
Europas utsida
Temasidor om Maghreb och migrationen

Europas utsida
I bakgrunden syns Europa, i form av den spanska enklaven 
Ceuta i norra Afrika.

Men bilden är tagen från utsidan, från Marocko.
Varje år försöker tiotusentals afrikaner ta sig till Europa. 

Och varje år dör hundratals medan de försöker.
EU satsar allt mer pengar och prestige på att förhindra

illegal invandring, men människorna fortsätter att komma.
Det blir bara ännu svårare. Och farligare.

Arbetaren for till Marocko för att försöka ta reda på 
drivkrafterna bakom migrationen från Maghreb-staterna
Marocko, Algeriet och Tunisien. Och om drivkrafterna 
bakom EU:s politik.

TEXTER: RASMUS FLEISCHER   BILDER: CAROLINE CAMPBELL
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arje dag kan Abdullah blicka över sundet, se
Europa och veta att om han på något sätt
lyckas ta sig över så kan han jobba med tio
gånger högre lön än om han skulle få ett jobb
i Marocko. I fem månader har han varit i
Tanger och sökt arbete i hopp om att tjäna

tillräckligt pengar för att kunna emigrera, för att sedan
kanske fixa över fru och barn som är kvar i huvudstaden
Rabat. 

Vi träffar Abdullah nära busstationen i Tanger,
längst upp på den afrikanska kontinentens nordvästra
hörn vid det smala Gibraltarsundet. En gång i tiden en
internationell zon, i dag den stad i Marocko som mer
än någon annan präglas av människors vilja att emigre-
ra, av staters försök att hindra illegala gränsöverträdel-
ser samt av kriminella nätverks försök att tjäna pengar
på den situation som uppstår.

Abdullah är en av många i Tanger
som har kommit halvvägs i migra-
tionsprocessen och antagligen en
ganska typisk marockansk emigrant.
– Risken är oerhörd. Jag vet att man
kan förlora livet eller förlora alla
pengar jag har sparat ihop för att ta
mig över, men det är en risk som jag
är beredd att ta!

DET HANDLAR OM EKONOMI. Om den
konkreta betydelsen för Abdullah att
en marockansk lantarbetare på
andra sidan sundet visserligen bara
får hälften så mycket betalt som en

spansk, men fortfarande tio gånger mer än hemma.
Även om han är fullt medveten om förekomsten av

usla arbetsvillkor och rasism i Spanien, är det stora pro-
blemet för Abdullah mer akut: det handlar om att på ett
eller annat sätt ta sig över havet. Han stämmer verkli-
gen inte in på bilden av marockaner som luras att ta sig
till Europa genom falska löften om snabb lycka.

– Jag är beredd att ta vilka risker som helst! säger
han och ser verkligen ut att mena det.

Att det skulle kunna ske legalt tror han inte på.
– Då krävs att man har fixat arbete i förväg, ordnat

med certifikat, kan visa att man har massor av pengar

på sitt bankkonto... Dessutom har myndigheterna koll
på en då, om man stannar längre än tillåtet, säger
Abdullah.

Men att få ihop de nödvändiga pengarna för att
betala människosmugglare och skaffa falska papper är
inte lätt. De fem månader han har varit i Tanger har
Abdullah sökt alla jobb som kan tänkas, men allt som
stått att få har varit enstaka dagars småjobb på caféer
och byggen.

– Här i Tanger är det i alla fall lite bättre betalt än i
Rabat, så jag har skickat hem
småsummor till min fru och mina
barn.

Å andra sidan är bostäderna
dyra i Tanger, där allt fler med
siktet inställt på Europa stannar
till. Abdullah betalar 1 500 dir-
ham i månaden för sin lägenhet,
men han delar den med några
kompisar.

– Nästan alla mina vänner har
blivit småkriminella för att klara
sig. Men det är något som jag
tänker undvika till varje pris.

– Jag har fyra vänner här. Och en gud. Det räcker.
Fast jag saknar familjen.

Om han inte kommer över, inte ens lyckas få ett
jobb i Tanger? 

Frågan får Abdullah att skärpa blicken och plötsligt
bli mycket allvarlig:

– Jag måste få jobb. Något annat finns inte.

TVÅ POLISER FÅR HJÄLP av några förbipasserande med att
puckla på en utslagen man som vrålar och gestikulerar
frustrerat, där solens första strålar kastas utmed
Tangers största boulevard och morgonens första tupp
avbryter de korta morgontimmar då det öronbedövan-
de stadslarmet tar en paus. På gatorna finns en intensiv
desperation av ett slag som inte känns i andra marock-
anska städer.

Tanger har visserligen alltid beskrivits som en kao-
tisk stad, svår att styra för sina romerska, bysantinska,
arabiska, portugisiska, engelska och spanska herrar.
Men för femtio år sedan var det ännu europeiska bohe-

mer och amerikanska bögar som tog sin tillflykt från ett
inskränkt klimat till oasen Tanger. En internationellt
styrd zon som fick bli förebild för ”interzone” i de
märkliga framtidsvisionerna i den i Tanger boende
William S Burroughs legendariska roman Naked Lunch.

I dag är det i andra riktningen som folk flyttar, eller
efter förmåga försöker ta sig över, genom att använda
de kriminella nätverkens tjänster för att överlista såväl
marockansk som europeisk polis. Vi frågar en taxi-
chaufför om han känner till vad som görs åt problemen

kring den illegala migrationen, men
han bara skrattar åt frågan.
– Problem? Det finns väl inget pro-
blem, lyckas folk ta sig över så är det
bra, om de misslyckas så dör de,
säger han.

INTENSIFIERAD GRÄNSKONTROLL har
fått den illegala utvandringen från
Marocko att i allt högre grad ta sig
nya vägar, som innebär längre och
farligare båtresor än den korta
vägen över Gibraltarsundet. Men

huruvida kontrollen eller maffian är orsak till de allt
fler tragedierna råder det delade meningar om.

EN RÖST SOM SKILJER SIG från Abdullahs möter vi en bit ner
på Marockos atlantkust i den sömniga fiskestaden
Larache, en av många orter varifrån människor fraktas i
små båtar till Kanarieöarna. Många från Larache har för
kortare eller längre perioder flyttat till Europa, en hel
del till Sverige. Här krossade marockansk polis 1996 ett
människosmugglingsnätverk baserat på tio båtägare i
Larache som i några år uppgavs ha skeppat över illegala
invandrare.

PÅ CENTRALKAFÉET I FISKESTADEN LARACHE möter vi Mahdi,
vänsteraktivist och koordinator för organisationen La
Pateras de la Vida, som arbetar mot utnyttjande av ille-
gala migranter, med lokalavdelningar i såväl södra
Spanien som norra Marocko.

– Folk åker till Spanien utan att ha någon aning om
den rasism och de dåliga förhållanden de ska möta.
Och när de kommer tillbaka så berättar de inte hela

V

På andra sidan sundet
Abdullah i Tanger vill till Europa, trots att han är medveten om att farorna
är stora. Där kan han tjäna mycket mer pengar och kanske kan han få över
fru och barn. Mahdi i Larache arbetar för att marockaner inte ska luras i
exil utan stanna kvar. Han ser det som i grunden bra om EU lyckas stoppa
invandringen.a

”Folk åker till Spanien
utan att ha en aning om
de dåliga förhållanden
de ska möta. Och när 
de kommer tillbaka 
så berättar de inte 

hela historien.”
Mahdi, La Pateras de la Vida

Organisationen Las Pateras de la Vida arbetar mot utnyttjande av illegala migranter. 
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Abdullah vill över sundet,
trots riskerna.



historien, för det är lätt att bli marginaliserad som åter-
vändande, berättar han.

La Pateras de la Vida bedriver en informationskam-
panj där de åker runt i byar på lan-
det för att informera om riskerna i
att utvandra. De visar en avskräck-
ande film och intervjuar folk om
deras skäl till att vilja lämna
Marocko. Dessutom arbetar de för
att öka läs- och skrivkunnigheten.
Myndigheterna är positivt inställda
till verksamheten.

– Maffian åker runt på landsbyg-
den och erbjuder folk att få åka till
Spanien. Många blir lurade att skri-
va på avtal som gör att de aldrig blir fria från tvånget att
arbeta för att få ihop mer pengar, säger Mahdi.

Enligt honom fungerar utvandringen från Marocko
ofta genom att maffian ordnar allt från början till slut.
Någon fast prislista finns inte, utan betalning sker efter

förmåga. Maffian håller utkik efter var läget är lugnt och
flyttar sin verksamhet mellan olika städer i norra
Marocko. Den består av både rekryterare, folk som fixar

falska dokument, båtkarlar som
sköter transporten över och chauf-
förer på spanska sidan, som kör de
illegala invandrarna till intressera-
de arbetsgivare efter att de strand-
satts.

MAHDI ÄR SJÄLV VÄLUTBILDAD med
en mycket intellektuell framto-
ning och talar om de som migre-
rar som ”offren”. Han upprepar
ständigt att roten till problemet

är den globaliserade kapitalismen och hans organisa-
tion väljer att arbeta mot utvandringen, i stället för
mot den europeiska invandringspolitiken. Målet är att
få folk att inse att ”den verkliga rikedomen” inte finns
i Europa utan i hemlandet, och att det bästa är att

stanna och förbättra situationen här.
Därav ”uppfostringskampanjerna” på landsbygden,

vars utformning är slående lika de avskräckningskam-
panjer som institutioner som IOM på europeiska rege-
ringars uppdrag bedriver i länder där befolkningen är
villig att flytta.
Ser ni inte fri invandring som ett alternativ?

– Nej, det är inget vi upplever som önskvärt.
Utnyttjande av billig arbetskraft från andra länder är en
del av den globala kapitalismen och löser ingenting,
säger Mahdi.

