Svenska EU-parlamentariker på väg
till Västsahara stoppades av Marocko
politikerna är ännu ett försök från Marockos
sida att dölja det systematiska förtrycket mot
västsaharierna. Han uppmanade EU och människorättsorganisationer att agera så att den militära belägringen och medieblockaden upphör.

Fredagen den 27 oktober reste EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och
Bodil Valero (MP) tillsammans med tre
spanska EU-parlamentariker med flyg
från Kanarieöarna till Västsahara för att
med egna ögon bilda sig en uppfattning
om situationen i landet när det gäller
handel och mänskliga rättigheter och för
att träffa och samtala med västsaharier.
Men de fick aldrig komma in i landet.
När planet landade på flygplatsen i El Aaiún
gick ett meddelande ut i högtalaren att endast
marockaner och turister fick gå av. Kvar satt
de fem europaparlamentarikerna. Då klev den
marockanske vice borgmästaren i El Aaiún
ombord och förklarade att parlamentarikerna
”inte var välkomna”.
Planet var omringat av militär. Parlamentarikerna tvingades därefter lämna landet de inte
hunnit se med ett plan tillbaka till Las Palmas.
– Det är helt oacceptabelt. Marocko vill uppenbarligen inte ha besökare till Västsahara och
speciellt inte EU-parlamentariker. Jag kommer
att kräva en förklaring av Marockos ambassadör i Bryssel, sa Jytte Guteland i en intervju när
de landat på flygplatsen i Las Palmas.
I december 2016 fastställde EU-domstolen
att Västsahara inte tillhör Marocko och att associations- och handelsavtal mellan EU och

På det centrala torget i den
ockuperade huvudstaden
El Aaiún vajar marockanska
flaggor överallt.

Bodil Valero (MP) EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) EU-parlamentariker
Marocko alltså inte gäller Västsahara. Dessutom slog domstolen fast att västsahariernas
representant är Polisario Front. Marocko rasade och nu under hösten pågår förhandlingar
mellan EU och Marocko om ett tilläggsavtal,
där syftet är att kringgå EU-domstolens dom,
så att västsahariska varor ändå ska kunna säljas av Marocko. Marockos inkomster från ockuperade Västsahara gäller främst fosfat, fisk,
sand och grönsaker från enorma växthus i södra Västsahara. Polisario Front, västsahariernas
representant, är uteslutna ur förhandlingarna.
Jytte Guteland (S) är ordförande i EU-parlamentets intergrupp för Västsahara, där också
Bodil Valero (MP) sedan länge är aktiv.

– Det här var ju tyvärr inte helt oväntat men
naturligtvis är vi mycket besvikna, sa Bodil Valero om att gruppen stoppats.
Hon menade att Marocko bara vill ha besök
av egna inbjudna där de själva kan styra vilka
personer besökarna får träffa.
– Vi har ett uppdrag som EU-parlamentariker att fatta välgrundade beslut om handel. Då
måste vi kunna informera oss och prata med
bland annat civilsamhället, sa Jytte Guteland.
Båda menade också att det är svårt att få insyn i EU-processen som nu pågår, där EU försöker kringgå EU-domen.
– Vi har också ett stort uppdrag att informera och påverka andra länder, främst Frankrike och Spanien, sa Bodil Valero. Det här är
inte en partiskiljande fråga utan det handlar
om olika länders hållning och intressen i Västsaharafrågan.
Polisario Fronts Europarepresentant Mohamed Sidati sa i ett uttalande att avvisandet av

De två parlamentarikerna är inte de första
svenska politiker som avvisats från Marocko.
Nuvarande ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, reste
som EU-parlamentariker på samma sätt med en
grupp EU-parlamentariker till Västsahara 2013.
Den folkvalda gruppen stoppades i på flygplatsen i Casablanca och fick inte resa vidare.
Isabella Lövin berättade då: ”Det värsta var
inte hur oförskämt och förnedrande vi europaparlamentariker blev behandlade utan den totala tystnaden från både EU och Sverige som
vi möttes av efter händelsen.”
Även partiledaren Jonas Sjöstedt (V) reste
som riksdagsledamot till Västsahara vintern
2010. Men han hindrades från att byta plan
mot Västsahara på flygplatsen i Casablanca i
Marocko. Hans syfte med resan var bland annat att försöka ta redan på vad som hänt under och efter den marockanska polisens brutala rivning av protestlägret Gdeim Izik utanför
huvudstaden El Aaiún.
Inte heller hans stoppade besök ledde till officiella protester från Sverige.
En lång rad representanter för organisationer
och politiska partier från olika delar av världen har försökt ta sig in i den ockuperade delen av Västsahara men blivit avvisade. Det är
nästan omöjligt för journalister att få ackreditering att besöka landet.
– Marocko vill absolut inte att vi ska bli ett
självständigt land med besökare, för då kommer världen att få veta vilka grymheter de har
begått mot oss, berättade människorättsaktivisten Ghalia Djimi redan 2008. Hon satt själv
fängslad i hemlighet i fyra år under vidriga förhållanden som 20-åring.
LENA THUNBERG
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De 19 politiska fångarna inledde en hungerstrejk i oktober mot de usla förhållandena
i fängelserna. Nu vädjar de om stöd från omvärlden och kräver att alla västsahariska
politiska fångar ska friges.

