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På FN:s MR-kontor i Génève, där Anders 
Kompass var chef för fältoperationerna i 
många år, har i princip ingenting gjorts 
för västsahariernas mänskliga rättighe-
ter. Marocko förbjuder.

Anders Kompass, har hyllats i radio, TV och 
tidningar som en orädd visselblåsare för civil-
kurage och mod när han gav direktinformation 
till Frankrike om franska FN-soldaters sexuel-
la övergrepp på barn i Centralafrikanska repu-
bliken. Kompass fick då med omedelbar verkan 
2015 lämna sitt arbete som chef för fältope-
rationerna på FN:s kontor för mänskliga rät-
tigheter i Génève.  Den tjänsten hade han haft 
sedan 2009. Någon på kontoret läckte infor-
mationen till brittiska tidningen The Guardi-
an och agerandet blev en världsnyhet. Anders 
Kompass blev senare rentvådd från misstankar 
om tjänstefel men valde att sluta sitt arbete på 
FN:s MR-kontor. Numera arbetar han på Ut-
rikesdepartementet i Stockholm.

Hösten 2014 läckte någon på twitter hemlig-
stämplad diplomatpost från Marockos ambas-
sadör i Génève, Omar Hilale, till marockanska 
utrikesministeriet. I denna korrespondens redo-
görs bland annat för möten mellan Omar Hilale 
och FN-tjänstemannen Anders Kompass, som 
beskrivs som en välvillig informatör och mycket 
god vän till Marocko med beredskap att bland 
annat påverka sin närmsta chef, högkommis-

sariern på MR-kontoret Navi Pillay. Det gäll-
de främst att hon inte skulle arbeta för att FN-
styrkan Minurso:s mandat skulle utökas till att 
också gälla mänskliga rättigheter. Dessutom vil-
le inte Marocko att högkommissarien skulle be-
söka flyktinglägren. FN-sändebudet Christopher 
Ross ansåg att hon borde göra detta för att ha 
kontakt med båda sidor i konflikten.

Tidskriften Västsahara har flera gånger för-
sökt att få en intervju med Anders Kompass 
om dessa dokument och uppgifter. Det har han 
inte velat ställa upp på.

Men under Bokmässan i Göteborg i septem-
ber talade Anders Kompass på ett välbesökt 

möte arrangerat av Svenska kyrkan med rub-
riken ”Mod, motstånd och civilkurage”

I samtalet med journalisten Martin Schibbye 
beskrev Anders Kompass sig själv som en person, 
som aldrig kan acceptera tystnadskultur, som 
har stor ansvarskänsla och som vill göra rätt. 
Han vill också låta människor berätta sina his-
torier: ”Tack för att du skrev ned min berättel-
se, så att jag inte blir bortglömd”, har drabbade 
människor han träffat i arbetet sagt till honom.

Efter det mer än fullsatta mötet på Bokmäs-
san går jag fram till Anders Kompass och frå-
gar honom åter om Västsahara och Marocko, 
denna gång om de rapporter han ska ha skri-
vit efter officiella besök i den ockuperade de-
len av Västsahara. Jag får några minuter in-
nan nästa möte i salen ska börja. 

Västsahara är uppenbart en känslig fråga 
för Anders Kompass.

Det visar sig vara ett enda besök han genom-
förde under sina sex år som chef.  Ett annat 
besök gjordes av medarbetare under dessa år. 

- ”Om Kompass träffar Polisario-sympati-
sörer, så slänger vi ut honom direkt och stäng-
er kontoret”, hotade marockanerna med, be-
rättar nu Anders Kompass om sitt enda besök 
i ockuperat område.

Det är just detta jag har hört västsaharier 
berätta: Besvikelsen över att när en hög FN-
tjänsteman äntligen kommer från MR-konto-
ret i Génève till ockuperade Västsahara – så 
träffar han inte västsaharier och lyssnar inte 
på deras berättelser.