Anmärkningsvärt nog ser den välutbildade vänster-
mannen Mahdi det som i grunden bra om EU lyckas
stoppa invandringen. Det är i stället den utblottade
utvandrarkandidaten Abdullah i Tanger som fäller
invändningen:

– Om Europa nu tycker att alla invandrare är ett sånt
problem, varför hjälper de inte Marocko att få samma
levnadsstandard i stället för att slänga bort massor av
pengar på att kontrollera invandringen?
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FAKTA/

Marocko
Befolkningsmängd:
31,7 miljoner
Medianålder: 23 år
Migrationsflöde: -
1,03/1000 invånare/år
Barndödlighet: 45/1000
Läskunnighet: 51,7 %
BNP-tillväxt: 3,2 %
BNP/capita: 3 900 dollar
BNP per sektor:
Jordbruk 15 %
Industri 33 %
Service 52 %
Befolkning under
fattigdomsgränsen: 
19 %
Inkomstfördelning:

Lägsta 10 %: 2,6 %
Högsta 10 %: 30,9
ARBETSKRAFTENS
FÖRDELNING:
Jordbruk: 50 %
Service: 35 %
Industri: 15 %
Arbetslöshet: 19 %

FAKTA /

Algeriet
Befolkningsmängd:
32,8 miljoner
Medianålder: 22,5 år
Migrationsflöde:
– 0,4/1000 invånare/år
Barndödlighet: 38/1000
Läskunnighet: 70 %
BNP-tillväxt: 3 %

BNP/capita: 5 300 dollar
BNP per sektor:
Jordbruk 8 %
Industri 60 %
Service 32 %
Befolkning under fat-
tigdomsgränsen: 23 %
Inkomstfördelning:
Lägsta 10 %: 2,8 %
Högsta 10 %: 26,8
ARBETSKRAFTENS
FÖRDELNING
Myndigheter 29 %
Jordbruk 25 %
Byggnation och offent-
liga arbeten 15 %
Industri 11 %
Annat 20 %
Arbetslöshet: 31 %

FAKTA/

Tunisien
Befolkningsmängd: 
9,9 miljoner
Medianålder: 26,2 år
Migrationsflöde: 
– 0,6/1000 invånare/år
Barndödlighet: 27/1000
Läskunnighet: 74,2 %
BNP-tillväxt: 1,9 %
BNP/capita: 6 500 dollar
BNP per sektor:
Jordbruk 12 %
Industri 32 %
Service 56 %
Befolkning under fat-
tigdomsgränsen: 6 %
Inkomstfördelning:
Lägsta 10 %: 2,3 % 

Högsta 10 %: 31,8
ARBETSKRAFTENS
FÖRDELNING
Service 55 %
Industri 23 %
Jordbruk 22 %
Arbetslöshet: 15,4 %

FAKTA/

Sverige
Befolkningsmängd: 8,9
miljoner
Medianålder: 40,1 år
Migrationsflöde:
+1/1000 invånare/år
Barndödlighet: 3,4/1000
Läskunnighet: 99 %
BNP-tillväxt: 1,8 %
BNP/capita: 25 400 dollar

BNP per sektor:
Jordbruk 2 %
Industri 29 %
Service 69 %
Befolkning under
fattigdomsgränsen: 
0 %
Inkomstfördelning:
Lägsta 10 %: 3,7 %
Högsta 10 %: 20,1 %
ARBETSKRAFTENS
FÖRDELNING
Jordbruk 2 %
Industri 24 %
Service 74 %
Arbetslöshet: 4 %

Källa: CIA The world
factbook

”För femtio år sedan var
det europeiska bohemer
och amerikanska bögar
som tog sin tillflykt från
ett inskränkt klimat till

oasen Tanger.”

Medinan i Tanger. Här gömmer sig tusentals flyktingar från hela norra Afrika. Förr var Tanger en internationellt styrd zon. 

MAROCKO
TUNISIEN

LIBYENALGERIET

MedelhavetSPANIEN



U:s gränser militariseras och
insatserna för att förebygga invan-
dring och kontrollera flöden av
människor kostar allt mer pengar
– och liv.
Enligt nätverket United finns över
3 750 dokumenterade dödsfall vid

EU:s gränser sedan 1993. De flesta är
drunkningsfall. Många av de som spolas upp
på kusterna i Spanien, Italien eller Marocko
kan inte identifieras annat än som ”afrikan”
eller ”nordafrikan”.

Dessa siffror kan vara i underkant.
Organisationen för marockanska arbetare i
Madrid uppskattar att 3 000 har dött de
senaste fem åren bara mellan Marocko och
Spanien. Institute for Race Relations konsta-
terade i somras 742 dokumenterade dödsfall
(plus ett stort mörkertal) kring EU:s gränser
under 18 månader, och kritiserade skarpt EU
för att inte göra någon egen statistik över
antalet döda utan låtsas som om problemet
inte existerar.

SAMTIDIGT TALAS DET HELT ÖPPET inom organisa-
tioner som EU och IMF om att Europa av
demografiska skäl kan komma att behöva
uppemot 75 miljoner invandrare för att för-
sörja en åldrande befolkning. Det skulle
motsvara en större befolkningsomflyttning
än vad något krig har ställt till med.

Omkring 2,3 miljoner invånare i EU
beräknas komma från Maghreb-länderna –
Marocko, Algeriet och Tunisien (i vissa sam-
manhang räknas även Libyen och
Mauretanien till Maghreb). Marockaner är
den största invandrargruppen i Belgien,
Italien och Spanien, den näst största i Frankrike och
Nederländerna. Nästan alla Europas algerier bor i
Frankrike.

Den till största delen illegala arbetskraftsinvandring-
en från Marocko till Spanien och från Tunisien till
Italien är ett storskaligt ekonomiskt fenomen. Andelen

kvinnor ökar genom att de som har invandrat tidigare
förenas med sina familjer i Europa.

ARBETSKRAFTSUTVANDRING har tidvis varit den enskilt
största exportinkomsten för Maghreb-länderna. Sedan
Europa stängt sina gränser har länderna genom deval-

veringar försökt maximera värdet av utvandrarnas hem-
skickade pengar. Dessa motsvarar mer än halva
Marockos export och överstiger värdet av allt bistånd,
såväl i Maghreb som globalt sett.

Maghrebs befolkning har vuxit snabbt under efter-
krigstiden och har nu mer än dubbelt så stor andel unga
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Migrationsrörelser varierar
i tid. För inte så länge
sedan var länderna i Syd-
europa utvandringsländer,
nu finns där flest pappers-
lösa invandrare i Europa.

Samtidigt som tusentals
dör vid EU:s stängda
gränser behövs miljontals
nya arbetare för att
försörja en åldrande
befolkning.

Arbetskraftsbrist i EU –
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E

Arbetskraftsinvandring var tidigare Maghrebländernas största exportinkomst. Sedan EU:s gränser stängts har länderna genom
devalveringar försökt maximera världet av hemskickade pengar.



som EU. Halva Marockos befolkning är under 20 år. I
EU frågar man sig vem som ska jobba om några decen-
nier, när var fjärde europé beräknas vara över 65 år. I
Maghreb frågar sig en stor andel av den arbetsföra
befolkningen hur de ska kunna försörja sig eftersom
arbetslösheten ökar.

Även om Maghreb-ländernas regeringar i grunden
är positiva till emigration, vill de att de som utvandrar
behåller banden med hemlän-
derna. Därför har de av tradition
varit skeptiska till att invandrar-
na ges lika rättigheter i Europa
och assimileras. Ett exempel är
att Tunisien 1990 räknade med
340 000 tunisier i Frankrike,
medan bara 200 000 av dem själ-
va betecknade sig som tunisier i
folkräkningen.

TÄNKTA FRAMTIDSSCENARION där
halva den marockanska ungdomen försöker ta sig till
Europa har fått skrämda regeringar att inleda projekt
för långsiktig kontroll av befolkningsrörelser. Samtidigt
visar inte minst en historisk tillbakablick på området att
migrationsflöden trots allt, som sociologen Saskia
Sassen hävdar, tenderar att vara historiskt avgränsade
händelser.

Det var inte länge sedan som de länder i Sydeuropa
som i dag tar emot flest illegala invandrare själva sluta-
de att vara utvandrarländer. Italien under 1800-talets
slut påminde delvis om vår tids Maghreb: dåliga skör-
dar fick främst unga män att lämna landet för arbete
utomlands. Särskilt de från det fattigare södra Italien,
där frihandelspolitiken hade slagit ut industrin, tog sig
till USA, medan norditalienarna i högre utsträckning
tog sig norrut i Europa för att arbeta.

”I Frankrike var det italienarna som utförde de hår-
daste jobben, deras levnadsvillkor var usla, de hade
sämre betalt än fransmännen och betraktades allmänt
som mer fogliga”, skriver Saskia Sassen. Fack-
föreningarna såg inte med blida ögon på att italienare
anställdes i gruvor, järnväg och industri, och det före-
kom till och med massakrer där franska arbetare attack-
erade och dödade upp emot 50 italienska gästarbetare.

Facket i Tyskland försökte däremot organisera de
invandrade arbetarna. På slutet av 1800-talet gav tyska
LO ut tidningen L’Operaio Italiano och skickade orga-
nisatörer till Italien på vintrarna. Det går alltså att dra
historiska paralleller till den skiljelinje som klyver euro-
peiska fackföreningars inställning till den illegala invan-
dringen.

Även från Spanien utvandrade miljoner och åter mil-
joner. Före 1850 främst till Latinamerika, men faktiskt
även till Marocko och Algeriet. Efter 1950 omriktades
den spanska utvandringen mot Nordeuropa.

Högkonjunkturen under 1960-talet och fram till
1973, då världsekonomins kris fick till följd att gränser-
na slöts i hela världen, var den tid då allra störst andel
av arbetet i Västeuropa utfördes av vad som då kallades
gästarbetare. Mest arbetskraft importerade Tyskland,
Frankrike och Sverige - som fram till första världskriget
själva hade varit utvandringsländer. Under 1960-talet
började migrationen från Sydeuropa gradvis att ersättas
av invandring från länder som Turkiet, Algeriet,
Marocko och Tunisien. Arbetslösheten i Maghreb lin-
drades genom att var femte arbetare lämnade landet.

1970-talets stängda gränser minskade tillfälligt
migrationen från Maghreb till Europa. Ett stort antal

tunisier utvandrade i stället till Libyens oljefält, men
kunde utan förvarning utvisas därifrån. I Europa börja-
de främlingsfientligheten växa på 1980-talet, samtidigt
som den illegala invandringen från Maghreb ökade
snabbt. För ett år sedan beräknades att 1,2 miljoner från
dessa länder vistas illegalt i Sydeuropa.

PÅ 1980-TALET förvandlades Italien hastigt från ett utvan-
drings- till ett invandringsland och
allt fler överfulla fartyg med männis-
kor började anlända till de långa och
svårkontrollerade kusterna. Plötsligt
blev invandringspolitiken, som tidi-
gare inte fanns, landets mest kontro-
versiella fråga. Att Italien på samma
gång har ett av världens lägsta födel-
setal samtidigt som högerextremister
sitter i regeringen tyder på att frågan
knappast kommer att svalna.
Italien är det land i Europa med flest

”irreguljära” invandrare, som den beteckning lyder som
har kommit att ersätta illegala invandrare. Landet tar
även emot säsongsarbetare med tillfälliga kontrakt,
varav en del väljer att stanna efter att tillståndet gått ut.
Sammanlagt är hälften av Italiens invandrare irreguljä-
ra.