Svidande juristkritik
mot Gdeim-Izikdomar
– Det är tydligt att detta rättegångsfall förvandlats till ett politiskt åtal.
Det internationella samfundet måste
agera så att den här gruppen av
politiska aktivister från det ockuperade
Västsahara garanteras rättvisa.
Så skriver norska rättegångsobservatören Tone Sørfonn Moe i en utförlig rapport om Gdeim Izikrättegången, publicerad i september 2017.
I juli fastställde en civil marockansk domstol
domarna på 20, 25, 30 år eller livstids fängelse mot 19 västsaharier som tidigare dömts av
en militärdomstol och som redan suttit fängslade i sju år. Samtliga 19 är kända västsahariska människorättsförsvarare och fredliga förespråkare för självbestämmande för Västsahara.
Åtalet gällde bildandet av kriminella gäng
och mord på 11 marockanska poliser i samband med att polisen bröt upp ett fredligt protestläger 8 november 2010 utanför Västsaharas huvudstad El Aaiún.
Amnesty International med flera organisationer hade efter den första domen krävt att
västsaharierna skulle släppas fria eller få en
ny civil rättegång.
”Domarna bygger inte på tillräckliga bevis.
Rapporterna från polis och militärpolis har använts som bevismaterial och försvaret har inte
kunnat ifrågasätta dessa rapporter. De åtalade
har utsatts för tortyr. Den uppenbart partiska
processen med domare som inte kunde kontrollera sin domstol mot en dominant åklagare och
rådgivare till offren var ett ovärdigt spektakel.”
Så skriver professor Mads Andenæs, tidigare
ordförande/rapportör för FN:s arbetsgrupp om
godtyckligt fängslande i ett förord till rapporten.
En mängd internationella lagar som Marocko
har skrivit under har brutits. Det gäller främst
rätten till en rättvis rättegång och förbudet mot
tortyr, står att läsa i rapporten.
De 19 fängslade kidnappades eller greps utan
att de mest grundläggande mänskliga rättighe-

ter tillgodosågs. Tortyr, grym omänsklig och
förnedrande behandling eller straff skedde under både själva gripandena och fängelsetiden.
De huvudsakliga bevisen mot de åtalade
har bestått av rapporter från polis och militär.
Gdeim Izik-gruppen har utsatts för tortyr både
under gripandet och under förhör.
– Jag känner dem alla, berättar västsahariern Elwali Amidane, som själv har förföljts,
torterats, dömts och suttit fem år i ett marockanskt fängelse.
Historien upprepar sig och förhållandena har
inte förändrats i det marockanska rättssystemet.
– Situationen för dem är katastrofal. De är
splittrade och uppdelade på olika fängelser. De
får inte ta emot besök och de hungerstrejkar.
Polisen har försökt att köpa dem, men de låter sig inte köpas. De får nu betala priset för
hela det västsahariska folket.
Men vad kan då svenskar göra för dem?
– Skriv protestbrev till marockanska ambassaden! Kontakta det marockanska justitiedepartementet och fråga efter fångarna, så att Marocko vet att folk i Sverige stöttar dem! Åk till
ockuperat område och besök familjerna till
fångarna! Se till att fångarna inte blir glömda!
Situationen för fångarnas släktingar är också svår. De måste åka hela vägen till Rabat för
att träffa de fängslade. Tidigare satt alla fångar
i samma fängelse. Familjerna kunde turas om
att besöka dem alla. Nu går inte det, eftersom
fångarna sitter i olika fängelser. Många familjer
har det också svårt med ekonomin, dyra resor
och uppehälle. En del släktingar är analfabeter.
– Sverige har stor betydelse. Ett svenskt erkännande av Västsahara hade betytt så mycket, säger Elwali Amidane.
LENA THUNBERG
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