- Marocko har fullständig kontroll över om-
rådet. Man kan inte åka dit utan marockanskt 
tillstånd. Det finns också andra länder bakom, 
säger Anders Kompass utan att nämna namn 
på dessa stater.

När det gäller den läckta marockanska dip-
lomatposten säger han:

- Varför tror du på den marockanska ambas-
sadörens rapportering? Den är full av lögner.

På MR-dagarna i Göteborg 2015 fick jag en 
intervju med Navi Pillay, som nyss slutat sitt 
arbete som högkommissarie på FN-kontoret 
i Génève. Jag frågade henne bland annat var-
för FN-kontoret för mänskliga rättigheter inte 
agerat för västsaharierna under alla år, särskilt 
med tanke på att FN-styrkan Minurso saknar 
MR-mandat. 

Navi Pillay berättade då, att de under många 
år försökt öppna ett kontor i ockuperat områ-
de men att det var omöjligt på grund av ”vissa 
staters” ovilja. Hon menade också, att FN-kon-
toret därför i princip inte kan göra någonting, 
att det är ländernas regeringar som måste age-
ra och om det, som i detta fall, inte sker, så är 
det civilsamhällets uppgift att driva på reger-
ingarna i sina egna länder. 

Navi Pillay besökte aldrig flyktinglägren. I 
stället reste hon till Marocko strax innan hon 
slutade sin tjänst som chef på FN:s kontor för 
mänskliga rättigheter 2014. På en presskonfe-
rens i Rabat hyllade hon Marocko för framste-
gen när det gällde mänskliga rättigheter, men 
tillade att det fanns en del kvar att göra.
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INGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I OCKUPERADE VÄSTSAHARA

Minurso i Västsahara är den enda av FN:s 
fredsbevarande styrkor som saknar MR-
mandat, det vill säga uppdrag och skyldighet 
att övervaka och rapportera om brott mot 
de mänskliga rättigheterna. Det betyder att 
den västsahariska befolkningen i ockuperat 
område är totalt skyddslös. De har ingen 
instans att gå till när de till exempel utsätts 
för misshandel, övergrepp och tortyr av ma-
rockansk polis. Det finns ingen som skyddar 
civilbefolkningen – trots att FN-styrkan finns 
på plats och trots att inget land i världen 
anser att Marocko har rätt till Västsahara.

för invärtes skador i magen.
Genom att personal på sjukhuset ”skvallra-

de” fick familjen veta att Elwali var där. Han 
fick stanna i 25 dagar.

Under tiden rapporterade marockansk me-
dia falskt om hungerstrejken. 

– Justitieministern sa, att vi hade fått rättvi-
sa rättegångar, att vi bara ljög om att fängel-
secellerna var överfulla. Men någon hade lyck-
ats ta foton inifrån fängelset och de började nu 
spridas, berättar Elwali.

Några höll ut med hungerstrejken i 51 da-
gar. Aminatou Haidar sändes till sjukhus fle-
ra gånger.

– Några krav uppfylldes; de fem kom till-
baka, vi fick en gemensam cell och besöken 
blev bättre. Men vi fick inte någon rättegång.

I samband med att den marockanske kungen 
besökte El Aaiún utsattes fångarna för påtryck-
ningar att de skulle begära nåd. Alla vägrade.

En natt släpptes alla plötsligt. Elwali hade 
då suttit i fängelset i 10 månader.

Men efter några månader var det klippt igen. 
Civilklädda poliser i en civil bil grep honom. Nu 
försökte de förmå honom att samarbeta med 
polisen. Elwali vägrade. Och misshandlades.

Efter ytterligare några veckor greps han på 
nytt. Nu fick han handfängsel och bindel för 
ögonen och kördes ut ur stan. Där blev han 
slagen och trakasserad. Till slut tog poliserna 
ett bildäck och la om hans hals. De hällde på 
bensin och hotade att tända på.

– Samma sak hade hänt en annan kille. Han 
dog. Jag tänkte att nu är det slut, berättar El-
wali.

Poliserna hotade honom och sa: ”Sluta upp 
med din aktivism! Ge dig iväg från Västsahara!”