Omfattningen blev uppenbar när Italien började
genomföra amnestiprogram från 1980-talets slut.
Hundratusentals invandrare har den vägen fått laglig
status, och ofta sedan bytt till bättre arbeten och ersatts
av nya irreguljära. Dessutom krävs bevis på att man har
inkomst och bostad för att få amnesti, vilket är svårt att
visa upp för de nordafrikanska män som jobbar svart i
industrier och jordbruk och kvinnor som städar golv.

Fruktodlingar hör till de branscher i Spanien som är
helt beroende av lågavlönade irreguljära invandrare,
men också säsongsarbetare med tillstånd. Främst rör
det sig om nordafrikaner, men på senare år också en
växande andel östeuropéer, delvis som en följd av fram-
växten av rasistiska strömningar. I kontrast till Italien
införde Spanien härom året nya invandringslagar som
gjorde det omöjligt för den som tagit sig in illegalt att
ansöka om arbetstillstånd.

Samtidigt har den europeiska immigrationspolitiken
allt mer börjat fokusera på de allt fler som på vägen från
sydligare delar av Afrika passerar Maghreb på vägen till
Europa.

FN:s arbetsorgan ILO, som på senare år har utarbe-
tat strategier för hur Europa kan hejda invandringen,
låter alarmistisk i en några år gammal rapport om feno-
menet: ”För de europeiska länderna kommer proble-
met med Medelhavsmigration antagligen att bli en av
de viktigaste internationella frågorna under de närmsta
årtiondena, vilket om situationen förvärras kan utveck-
las till ett hot mot regionens ekonomiska och politiska
stabilitet.” I Marocko ser vi ”den mest kritiska situatio-
nen vad gäller migrationstryck”, enligt ILO.

Halva landets befolkning lever nu i de redan överful-
la städerna och avflyttningen från landsbygden kommer
i snabb takt att fortsätta, särskilt om landet drabbas av
torka.

UNDERSÖKNINGAR VISAR att det inte är de fattigaste som
utvandrar i högst grad. Snarare kan utvandringen ses
som ett fenomen som hänger samman med att fler och
fler flyttar från landsbygden till städerna – precis som
det var för Sydeuropa på 1800-talet. En skillnad är dock
att Maghreb egentligen inte genomgår en industrialise-

ring. Statistiken visar snarare att det är sysselsättningen
i servicesektorn som ökar när jordbruket minskar.

Men frågan är hur långt statistik räcker för att förkla-
ra hur folk klarar sig. Mer än halva Marockos arbetskraft
utanför jordbruket tros finnas inom den informella sek-
torn. Skoputsare och cigarettförsäljare, såväl pojkar som
gubbar, går från kafé till kafé. När en buss stannar till
fylls den snabbt av allt från gamlingar som vill välsigna
den som ger dem en slant till försäljare av en engelsk
mirakelkräm, som på små lappar utlovas bota allt från
acne till ”en osäker framtid”. Ömsesidiga tjänster famil-
jer emellan står för en stor del av ekonomin.

BÅDE FATTIGDOMEN OCH KLYFTORNA har i och för sig min-
skat i Maghreb sedan 1970-talet. Men sedan 1980-
talets mitt har strukturanpassningsprogram föreskrivna
av internationella långivare inneburit tillbakagång i
form av frysta löner och avskaffade livsmedelssubven-
tioner. Prognoserna tyder på fortsatt ökande arbetslös-
het eftersom ekonomin inte tros kunna växa lika snabbt
som antalet unga som växer upp under de närmaste
decennierna.
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”Italien under 
1800-talets slut påminde

delvis om vår tids
Maghreb: dåliga skördar
fick främst unga män att
lämna landet för arbete

utomlands.”

arbetslöshet i Maghreb
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Irreguljär invandring 
i Europa kommer främst
från Nordafrika. Tunisier
(Italien, Frankrike),
marockaner 
(Spanien, Portugal, Italien,
Frankrike), algerier
(Frankrike), men också
egyptier och libyer (Italien,
Grekland). Vissa branscher 
i Europa är helt beroend
av papperslös arbetskraft.

I EU beräknas 2,3 miljoner
människor komma från
Mahgreb, varav 1,2 miljo-
ner vistas illegalt i Syd-
europa.

IOM, International  
Organisation for
Migration, uppskattar
antalet irreguljära
invandrare på jorden 
till 33 miljoner.

FAKTA/

Migration

Maghreb

Mer än halva Marockos arbetskraft utanför jordbruket
tros finnas i den informella sektorn. 

MAROCKO

TUNISIEN

LIBYEN

ALGERIET

MedelhavetSPANIEN
ITALIEN



ovsäckar och filtar läggs ut på gatan utanför en
fackföreningsbyggnad i Marocko. När skym-
ningen faller samlas där en grupp män, de fles-
ta i trettioårsåldern. Tillsammans tänker de
sova ute och det är inte första gången de till-
bringar natten i denna typ av desperata protest.
Allt har de förlorat, säger de, efter att de tacka-

de ja till ett erbjudande från ett företag som i samarbe-
te med regeringen erbjöd välbetalda jobb utomlands.
De betalade pengar och många sade upp sig från tidiga-
re arbeten – bara för att finna att allt var bluff. De pekar
ut myndigheterna och företaget Al-Najat som lika
ansvariga för skandalen som de kallar Najatgate.

– Jobb eller döden. Det finns inga andra alternativ,
säger Khallaf Bouchadb, en av dem.

Både Khallaf Bouchadb och de andra ser verkligen ut
att mena det. Deras desperation är omöjlig att ta miste
på. De talar om bostadslöshet, dåligt vatten och sjukdo-
mar som de drabbas av och är angelägna om att omvärl-
den ska få upp ögonen för deras situation. Samtidigt
påpekar många att de är välutbildade och berättar vilka
ämnen de har universitetsexamen i.

AL-NAJAT ÄR EN koncern baserad i Förenade Arabemiraten
som bland annat sysslar med rederiverksamhet i olika

länder, även i
Europa. I februari
2002 slöt företaget
ett avtal med Anapec,
Marockos motsvarig-
het till arbetsmark-
nadsstyrelsen, som
skulle ge möjlighet
för tusentals marock-
aner att arbeta utom-
lands. De som nappa-
de lade om sina liv –
utan att känna till att

Al-Najat enligt senare uppgifter i dagstidningar har
dömts för ekonomisk brottslighet i Kenya, Syrien,
Jordanien, Indien och Vietnam.

OMKRING 6 000 MAROCKANER ställde in sig på att under
hösten få jobba i Europa. Medan de själva fick betala
omkring 900 kronor för läkarundersökningar och blod-
prov på en klinik i Casablanca – ett krav för att få de
utlovade jobben – började Marockos ambassadörer i
såväl Arabemiraten, Kenya som USA att i början av juni
varna för att Al-Najat inte var ett seriöst företag. Inte
bara Nationella förbundet för arbetslösa i Marocko
utan även internationella sjömansfacket utfärdade var-
ningar. Men Anapec höll flera möten med företaget och
landets arbetsmarknadsminister Abbas al-Fassi lovade i
teveutspel att kompensation skulle utgå till de som

drabbades om något gick snett. Regeringen fortsatte att
förneka alla problem för att inte förlora ansiktet inför
parlamentsvalet, som hölls 27 september 2002.

– Direkt efter kungörandet av det slutgiltiga valre-
sultatet i valet deklarerades det officiellt att hela opera-
tionen var en illusion, skriver Khallaf Bouchadb i en
omsorgsfullt sammanställd kronologi över affären.

Annorlunda lät det i mitten av augusti, då det börja-
de visa sig att de som skulle skeppas utomlands för att
få jobba inte alls kom iväg. Då, innan valet, försäkrade
myndigheterna att det bara rörde sig om formella detal-
jer som snart skulle vara lösta. Men
efter september bildades genast
aktionsgrupper som kräver ekono-
misk kompensation från myndighe-
terna och att de skyldiga åtalas.
Deras många demonstrationer och
sittstrejker runt om i landet har nu
pågått i drygt ett år, och har ofta
attackerats av polisen.

Strax innan sovdemonstrationen
ska inledas möter vi några aktivister
inne i fackföreningen UMT:s hus,
nära den gamla stadsmuren i centrala Rabat. Tre
mustaschprydda, vältaliga män i fyrtioårsåldern, alla
iklädda rutiga skjortor – så långt hade det nog kunnat
vara en syn från ett fackförbundskontor i valfritt land.

Men i övrigt tycks huset och facken snarare fungera
som en slags nav för sociala initiativ dit man kan gå för
att få något gjort. UMT är landets största fackförbund,
partipolitiskt obunden men ansluten till Fria fackföre-
ningsinternationalen.

I husets entré, prydd av klistermärken från spanska
syndikalister, samspråkar folk. Här finns även basen för
”Kommittén till stöd för offren för Al-Najat/Anapec”,
rörelsen som förbereder protesten på gatan utanför. De
tre herrarna som tar emot oss på UMT-kontoret tillhör
kommitténs nationella samordning.

– Visst rapporterar pressen om våra manifestationer,
men man följer inte upp frågan eller ger en bakgrund.
Det har bara europeiska tidningar gjort, säger Zoumi
Hamid.

Aktivisterna förklarar att de långsamt har lyckats
synliggöra frågan, men att de löften om ersättningsjobb
eller andra former av kompensation som myndigheter-
na fortsätter att ge inte infrias. De är ytterst angelägna
om att få solidaritet från organisationer i andra länder.

KHALLAF BOUCHADB som själv är drabbad och protesterar
på gatan förklarar på knagglig engelska hur det gick till
efter att koordineringskommittén i protest lämnat ett
resultatlöst möte med tjänstemän från arbetsmarknads-
ministeriet den 20 februari i år.

– Offren blev frustrerade och stormade ministeriets

lokaler. Vissa slogs medvetlösa och andra försökte begå
självmord.

En knapp månad senare skadades ett stort antal i sam-
band med en nationell aktion i Rabat. Demonstranterna
hade tänkt tillbringa natten utanför parlamentet, men
jagades i stället runt i staden av brutala poliser, tills de
tvingades ta sin tillflykt till stränder och skogar för att
sova.

Men kommitténs dialog med myndigheterna fort-
sätter ändå, liksom försök att driva frågan juridiskt,
samtidigt som man i imponerande omfattning driver

kampanjen vidare på gatunivå.
– Tanken är att manifestationer

ska pågå varje dag någonstans i
Marocko, säger Zoumi Hamid.
Polisvåld får man räkna med – alla
upprepar att det i Marocko kvittar
om en demonstration har tillstånd
eller inte. Mansouri, en av männen
som rullar ut sin sovsäck på UMT:s
trappa berättar upprört:
– Förra veckan manifesterade vi
utanför parlamentet. Vi skulle få

träffa en tjänsteman, men i stället blev vi brutalt attack-
erade av polisen. Nu har fyra av oss gipsade armar,
säger han.

