefon.

Ahmed Nasiri är en känd människorätts-
aktivist som suttit fängslad många gånger för 
sin frispråkighet om Västsaharas rätt till själv-
ständighet. Han deporterades till Marocko 
i sin ungdom 1988 tillsammans med 6000 
unga västsaharier. Tanken var att de skulle 
passiviseras med hjälp av sysslolöshet, pengar 
och droger och integreras i det marockanska 
samhället. Projektet misslyckades. 400 flyd-
de till Polisarios flyktingläger. Nasiri återvän-
de till den ockuperade delen av Västsahara.

Han har under åren tagit emot många per-
soner som velat besöka Smara. Så här berätta-
de han 2008 om fängelset PC CIM i El Aaiún 
där det på 90-talet även satt 12-åriga barn:

– Jag har arresterats många gånger men 
det är min plikt att fortsätta.

– PC CIM var det värsta fängelset i värl-
den. Man hängdes upp i luften så att inte 
fötterna nuddade golvet. Hela tiden slog de 
dig så att du inte kunde sova och förhörde 
dig. Man kunde inte tvätta sig och fick löss 
och loppor. De hällde smutsvatten över oss. 
Fångarna bad då om hjälp. Då fick vi lusme-
del hällt över oss i stället. 

Ahmed Nasiri var en av de sju västsaha-

rier som greps hösten 2009, anklagades för 
högförräderi och hotades av dödsstraff för 
att de hade besökt de västsahariska flykting-
lägren i Algeriet. 2011, efter många hunger-
strejker och en massiv internationell kam-
panj, släpptes de sju utan dom.

Text och bild: Lena Thunberg

anska armén och polisen. Många västsaha-
rier satt fängslade i åratal utan rättegång.

Flera av de utsatta västsaharierna hade 
spanskt medborgarskap under tiden då över-
greppen skedde. Minst 50 av dessa ska ha 
dödats och 202 fängslats utan grund.

Förundersökningen startades 2007 av do-
maren Baltasar Garzon efter att bland an-
dra den västsahariska anhörigorganisationen 
AFAPREDESA anmält 500 västsaharier som 
försvunna. Bland de 13 misstänkta gärnings-

männen då fanns Marockos avlidne inrikesmi-
nister Basri, som arbetade för kung Hassan II.

Abdelhafid Ben Hachem, som var marock-
ansk guvernör för Västsahara till 1997, är en 
av de nu elva misstänkta. Två överstar, Ab-
delhak Lemdaour och Driss Sbai, ska ha va-
rit ansvariga för tortyr i området runt Smara.

Förutom de namngivna elva personerna 
rapporteras om ett antal grymma övergrepp, 
där förövarna är okända. 20 februari 1976 
fällde marockanska jaktplan napalmbom-

ber över civila flyktingar i östra Västsaha-
ra, där 39 dödades. Samma månad dödades 
åtta civila västsaharier i trakten runt Amgala. 
Kvarlevorna upptäcktes i en massgrav 2013.

Domaren Ruz hävdar att målet för över-
greppen var att helt eller delvis utrota väst-
saharierna och ta över Västsahara.

För mer information om massgravarna se 
Västsahara nr 4 2013 www.vastsahara.net
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Elva marockanska militärer och guvernörer är misstänkta för folkmord på västsaharier meddelade en spansk domare i april. Flera av västsaharierna hade spanska identitetspapper. 

Ahmed Nasiri åter svårt misshandlad 
av marockansk polis.

Nasiri fick näsan söndersparkad
En i mängden av västsaharier som under 
våren har gripits och misshandlats av ma-
rockanska polisstyrkor är Ahmed Nasisi från 
Smara. Efter en manifestation där 17 april 
blev han nedslagen av polis och svårt ska-
dad. Även hans son och fru misshandlades. 

Dagen efter fördes han i ambulans till Gu-
elemine i södra Marocko men avvisades från 
sjukhuset utan behandling. Nasiri togs då till 
en privat klinik i Agadir, där han opererades 
för bruten näsa.

- Först slog poliserna honom med batong i 
huvudet och i ansiktet. När han låg på marken 
sparkade de honom över hela kroppen. Först 

Militärer misstänkta för folkmord
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