Till sist slet de av honom kläderna, kastade 
ut honom naken från bilen och körde därifrån. 

Elwali visste inte var han var, men till slut 
kom en västsaharier på motorcykel. Denne kör-
de honom till en lägenhet. Där kontaktades fa-
miljen, som kom och hämtade Elwali.

– Allt detta som hade hänt mig, tortyren, 
misshandeln, diskrimineringen, behandlingen 
av mina kompisar skrev jag klagomål om och 
överlämnade till domstolen. De registrerades. 
Det kontrollerade vi. Men inget hände. Det 
blev inga rättegångar mot poliserna.

Den 11 oktober 2006 stormade polisen fa-
miljen Amidanes hem. Det var ramadan och 
alla låg och vilade. Familjemedlemmarna blev 
slagna, möbler sönderslagna. Systern Rabab 
och Elwali greps och fördes bort med hand-
bojor och bindel för ögonen.

Den här gången skickades Elwali inte till po-
lisstationen utan till ett specialställe. I fyra da-
gar misshandlades och torterades han och skul-
le skickas till en militärdomstol.

Detta hände samtidigt som den danske of-
ficeren Kurt Mosgaard var chef för Minurso-
styrkan. Han hade utmanat Marocko genom 
att ta ned den marockanska flaggan som va-
jade på FN-byggnaden i El Aaiún. Marocka-
nerna rasade.

– Marocko ville väl inte ha mer uppmärk-
samhet, så det var nog tack vare Kurt Mos-
gaard som det inte blev ännu värre för mig, 
säger Elwali.

Han fördes i stället till Svarta fängelset igen. 
Det blev en rättegång. En kompis dömdes till 
sex månaders fängelse medan Elwali fick – fem 
års fängelse. De var åtalade för att ha stoppat 
bandet som transporterar fosfat från fabriken 
i Bou Craa till hamnen, för att vara medlem-
mar i människorättsorganisationen Codesa, där 

den internationellt prisbelönta Aminatou Hai-
dar var ordförande och för att ha kränkt Ma-
rockos territoriella integritet. Ingen i familjen 
fick närvara vid rättegången.

Elwali fördes till fängelset i Taroudant i Ma-
rocko, där han alltså satt i fem år. De första två 
åren satt han i isoleringscell.

Hur överlevde han detta, knappt 20 år gam-
mal?

– Vissa perioder var sämre, vissa var bättre. 
Det berodde på vem som var fängelsechef. Jag 
mötte fem stycken.

Under isoleringen släpptes han ut två tim-
mar – när de andra fångarna var inlåsta. Men 
han lyckades få papper och penna och kontakt 
med en algerisk tidning som publicerade en ar-
tikel om honom.

Det blev naturligtvis bestraffning och hot 
efter det: ”Gör inget sådant igen! Sprid ing-
en information!”

Var fjärde månad fick han ta emot besök 
av familjen och han kunde ringa tre gånger 
i veckan.

När han till slut släpptes 2012 väntade fa-
miljen utanför fängelset på sin 25-årige son 
och bror.  

Tiden efteråt var han bevakad. Utanför fa-
miljens hem i El Aaiún stod hela tiden en po-
lisbil och vaktade.

Efter tre månader reste Elwali till Algeriet, 
där han under två månader fick medicinsk vård 
för alla sina skador från tortyr, misshandel och 
hungerstrejk. Han besökte flyktinglägren i Al-
geriet och fick sedan en inbjudan från Sveri-
ge att delta i MR-dagarna i Göteborg hösten 
2012. Där bestämde han sig för att inte åter-
vända till Västsahara. Han sökte och fick po-
litisk asyl i Sverige.
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Efter de stora fredliga demonstratio-
nerna 2005 greps de ledande aktivis-
terna och satt i månader i överfulla 
celler i Svarta fängelset i El Aaiún. Ut-
smugglade bilder tagna i smyg väckte 
stor uppmärksamhet i omvärlden.
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