I ETT HÖRN AV FACKFÖRENINGSLOKALEN står feministiska
plakat på arabiska. ”Inget våld mot kvinnor” står det på
ett av dem, målat av Nadia Koubia. Hon är en radikal
feminist och syndikalist och har tagit oss till den fack-
föreningslokal som även en del av hennes egen aktivism
utgår från.

För Nadia Koubia och hennes feministiska kamrater
är problemen annorlunda. Förutom att de konservativa
könsroller som till stor del förpassar Marockos kvinnor
till den privata sfären finns även en öppen juridisk dis-
kriminering.

– Att jag inte har juridisk rätt att gifta mig utan min
fars medgivande och att män här kan ha flera fruar visar
att det råder en helt annan situation för kvinnor i ett
muslimskt land som Marocko, men jag tror att kvinno-
frågor i övrigt är gemensamma för hela världen.

Ett jätteproblem, både juridiskt och socialt, gäller
skilsmässor.

– Om en kvinna som vill skilja sig får avslag på sin
ansökan kan polisen med våld ta henne tillbaka till
hemmet om hon inte gör det frivilligt, berättar Nadia.

Feministgruppen hon tillhör hjälper kvinnor på ett
mycket vardagligt plan, genom att exempelvis följa dem
ut, utanför hemmet. De kämpar för att något som lik-
nar våra kvinnohus ska inrättas i Marocko som skydd
för de mest utsatta.

Precis som fackföreningarna oundvikligen konfron-
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6 000 lurades 
på utlandsjobb
Fackföreningen UMT:s kontor i Rabat fungerar mer som ett slags nav för
sociala initiativ än en byråkratisk koloss. Här förbereds en sovdemonstra-
tion, i protest mot att 6 000 marockaner har lurats på utlandsjobb av ett
bolag i samarbete med myndigheterna.

Här verkar också en grupp feminister, som bland annat kämpar för
kvinnohus och rätt till skilsmässa.

”Tanken är att
manifestationer ska

pågå varje dag
någonstans i Marocko.”

Zoumi Hamid

MAROCKO

Rabat



teras med migrationsfenomenet, som i fallet Najatgate
där företag utnyttjar utvandringsvilliga män, är prosti-
tution inte bara i Marocko utan också utomlands en
fråga som engagerar Nadia Koubia.

– Som vacker ung kvinna härifrån går det att tjäna
jättemycket pengar på prostitution i Gulfstaterna.
Självklart är det lockande för vissa.

Generellt är kvinnofrågor inte något som står på
dagordningen, berättar Nadia Koubia, även om ett och
annat har börjat röra sig de allra senaste åren.
Är det kontroversiellt att vara feminist i Marocko?

– Man är generellt väldigt försiktig med att säga det.
Många välutbildade kvinnor stöttar hellre den manligt
dominerade vänsterrörelsen och tänker sig att femi-
nism är något som kan bedrivas i framtiden, när den all-
männa situationen förbättrats.
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Människor som
lovades utlandsjobb
utblottades när
företaget visade sig
bluffa. Här ordnar
de en sovdemon-
stration. 

Nadia Koubia (t v)
är syndikalist och
arbetar med
kvinnorfrågor i
Rabat.  



det 14 kilometer breda Gibraltarsundet dör fort-
farande folk nästan dagligen. Men den förstärkta
kontrollen gör att fler och fler illegala invandrare
i stället reser från Marockos Atlantkust mot span-
ska Kanarieöarna eller mot Portugal. Om
Gibraltarsundet är svårnavigerat med starka

strömmar och snabbt skiftande väder, är de nyare och
längre vägarna ännu farligare.

Människosmugglingen sker ständigt med nya meto-
der: Europeiskt flaggade lyxjakter som åker från Kap
Verde såväl som människor i containrar. Ryska och
kinesiska fiskebåtar som tagit sig till trakterna för att
skeppa flyktingar från Guinea Bissau.

Operation Ulysses kallas projektet att bygga en lång
marin skyddsmur i Medelhavet och Atlanten. Idén
väcktes på EU-toppmötet i Sevilla 2002 och målet är att

skapa ett ”rektangulärt filter” som ska hitta alla små
överfulla båtar som försöker ta sig från Nordafrika till
Europa och – medan de fortfarande befinner sig på
internationellt vatten – tvinga tillbaka dem.

Fartyg från Italien, Frankrike, Portugal, Spanien och
Storbritannien inledde operationens första fas genom
att börja patrullera i Medelhavet, främst kring
Gibraltarsundet, i januari i år. I februari utökades zonen
till Atlanten och gränsvattnen kring Kanarieöarna.
Storbritanniens invandringsminister Beverley Hughes
bekräftade nyligen att landet bidrar med ett militärt
spionflygplan av en typ som även använts i Afghanistan-
kriget.

Målet är att patrullbåtarna ska hålla så kort avstånd
till varandra att de kontrollerar hela passagen in i detalj
och inte missar en enda båt. Bara på radarsystemet i
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Kontrollen över vattnen som skiljer Europa och Afrika blir starkare 
för var dag. Det leder till att människosmugglingsverksamheten tar
allt svårare vägar. Efter att det har blivit näst intill omöjligt att ta
vägen över Gibraltar sund tar allt fler den långa och farliga båtvägen
från Marocko till Kanarieöarna.

Farligt vatten

I
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Medelhavet satsas fram till nästa år närmare en miljard
svenska kronor.

I Australien finns sedan tidigare ett motsvarande pro-
jekt, Operation Relex. Det etablerades efter den inci-
dent i oktober 2001 då 438 främst
afghanska flyktingar räddades från
sin sjunkande båt av ett norskt far-
tyg. Australien vägrade låta fartyget
angöra utan hänvisade i stället flyk-
tingarna till närliggande länder.
För att hålla problemet på avstånd
satte de upp en marin kontrollzon i
Indiska oceanen, som kom att kriti-
seras hårt sedan 353 personer,
främst irakier varav många barn, drunknade när deras
lilla träfartyg sjönk i zonen utan att få någon hjälp av
övervakarna. Australiska antirasister har varnat för att
liknande katastrofer nu är att vänta i vattnen utanför
Europa, och sommarens många dödsolyckor kring
Kanarieöarna har väckt debatten i Spanien.

I JUNI KAPSEJSADE TVÅ BÅTAR med omkring 25 panikslag-
na invandrare på varje när patrullbåtarna närmade sig.
21 av dem drunknade. Samtidigt säger Spaniens inri-
kesminister att Operation Ulysses har visat ”konkreta
resultat” som är ”väldigt positiva”.

Spaniens socialdemokratiska fackförening UGT
överväger att stämma regeringen för juridiskt ansvar för
dödsfallen. De pekar på att informationen från radar-
systemen bara når de militära gränstrupperna, men inte

görs tillgänglig för kusträddningen. Myndigheterna
inledde en utredning i november, där Juis Gutiérrez
Salvador, chefen för en grupp patrullbåtar, har vittnat
om hur passagerarna såg ut vid en av dödsolyckorna.

– De hade mycket kläder på sig, näst-
an alla led av förfrysning. Deras mus-
kler hade svullnat efter att de till-
bringat 14 eller 15 timmar i foster-
ställning. De sjönk som stenar, sade
Juis Gutiérrez Salvador.

Även i England har händelserna
lett till kontroverser. Kritiker undrar
om det engelska spionplanet såg
båtarna men avstod från att larma

kusträddningen och i stället lät spanska patrullbåtar
jaga dem. Spanska organisationer pekar på att patrull-
båtarna helt saknar räddningsutrustning.

INTERNATIONELL LAG ger inget tydligt svar på frågan om
vem som har ansvaret för asylsökande som hamnar i
svåra situationer till sjöss. Tvärtemot sjöfartens tradi-
tionella moraliska regel om att hjälpa andra fartyg i nöd
har Europa, USA och Australien blivit allt mer benäg-
na att till varje pris hålla flyktingbåtar borta, även när
dess passagerare svävar i livsfara.

Vid en sammanstötning 1997 mellan italiensk kust-
bevakning och en stor båt från Albanien drunknade
80–90 migranter. För att undvika sådana händelser gavs
flyktingjägarna därefter instruktioner om att inte jaga
smugglarbåtarna förrän efter att de släppt av sin ”last”

och är på väg tillbaka. Men europeiska stater föredrar
att låta grannarna utanför sköta jobbet. Italien slöt 1999
avtal med Algeriet och Marocko om att ge resurser åt
polisen att bekämpa illegal invandring till Europa,
inklusive radarsystem och patrullbåtar. Spanien har slu-
tit liknande avtal med Marocko och levererar övervak-
ningsutrustning till dess flotta.

BARA I MITTEN AV OKTOBER i år inträffade två fruktansvär-
da tragedier när folk försökte ta sig på små båtar till
Lampedusa, en liten italiensk ö nära Libyens kust med
bara 5 600 invånare men där fler än så årligen släpps av
från smugglarfartygen för att på egen hand ta sig till
Italiens fastland. På en liten träbåt hittades den 19 okto-
ber tretton överlevande afrikaner. Innan ett oväder fått
båten att driva i tre veckor hade den innehållit uppemot
hundra personer, mest somalier. Och minst 50 lik hade
kastats överbord under mardrömsresan. Bara två dagar
tidigare hade sju afrikaner, varav tre barn, omkommit
på en annan liten båt utanför Lampedusa.

ITALIENS PREMIÄRMINISTER Silvio Berlusconi vill häva
EU:s vapenembargo mot Libyen för att ge sin sydliga
granne tillgång till nya patrullbåtar och planerar att
sända italienska trupper till libyska hamnar – allt för att
stoppa migrationen. Få har dock gått så långt som
Umberto Bossi från Lega Nord, som styr Italien till-
sammans med Berlusconi, som i somras ville att den ita-
lienska flottan skulle få rätt att skjuta skarpt på flykting-
båtar.
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”Deras muskler hade
svullnat efter att de till-
bringat 14 eller 15 tim-

mar i fosterställning. De
sjönk som stenar.”
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I juli drunknade 21 invandrare
på väg från Marocko till
Kanarieöarna. Deras båtar
kapsejsade när spanska
patrullbåtar närmade sig. 
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U:s sponsring av marockanska polisen märks
inte bara vid gränserna, utan även när man
reser inom landet. I var och varannan landsväg-
skorsning stannar polisen alla fordon för att
söka igenom dem. Särskilt tydligt märks det
under en resa från Tanger till den närbelägna

spanska koloniala enklaven Ceuta, en av de platser där
EU:s yttre gränser är som mest kontrollerade. 

Taxibilen får inte ens köra ut på landsvägen som
leder ditåt utan att passagerarnas
identiteter registreras av polis. På
väg till Ceuta ser vi hur en ambu-
lans vid stranden tycks plocka upp
kroppar, just där avståndet till
Spanien är som kortast, där man
med blicken kan urskilja enskilda
hus på den andra kontinenten.
Där, i spanska Algeciras, begärde
borgmästaren för två år sedan att
få speciellt ekonomiskt stöd av sta-
ten för de många begravningarna
av oidentifierade drunkningsoffer
som tärde på kommunfinanserna.

CEUTA, EN SPANSK MILITÄRSTAD sedan 1500-talet, har varit
en illa omtyckt plats av många. Spanien vägrar att över-
lämna sin afrikanska enklav med 80 000 invånare till
Marocko. Här finns åtta välbevakade kilometer gräns på
de steniga, rödbruna kullarna. Bland de hundratals skri-
kande taxichaufförerna utanför den enda gränsöver-
gången bökar bergsgetter i skräpet. Vid stranden finns
skyltar som förkunnar radarkontroll och en bit ut i det
avloppsstinkande vattnet ligger en båt med gränsväkter

för att hålla koll på eventuella snorklande inkräktare (ja,
vissa tar sig in på det viset).

Gränskontrollen sker på den marockanska sidan, i en
avgasfylld trängsel av bilar och människor. Det är
marockanska gränspoliser som matar in våra passupp-
gifter i datasystem (EU:s datasystem, får man förmoda)
medan det på den spanska sidan bara kastas en för-
strödd blick på häftet man bär i handen. Det är marock-
aner som söker igenom våra väskor efter hasch – en vara

som ger Marocko stora exportin-
komster och som man inte visat
någon egen vilja att stoppa.

MEDAN SPANIENS GRÄNSKONTROLL

mest är symbolisk, är den desto
hårdare kontrollen som marocka-
nerna utför däremot betald av euro-
peiska pengar. 1990 sägs EU:s afri-
kanska gräns fortfarande bara ha
varit ett litet staket, men 1993 gavs
pengar till bygget av två parallella,
2,5 meter höga taggtrådsstängsel
med rörelsesensorer, strålkastar-

torn, övervakningskameror och patrullering.
Sammanlagt kostade det 25 miljoner dollar.

Omkring 700 lyckades ändå ta sig in 1997. Två år
senare var siffran närmare tusen och det konstaterades
att gränsen måste förstärkas med fler kameror och bätt-
re sensorer. Resultatet blev att antalet kunder per dag
hos stadens mottagningscenter för asylsökande minska-
de från 25 till en eller två.

”Skammens mur” har projektet kallats, och jämförts
med bygget av Berlinmuren. Vissa tar sig in genom att

kasta sig över taggtrådsstängslen vid tät dimma eller
luckor i patrulleringen. Men allt fler på flykt väljer nu
andra vägar för att ta sig till EU än de spanska enkla-
verna Ceuta och Melilla.

INNE I CEUTA kom under 1990-talet många asylsökande
från krigshärjade afrikanska länder att hamna i flykting-
läger. Vissa kunde inte deporteras eftersom inga länder
ville ta emot dem, andra väntade länge på besked om
asyl. Vissa bodde i ruiner och hungerstrejkade för att få
uppmärksamhet på sin situation. 1996 blev det våld-
samma kravaller mellan spansk polis och 300 invandra-
re där polisen sköt gummikulor och 10 afrikaner skada-
des. Stadens mer välbärgade invånare svarade med att
demonstrera mot ”terrorismen”.

Grupper av asylsökande som anklagades för delak-
tighet i upploppen blev kollektivt utvisade. Till och
med de spanska polisernas fackförbund fördömde hur
deportationen hade gått till: lugnande medel blandades
i afrikanernas vattenreservoar.

Efter dessa oroligheter flyttades många afrikanska
asylsökande till center på spanska fastlandet, medan
invandrare från Algeriet plockades ut och fick tillfälliga
uppehållstillstånd och språkundervisning.

Flyktingbarn som lever på gatorna i Ceuta och
Melilla har tvingats tigga pengar åt gäng. De som inte
samarbetar har vid ett par fall bränts till döds. Spaniens
svar har varit att utvisa hundratals ensamma gatubarn
från enklaverna till Marocko. Men på gatorna i städer
som Barcelona och Madrid lever tusen barn från
Marocko och Algeriet, uppskattade en hjälporganisa-
tion 2001. De nigerianska kvinnor från flyktinglägren i
Ceuta och Melilla som har blivit sexslavar i Spanien är

”Till och med de
spanska polisernas

fackförbund fördömde
hur deportationen hade
gått till: lugnande medel
blandades i afrikanernas

vattenreservoar.”

Skammens mur
Spanien vägrar att ge upp den lilla militärstaden Ceuta på det afrikanska
fastlandet. Här tigger asylsökande på gatorna, samtidigt som det
främlingsfientliga partiet GIL röner stora framgångar.

Gränsen bevakas numera av Marocko – men för EU-pengar.

Spanien vägrar att ge upp den lilla militärstaden Ceuta på det afrikanska
fastlandet. Här tigger asylsökande på gatorna, samtidigt som det
främlingsfientliga partiet GIL röner stora framgångar.
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”Skammens mur” skiljer den spanska enklaven Ceuta från övriga Afrika.



elena Maleno tillhör Al Jaima, en kvinno-
grupp bestående av akademiker och journa-
lister från Spanien som dokumenterar och
belyser situationen för migranter. Sedan
något år jobbar hon i Tanger med afrikan-
ska migranter från länderna söder om

Sahara som försöker ta sig vidare till Spanien och
Europa.

– Vi har en helt ny situation nu. Hela jobbet sköts på
den marockanska sidan, det är Europas nya strategi,
säger hon.

– Eftersom Spanien är med i
EU måste man respektera ett visst
mått av mänskliga rättigheter, det
måste se snyggt ut. När Marocko
tar över blir allt mycket hårdare,
och det är det EU betalar dem för.
Ingen vet egentligen riktigt vad
som sker med de invandrare som
den marockanska polisen tar.

EU HAR UNDER LÅNG TID på olika sätt
försökt förmå Marocko att skriva
på avtal om att godta att ta emot
svarta afrikaner som avvisas från Spanien. Först sedan
Marocko lovats stora summor pengar för varje avvis-
ning som landet administrerar åt EU har man godtagit
det. En liknande utveckling sker i EU:s östliga grann-
länder. Och det är ingen liten omsättning på verksam-
heten.

– Migration är en gigantisk, världsomspännande
affärsverksamhet som inbegriper både regeringar, maf-
fia och enskilda, säger Helena Maleno.

Under åren 2002–2004 ger EU 40 miljoner euro till
Marocko att använda åt förstärkta gränskontroller, och
det är bara ett av flera projekt.

– Sedan Marocko fått stora summor pengar av EU för
att övervaka svarta afrikaner har det blivit mycket svåra-
re för dem att klara sig här i Tanger.

Helena Maleno berättar om hur polisen går runt i
staden och plockar upp misstänkta, som sedan skickas
till huvudstaden Rabat för eventuell deportation. Men
polisen är inte den enda organisation som är ute efter
de unga afrikaner som har tagit sig längst norrut på sin
kontinent och bara väntar på ett sätt att ta sig över till
Europa. För främst nigerianer är det svårt att inte
hamna i maffians klor. Av de många nigerianer som finns
i staden utan att synas är de flesta kvinnor. Prostitution
i Spanien är en annan av maffians verksamheter.

GENOMFARTSSTADEN TANGER är brokigare än andra
marockanska städer. Här syns såväl kvinnor i heltäckan-
de burka som mängder av små berbiska tanter i speciellt
dekorerade halmhattar. Många påfallande fattiga män i
alla åldrar rör sig kring hamngatan i olika ärenden, tig-
ger eller försöker sälja småsaker. Gubbar sitter i timtal
på kaféerna och röker hasch. Skolbarn är på väg med
sina portföljer. Som alltid i Marocko är det huvudsakli-
gen män som rör sig ute. Men en och annan svart afri-
kansk kvinna sticker ut.

På basaren handlar Jennifer, som kommer från
Nigeria och har sin dotter fastlindad på ryggen. Hon
bor på ett av de många ruffiga små hotell vars gäster
tycks domineras av migranter på väg.

– Min man bor redan i Spanien och jag har papper

på att få resa dit. Jag tog mig själv hit från Nigeria via
Algeriet med mitt barn, säger hon.

Vägen via Algeriet är vanlig även bland de västafrika-
ner som reser illegalt. En annan väg är att åka båt från
exempelvis Senegal till någon av de större marockanska
städerna. Hela tiden finns en mängd osynliga afrikaner
där i väntan på att ta sig över.

Uniformerad polis syns inte i medinan, Tangers gamla
stadskärna. Men sannolikt får en och annan av alla de
småfixare som rör sig i gränderna betalt av polisen eller
maffian (eller både och) för att hålla koll på de många

svarta afrikaner som håller sig
gömda i väntan på att under stor risk
försöka ta sig över sundet.
Kafékulturen och alla cirkulerande
cigarettförsäljare och fixare utgör en
grogrund för snabb ryktesspridning.
Att svarta afrikaner numera inte
kan uppehålla sig i Tanger någon
längre tid utan att gripas bekräftar
en taxichaufför.

– Hela staden förändras på natten,
då sätter cirkusen igång och polisen
är väldigt aktiv, berättar chaffisen.

De flesta nigerianers resor till Europa administreras
helt av maffian, säger Helena Maleno. Nigerianska maf-
fian skriver kontrakt med folk som kan innehålla förplik-
telser för en stor del av vistelsen i Europa, och lägger upp
rutten från början till slut, ofta med båt från Rabat till
Kanarieöarna. Den som tar hjälp av maffian får ofta
lämna ifrån sig sitt pass i utbyte mot nya, falska papper.

– Folk från Senegal och Mali reser under andra villkor,
utanför maffians kontroll. De kommer som individer och
får kontakt med någon i Marocko som de ger 1 000 euros
för båtfärd till Europa, säger Helena Maleno.

Stämmer bilden av fattiga afrikaner som luras med
falska löften av maffian som vill få dem till Europa?

– Nej. Maffian existerar, men den finns för att
gränskontrollsystemet har skapat en marknad för den.
Det är inte maffian som får folk att vilja förflytta sig.

Skulle en öppning av gränserna leda till att färre afri-
kaner i Europa hamnade i händerna på prostitutions-
maffia och liknande?

– Den globaliserade kapitalismen innefattar även
människor, så utnyttjande skulle nog förekomma ändå.
Men inte alls i samma omfattning.

BAKGRUNDEN TILL ATT HELENA MALENO SJÄLV har engagerat
sig ligger i hennes egen uppväxt i spanska Almeria, på
andra sidan Gibraltar sund.

– När jag var barn hade vi ont om mat. Vår trakt var
fattig och underutvecklad i förhållande till övriga
Spanien. Sedan skedde en snabb utveckling till det bätt-
re – och då kom de marockanska invandrarna till regio-
nen och övertog den roll som vi hade haft tidigare.
Samtidigt blev invånarna i staden rasister.

I det kapitalistiska systemet finns inbyggt att alla sta-
ter måste ha en andra klassens människor, och det ten-
derar att bli migranterna, säger hon. Hon identifierar
problemet på helt annat sätt än Mahdi från La Pateras
de la Vida (se artikel sid 8–9), som vill se hårdare tag
mot maffian och avskräcka folk från att migrera.

– Militariseringen av gränserna minskar inte på
något sätt antalet migranter, men leder till att fler råkar
illa ut och att fler dör, säger Helena Maleno.
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”När Marocko tar över

blir allt mycket hårdare,
och det är det EU beta-
lar dem för. Ingen vet

egentligen vad som sker
med de invandrare som

den marockanska
polisen tar.”

Marocko är ett av flera länder som numera utför
gränskontroll på uppdrag av EU. För det är inte bara
marockaner som försöker ta sig över till Europa, utan
även afrikaner söderifrån.

– Ingen vet riktigt vad som sker med de invandrare
som den marockanska polisen tar, säger Helena
Maleno. 

Marocko avvisar, 
EU betalar

de som i första hand utvisas när polisen gör tillslag
mot de ligor som utnyttjat dem.

ATT CEUTA ÄR EN GARNISONSSTAD märks på siestan, då
gatorna fylls av unga män i uniform. Den andra
verksamhet som sätter sin prägel på staden är den
storskaliga smuggelverksamheten av såväl hasch
som människor. På Afrika-avenyn ligger folksko-
lan Mare Nostrum i samma stora byggnad som ett
interneringscenter för invandrare i väntan på
deportering.

Det främlingsfientliga partiet GIL har haft
stora framgångar här. GIL, Oberoende liberala
gruppen, leds av den korruptionsanklagade affärs-
mannen Jesus Gil. Polisen har bandade telefon-
samtal där Jesus Gil gör affärer med italienska
maffian, vilket inte hindrar att han kräver hårdare
tag och fler poliser. Dessutom äger han fotbollsla-
get Atlètico Madrid. Enklaverna Ceuta och Melilla
har valts ut som strategiska kommuner av GIL,
som satsar på att ta över tevekanaler där.

En obehaglig historisk parallell infinner sig:
Det var härifrån Ceuta som general Franco år
1936 samlade sina trupper inför sitt våldsamma
försök att återinföra lag och ordning i Spanien.

Helena Maleno

MAROCKO



löm ”Fort Europa”. Bland dem som drar
upp planer för Europas framtida förhåll-
ningssätt till invandring, dem som ligger
bakom utlokaliseringen av gränskontrol-
len till länder som Marocko, talas det i dag
om ”migration management”. Ordet syf-
tar på långsiktiga strategier för att kontrol-

lera och forma befolkningsrörelser, och på en invan-
dringspolitik som ska agera utmed hela vägen från
ursprungsland till slutdestination.

Målet för Europas migrationskontroll har visserligen
aldrig varit noll invandring, ”även om det kunde se ut så
under en kort tidsperiod mellan 1973 och 2000”, kon-
staterar den tyske antirasisten Franck Düvell när han i
en artikel går igenom dagens ten-
denser. Däremot fanns det en tid
då invandringspolitik var en simpel
fråga om att säga ”ja” eller ”nej” till
personer. Dagens migration mana-
gement-strateger gör snarare frå-
gan till en helt egen vetenskap,
medvetna om att varje beslut får
större och aldrig helt överblickbara
följder.

EN AV DESSA HETER JONAS WIDGREN.

Från att på 1970-talet ha varit med
och utformat det socialdemokratis-
ka Sveriges invandringspolitik sitter han sedan tio år
tillbaka i Wien, som direktör för den inflytelserika stra-
tegigruppen ICMPD, International Center for
Migration Policy Development.

– ICMPD är en lite intressant mellanstatlig organi-
sation, vårt uppdrag är att tänka radikalt. Som en svensk
tjänsteman sade till mig nyligen: ”Er uppgift är att
attackera oss med alla möjliga och omöjliga idéer”,
säger Jonas Widgren till Arbetaren.
Vilken roll spelar ICMPD för utvecklingen av en migra-
tionspolitik för Medelhavsområdet?

– Sedan bara två år tillbaka tror jag att vi börjar spela
en roll, mycket på det informella planet. En av de saker
vi är bra på, som jag för övrigt har hållit på med myck-
et tidigare, är att få regeringar att samarbeta, öppet
såväl som informellt, mot gemensamma mål för att
möta nya utmaningar på migrationsområdet.

– Vi upptäckte hur lite som egentligen har gjorts
inom ramen för EU-samarbetet. Så vi startade för drygt
två och ett halvt år sedan att förbereda en dialog och
som vi är mitt inne i nu. Dialogen finansieras av EU-
pengar, utan att vara en del av EU:s verksamhet.
Vad handlar dialogen om?

– Utgångspunkten är inte EU:s problem med irre-
guljär invandring, hur Spanien behandlar marockaner
eller vad Italien har för relationer med Tunisien. Det
handlar i stället om vår gemensamma utmaning: den

ökade migrationstrenden från främst Afrika
söder om Sahara. Den är en avspegling av
utvecklingskrisen där och något som Syd-
kommissionen förutsåg i sin rapport redan
för tio år sedan, säger Jonas Widgren.

– Vi valde det som gemensam utgångs-
punkt eftersom det är en fråga som gör
framför allt Spanien, Italien och Grekland
väldigt nervösa. Och det fungerade.

JONAS WIDGREN FÖRKLARAR att det har blivit
lättare att få till samarbete i säkerhets- och migrations-
frågor efter den 11 september 2001. Särskilt med sta-
terna i Nordafrika, som alla ser islamisk fundamenta-

lism som en hotbild att bekämpa.
Ett problem är dock Maghreb-
ländernas ovilja att samarbeta med
varandra, trots att det på pappret
finns en politisk union.
– En mycket hög företrädare i
regionen sade till mig att
Maghreb-unionen har dött, något
samarbete länderna emellan finns
inte. Och definitivt inte på migra-
tionsområdet, visumhantering och
sånt.
– Så de måste fås att samarbeta i
förhållande till Europa, utan

aggressioner, utan för högt ställda förväntningar. Och
det lyckades vi med på ett stort möte på svenska insti-
tutet i Alexandria.

Vid detta EU-finansierade möte i juni 2003, med
Sverige och Egypten som värdländer, kom länderna
kring Medelhavet överens om att samarbeta kring
”gemensamma korttidsaktioner för att bekämpa irre-
guljära transitflöden”, såväl som att på lite längre sikt
arbeta med problemen på djupare nivå.

Mellan 25 000 och 35 000 afrikaner från söder om
Sahara lyckas enligt Jonas Widgren ta sig över Medel-
havet i år, och ”kanske ett par tusen dör”. På båtarna till
Spanien åker de tillsammans med marockaner.
Sjövägen från Libyen till Italien tar numera även en del
av de folkgrupper som tidigare åkte från Albanien, ”ira-
kiska kurder, arbetshungriga bangladeshare, srilanke-
ser”.

– Du vet, det är som med rörmokaren. Man täpper
till en rutt, Albanien som efter framför allt italienska
men även tyska ansträngningar för tillfället är tilltäppt,
men då flyttar sig strömmarna till Libanon och Afrika.

Jonas Widgren pratar länge och engagerat om de
hemskheter som irreguljära migranter möter på havet
och i öknen. Vägen genom Niger är bland migranter
känd som en dödsfälla.

– Jag råkade se en förfärlig tysk film om smugglings-

vägarna i Sahara, dadelhandelns vägar
sedan 300 år. Folk färdas i bilar som kör
vilse i sanden eller vars bensin tar slut.
Högar med benrangel i öknen visades
på bild.
ICMPD:s direktör förklarar att det är
sådant som får honom att vilja veta vilka
dessa människor är och vilka drivkrafter
de har.
– Resorna är relativt billiga med våra
mått mätt. Tusen dollar någonting, plus

kanske ytterligare 200–400 dollar för transporten över
Medelhavet. Men vem finansierar en afrikansk storfa-
milj på 50 personer? Vi håller på att kartlägga detta
eftersom vi tror att det kan vara början till något.
Början till vad? 

– Det kan vi inte veta, säger Jonas Widgren, men
han talar om att ”när ungdomen i Afrika blir aggressiv
och frustrerad så kanske de rör på sig”, om att framför
allt Libyen och Algeriet ”sitter på en vulkan” eftersom
dess ökengränser inte kan kontrolleras men det relativa
välståndet blir en starkare dragningskraft när fattig-
domskrisen i Afrika fördjupas.

– Strömmarna från Afrika över Medelhavet kan vara
en temporär trend, att smugglarna har flyttat sina aktio-
ner dit när andra vägar täppts till. Men det kan också
vara början på en långsiktig trend.

MEN VARFÖR LÄGGA SÅ MYCKET KRAFT och resurser på att
stoppa strömmen av människor som tar sig till Europa
när samtidigt en mängd prognoser varnar för vad som
ska hända om inte fler, många fler, invandrare kommer
hit? Inte minst Jonas Widgren talar mycket om behovet
av ung arbetskraft från Afrika för att försörja en åldran-
de EU-befolkning.

– Min egen vision är väldigt dramatisk. Om femtio
år kommer Europa att ha tappat i produktionsförmåga
i förhållande till Amerika, om vi inte med en rad olika
medel – invandringen är bara ett – löser den demogra-
fiska krisen. Annars blir vi en zoologisk trädgård för
bara gamla människor... och ytterst är det farligt även
för Europas förmåga att värna sin säkerhet, säger han.

– Så ledarna måste verka för att få en folklig förstå-
else för gradvis ökad planerad invandring, det står helt
klart.

Franck Düvell skriver i sin kritiska analys av dagens
migration management: ”Det finns en oroväckande
jämvikt mellan de som deporteras från Europa varje år
... och de som rekryteras i olika program för utländsk
arbetskraft”. I så fall handlar invandringspolitik inte
som tidigare i första hand om antalet invandrare, utan
om att kontrollera sammansättningen av invandringen,
att försöka skapa rätt typ av arbetskraft. Social inge-
njörskonst – eller biopolitik – på en aldrig tidigare skå-
dad nivå.

G
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En rörmokares
syn på migration

”Om vi inte med en 
rad olika medel –

invandringen är bara 
ett – löser den 

demografiska krisen 
blir vi en zoologisk träd-

gård för bara gamla
människor...”

I Wien sitter en okänd svensk som chef för en okänd organisation. Men han
befinner sig mitt i centrum för en process som politiker världen över ägnar allt
större intresse: ”Migration management”, eller migrationskontroll.

Jonas Widgren ser arbetet som en rörmokares. Man täpper till en läckande
rutt bara för att se hur människoströmmarna flyttar någon annanstans. Men
han har också en storslagen vision om en global institution och globala
regelverk för migrationsflödena.

Jonas Widgren leder
strategigruppen ICMPD
i Wien.



Jag frågar Jonas Widgren av vilket skäl man egentli-
gen behöver lägga ner så mycket pengar på att kontrol-
lera migrationsflödena. Handlar det om att sålla ut vissa
människor?

– Godhjärtade människor glömmer bort det absurda
i att den invandring vi har är totalt oplanerad. Den är
inte bestämd av folket utan har bara ägt rum.

– Av det nuvarande intaget på ungefär en miljon per
år till Europa är 60 procent ett resultat av irreguljär
invandring. Vi har alltså asylsökande som inte är
skyddsbehövande och en väldigt stor illegal invandring.

JONAS WIDGREN HÄNVISAR TILL KANADA som ett exempel på
hur en planerad invandring skulle kunna se ut i ett utvid-
gat EU om tio år. Den som vill invandra dit ges poäng
utifrån en rad kategorier: utbildningsnivå, ålder, släk-
tingar i landet med mera. De med högst poäng släpps in.

– Utifrån våra europeiska prioriteringar skulle vi få
ett oerhört kalibrerat värderingssystem kring vilka som
ska få komma. Är det släktingar, flyktingar, IT-specia-
lister? Hur ska man poängsätta den mixen?

– Det förutsätter ännu större ansträngningar för att
hålla systemet intakt, det vill säga gränskontroll, åter-
vandringspolitik och vad som lite brutalt kallas för ”stay
at home-policy”.

Även handelspolitiken måste ändras, säger Jonas
Widgren, som är mycket kritisk till EU:s jordbrukssub-
ventioner och beklagar WTO:s utveckling, eftersom
bönder i fattiga länder fortsätter att konkurreras ut och
på så vis blir mer benägna att emigrera. Mexikos presi-
dent frågade sig retoriskt varför USA inte köper deras
tomater i stället för att importera mexikaner som billi-
ga, illegala, tomatplockare.

– Vi måste sluta att betala varje europeisk ko två dol-
lar om dagen, och en ökning av intaget av invandrare till
Europa är absolut nödvändigt för vår överlevnad. Men
eftersom tillgångssidan kommer vara större i åtminsto-
ne 40 år till måste det kombineras med återvandrings-
politik och fortsatt kamp mot irreguljär invandring.

Själva anledningen till att invandringen måste regle-
ras hårt för att antalet invandrare längre fram i tiden ska

kunna öka – det är enligt Jonas Widgren de främlings-
fientliga strömningarna i Europa och politikernas sätt
att hantera dem. Ledarna inser fem månader innan ett
val att invandring är en het fråga som kan slänga ut dem
ur deras stolar, och gör populistiska utspel för att stjäla
tillbaka folk från de öppet rasistiska partierna. Jonas
Widgren nämner inte bara Chirac i Frankrike utan
även förra årets svenska valrörelse som exempel.

JAG UNDRAR I VILKEN MÅN det är deras uppgift att ta hän-
syn till främlingsfientliga stämningar, de sysslar ju med
utveckling av migrationspolitik.

– Detta är politikernas realitet, det finns en stark opi-
nion mot invandring i Europa och vi kan inte gå förbi
den. Vi måste arbeta med den och påverka den, och det
tar tid.

Jonas Widgren refererar till att EU-kommissionären
António Vitorino nyligen uttryckte sig så på en debatt i
Wien. Widgren talar om ”någon slags valövergripande
solidaritetsmekanism” som gör att inte högerpopulistis-
ka partier kan överta invandringsfrågan. Den franska
regeringen för just nu, enligt honom, en ”enormt med-
veten politik” just i syfte att undvika dessa ”rekyler”.

– Anti-EU och invandring var enligt alla analytiker
de två mest framträdande frågorna i de senaste valen i
Europa. Samtidigt måste vi ju öka invandringen, och
gör vi inte det kommer det ändå mer irreguljär invan-
dring. Vad ledarna har lärt sig är att de faktiskt kan kali-
brera och styra invandringen, de löste ju asylkrisen i
mitten på 1990-talet.
Ligger även integrationspolitik inom ramen för migra-
tion management?

– Självfallet! Men personligen är jag lite rädd för att
öppna den debatten, jag var personligen djupt inblan-
dad i Sverige så jag vet vad det innebär. Framtids-
frågorna intresserar oss mycket, som talet om att ställa
mer krav på invandrare, men Sverige är inte riktigt
moget för den debatten ännu.

SAMORDNINGEN av europeisk migrationspolitik inleddes
vid mitten av 1980-talet, men det är först på senare år

som man har börjat tala om en ”global migration mana-
gement”. Strategierna utformas av arbetsgrupper på
högsta EU-nivå såväl som av experter i utomstående
organisationer. De implementeras främst genom vad
man kallar informella kontakter och dialog. När beslut
i denna riktning fattas i nationella parlament och på
EU-nivå brukar det dock inte ske mycket debatt, utan
processen är snabb.

En milstolpe var ett strategipapper om invandrings-
politik från det österrikiska EU-ordförandeskapet
1998, vilket senare hävdades bara var en skiss.
Förslagen sågs då som kontroversiella: det talades om
att EU måste visa ”politiska muskler” i form av utrikes-
politisk handling mot andra länder för att få dem att
stoppa migrationsflöden innan de når EU.

”I stort sett alla EU:s bilaterala avtal med tredje stat
måste inkorporera migrationsaspekten. ... Till exempel
måste ekonomiskt bistånd göras beroende av visumfrå-
gor”, skrev Österrike.

I dag kan konstateras att strategin i hög grad har för-
verkligats. På EU-toppmötet i Tampere i Finland 1999
formaliserades framväxande trender till ett gemensamt
beslut om tre linjer för en ny migrationspolitik: För det
första skulle förebyggande åtgärder se till att färre söker
asyl, för det andra skulle kampen mot ”irreguljär migra-
tion” prioriteras. Men samtidigt skulle det öppnas för
en större omfattning av reglerad, tillfällig arbetskrafts-
invandring, vilket bland andra Tyskland, Spanien,
Italien och Storbritannien har gjort. Efter Tampere-
mötet har det påpekats att ”ekonomisk invandrare” inte
längre används som skällsord i officiella sammanhang,
utan i stället ges en positiv klang.

DET VAR OCKSÅ I TAMPERE som EU slog fast strategin att
utförandet av dess migrationspolitik ska ske i länder
utanför EU, i avrese- och genomreseländer. Länder
som brukar nämnas är Albanien, Libyen, Kina,
Marocko, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Ukraina och sta-
terna i före detta Jugoslavien.

Invandringen högprioriterades under Spaniens EU-
ordförandeskap, och vid toppmötet i Sevilla 2002 togs
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ännu ett steg i redan påbörjad riktning när det besluta-
des att migrationspolitiken ska vara närvarande i samt-
liga EU:s externa relationer. EU-kommissionen antog
dokumentet ”Integrating migrations issues in the EU’s
relations with third countries”, som fastslår att EU:s alla
utrikespolitiska redskap, inklusive hot om indragna
bistånd och handelsavtal, ska användas för att driva
migrationspolitik. Detta ska dock ses som ”ett konkret
uttryck för EU:s solidaritet med tredje land”, enligt
kommissionen. EU-kommissionen konstaterar nu att
migrationsfrågan har inbegripits i alla samarbetsavtal
med andra länder som EU har undertecknat sedan 1999.

Avtal om migrationskontroll har slutits med såväl
Ukraina i öst och Balkan-länder i sydöst som med
Maghreb-staterna på andra sidan Medelhavet.
Långsiktiga handlingsplaner har gjorts upp för länder
som Albanien, Marocko, Somalia och Sri Lanka. En
annan strategi har varit att placera europeiska gränspo-
liser på utländska flygplatser, vilket skett i Moskva,
Bangkok och Sarajevo. Migrationskontrollen kan sägas
sprida sig som vattenringar från Västeuropa och ut över
världen.

Författaren Jeremy Harding noterar hur invan-
dringsmyndigheter, som tidigare bara haft hand om
inre angelägenheter, börjar operera utomlands, något
han menar ”gör oss uppmärksamma på den borttynan-
de distinktionen mellan inre och yttre”.

EU ANSLÅR MASSOR AV PENGAR till olika utlandsprojekt
som kopplas till migrationen. De går till allt från stöd
till fattiga regioner med många utvandrare och upp-
muntran till invandrade företagare i Europa att investe-
ra i sina hemländer, till datasystem till polisen och uni-
former för gränsvakter.

I somras beslöt EU att under åren 2004–2008 anslå
250 miljoner euro till olika projekt för att ”integrera
migrationsfrågorna i de externa relationerna”. Att de
stater i vilka Europa nu ska understödja polisinsatser i

bästa fall är halvdemokratiska och i värsta fall rena
polisstater har knappt diskuterats.

Förutom att förebygga irreguljär invandring vill EU
hitta sätt att deportera de som saknar identitetshand-
lingar och som inget land vill ta emot. Belgien har tidi-
gare löst det genom att utvisa afrikaner till
Elfenbenskusten, där det franska företaget Budd, som
när det grundades 1850 sysslade med kolonial verksam-
het, tar över den vidare ”distributionen” av de deporte-
rade. Spanien har slutit avtal med
Nigeria om att landet ska gå med
på att ta tillbaka nigerianer som har
fått avslag på asylansökan, mot att
en viss kvot nigerianska ungdomar
ska få studera i Spanien och han-
delsavtal skrivs under.

Förra året inleddes en rekord-
snabb EU-process, som strävade
efter att skriva avtal om återtagan-
de med länder som Marocko,
Pakistan och Ryssland, men de
visade sig till en början ytterst ovilliga att ens förhand-
la om saken. I processen för att få till stånd sådana avtal
är det inte EU:s egna organ som är drivande utan IOM,
en organisation som anser sig vara neutral och inte
företräda någon av parterna.

INTERNATIONAL ORGANIZATION for Migration, IOM, står i
centrum för den framväxande regimen för global
migration management. IOM bildades 1951, präglat av
kalla krigs-klimatet och med ekonomiska utgångspunk-
ter, som en motvikt till FN:s humanitärt inriktade flyk-
tingorgan UNHCR. Efter 1989 har IOM:s roll snabbt
stärkts och sysslar såväl med förmedling av utländsk
arbetskraft som med storskaligt återsändande av oön-
skade invandrare. Fältkontor runt om i världen samlar
upp information om migrationsrörelser, nätverk och
mönster, vilket sammanställs för att kunna ge tidiga

varningar om hotande folkrörelser till europeiska stater.
I våras föreslog den brittiske inrikesministern David

Blunkett EU att asylsökande i framtiden ska hållas i
läger utanför EU – i Nordafrika, Ukraina, Ryssland och
Turkiet – medan deras fall behandlas. Denna ”nya
vision om asylbehandling för 2000-talet” skulle för-
verkligas genom att EU ger IOM pengar att bygga upp
dessa center.

IOM-direktören Peter Schatzer konstaterade i ett tal
för ett år sedan att de nordafrikan-
ska länderna i dag inte har några
incitament att hejda emigrationen
till Europa, eftersom utvandrarna
skickar hem betydande summor
pengar. Men metoden för att få
dem att ändra sig skulle inte vara
piska utan morot, betonade han.
Det är något som varje marockan
känner till.

Precis som invandringskontrol-
len har flyttat ut från Europas

gränser till grannregionerna, expanderar IOM geogra-
fiskt. Enligt kritikerna i det antirasistiska nätverket No
Border går det till så här: Först levererar de en forsk-
ningsrapport där ett problem konstrueras, sedan över-
tygar IOM regeringarna om att de inte kan sköta
migrationsproblematiken själva och erbjuder sig att
skicka experter för att bistå. IOM har till exempel låtit
ukrainska gränspoliser resa till gränsen mellan USA och
Mexiko för att lära sig hur effektiv gränskontroll ser ut.

PRECIS SOM MAHDI FRÅN LA PATERAS DE LA VIDA (se artikel
sid 8–9) sysslar IOM även med avskräckningskampanjer
för att få folk att stanna hemma, bland annat i Marocko.
För Marockos del har IOM också etablerat ett statistik-
center för att ge detaljerad information om vad utlands-
marockanerna sysslar med.

Den snabbt växande organisationen har även fått
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”Migrationskontrollen
kan sägas sprida sig 

som vattenringar från
Västeuropa och ut över

världen.”

TEMA: Maghreb och migrationen�



v Maghreb-länderna hörs det mest om
det av inbördeskrig drabbade Algeriet.
Landet koloniserades redan 1830 av
Frankrike som trots konstant mot-
stånd från islamiska brödraskap var
fast beslutet att göra Algeriet till en
oskiljbar del av det franska imperiet.

Men planerna på att bygga franska skolor för att göra
de algeriska barnen till ”riktiga” européer kom i prak-
tiken inte att beröra många. Däremot lyckades ocku-
pationen effektivt slå sönder existerande utbildnings-
system och sociala strukturer.

En islamiskt inriktad befrielserörelse växte fram
bland den välutbildade eliten från 1920-talet. Men
självständighetssträvandena fick en annan domineran-
de politisk inriktning när det socialistiska FLN inled-
de befrielsekriget 1954. Fransmännens hårda mot-
offensiv blev ett av decenniets viktigare debattämnen i
Europa, och efter mindre än tio år gav Frankrike upp
sin afrikanska koloni.

Kvinnorna, som hade en inte obetydlig roll i geril-
lakriget, försvann åter från offentligheten. I det själv-
ständiga, statskapitalistiska Algeriet där FLN var enda
tillåtna parti avlöste presidenterna varandra i militär-
kupper.

Bara några månader före Berlinmurens fall 1989
föddes Algeriets demokrati när militären accepterade
ett flerpartisystem. Tre år senare var den död och lan-
det hade kastats ut i inbördeskrig.

Islamiska räddningsfronten, FIS, ett nätverk av väl-
görenhetsorganisationer, handelsförbindelser, medier
och aktivister, nådde stora framgångar i kommunalva-
len. Mot dem stod sekularisterna, en hastigt formad
allians av partier (inklusive FLN), tidningar, feminis-
ter och människorättsfolk. Sekularisterna bekände sig
alla till demokrati och slöt upp bakom kraven på att
med alla tillgängliga medel, inklusive våld, stoppa den
andra valomgång som 1992 skulle ha gett islamisterna
parlamentarisk majoritet. Sedan dess har en klick mili-
tärer styrt landet med järnhand. När FIS upplöstes
övergick vissa av islamisterna till terrormetoder, och
militären har svarat med ett skoningslöst krig mot all
opposition – i demokratins namn. Antalet algerier som
sökte asyl i Frankrike tolvdubblades, men få beviljades.

TUNISIENS 1900-TALSHISTORIA visar vissa likheter med
Algeriets. Ännu en brutal polisstat som rättfärdigar
sina metoder med kampen mot ett ännu större ont:
islamisterna. Dock har regimen bedrivit en fram-
gångsrik PR-kampanj som konstruerat bilden av
Tunisien som ett litet, fridfullt land där inget drama-
tiskt händer.

President Ben Ali var på 1970-talet ledare för den
militära säkerhetstjänsten som under den tidens gene-
ralstrejker sköt ihjäl 100-200 personer. 

Enligt Nordafrikaforskaren Lise Garon var det som
belöning för detta sätt att krossa fackföreningarna som
Ben Ali kunde fortsätta sin karriär ända upp till rege-
ringen, tills han 1987 utsåg sig själv till president och

deklarerade att han skulle skänka Tunisien demokrati.
Ett år efter kuppen hade alla samhällsaktörer av

betydelse, civila som statliga, skrivit under Nationella
pakten, ett dokument som ger Ben Ali öppet mandat
att ta på sig rollen av landets frälsningsgestalt. Orga-
nisationer för mänskliga rättigheter valde en strategi
av tystnad och passivitet i hopp om att Ben Ali en dag
skulle genomföra de demokratiska reformer han utlo-
vat, och dess ledare erbjöds välbetalda statsjobb mot
att de svalde kritiken. Samtidigt pågår regisserade rät-
tegångar, angiveri, censur och tortyr.

Repressionen motiveras med att det är nödvändigt
att stoppa Al-Nahda, som beskrivs som en terroriströ-
relse knuten till islamisterna i Algeriet. En helt felak-
tig bild enligt Lise Garon, som menar att Tunisiens
islamister inte alls har den inriktningen.

Efter att Ben Ali förbjudit islamisterna blev övrig
opposition kväst. Socialdemokraternas partiledare
fängslades 1995 av politiska motiv. Regimtrogna kraf-
ter ordnade en kongress där partiet valde en mario-
nettledare.

Presidenten legitimerar styret med samhällsveten-
skap och framställer sig som en man som styr landet
enligt objektivt fastställda principer. Ben Ali har tre
gånger omvalts till president med röstsiffror varieran-
de från 99,0 procent till 99,4 procent.

Anonyma telefonsamtal är vanligt för dem som
ögonen på sig. 

Någon som känner till allt om deras privatliv frågar
hur saker går på jobbet och vad de tycker om den poli-
tiska utvecklingen. ”Vänskaplig rådgivning” av detta
slag räcker ofta för att skrämma folk till tystnad. Om
inte kan avsked från jobbet och smutskastningskam-
panjer bli nästa steg. Skandaltidningen Al-Hadeth är
ökänd för att på regimens uppdrag ödelägga folks liv
genom rykten om bristande sexualmoral och aids hos
oppositionella.
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Avkolonisering
med förhinder
Algeriet, Marocko och Tunisien är i en pressad ekonomisk situation
där en stor del av dess invånare vill ta sig till Europa för att arbeta
ihop ett större välstånd.

De auktoritära regeringarna utmanas främst av islamister. 
Mot det hotet har regeringarna vidtagit diktatoriska åtgärder 
– i namn av demokratin.

ansvar för rena biståndsprojekt, där man genom lån
till fattiga bönder i Maghreb-länderna ska minska
utvandringen från vissa regioner. En strategi som
testas i Tunisien handlar om att förmå Italiens tuni-
sier att investera sina pengar i verksamheter i
ursprungslandet för att på sikt minska migrationen
därifrån.

Vissa globaliseringsaktivister har det senaste
året börjat identifiera IOM som en viktig symbo-
lisk måltavla vid sidan om WTO och IMF.
Påtryckningarna på fattiga länder att införa en
migrationskontroll dikterad av västvärlden jämförs
med IMF:s ekonomiska strukturanpassningspro-
gram. Antirasistiska No Border-nätverket driver en
kampanj mot IOM och för ett år sedan stängdes
IOM:s kontor i Helsingfors för en dag av aktivister
som krävde fri rörlighet.

MED SINA 101 MEDLEMSSTATER och kontor runt om i
världen är IOM störst på området, men inte ensam-
ma. En rad stora och små, formella och informella
organisationer verkar, ofta i det tysta, för att väst-
världen ska få bättre kontroll över befolkningsrörel-
serna.

�FN-organet ILO, Internationella arbetsorga-
nisationen, sysslar också med migration manage-
ment. I år gav de till exempel ut en rapport där det
hävdades att en gemensam EU-politik för att stop-
pa den irreguljära transitmigrationen från Afrika
var nödvändig.

�IGC, Intergovernmental Consultations on
Asylum, Refugees and Migration Policies, bildades
1985. De är en liten, elitistisk, hemlighetsfull och
informell grupp om 16 personer för ”utbyte av infor-
mation och planering av innovativa lösningar och
strategier”. Enligt Franck Düvell från No Border är
IGC kanske den viktigaste gruppen av alla. Den har
sin organisatoriska bas hos ICMPD i Wien.

�ICMPD, lett av Jonas Widgren, bildades
1993 och ser sin roll som att ”ge råd åt regeringar
angående förebyggandet av migrationsrörelser från
öst till väst och syd till nord”. Några medlemmar är
Australien, USA, Spanien, Sverige, Slovenien,
Ungern, UNHCR och IOM. ICMPD:s anställda
har diplomatstatus och har inte minst haft stort
inflytande på europeisk asylpolitik i samband med
krigen på Balkan.

SJÄLV SER SIG JONAS WIDGREN som en pionjär för det
synsätt som förs av denna migrationsregim i tillbli-
velse.

– Det har funnits sedan mitten av 1970-talet om
man läser tal som olika svenska politiker höll och
saker som jag själv skrev. Men det har definitivt sla-
git igenom från mitten av 1990-talet, säger han.

En milstolpe var FN:s befolkningskonferens i
Kairo. Jonas Widgrens röst blir allt mer entusias-
tisk när han berättar om det pågående Bern-initia-
tivet, startat på schweiziskt initiativ och med
Sverige som en mycket aktiv deltagare. Målet är att
inom 20–30 år ha skapat en helt ny överstatlig
migrationsregim. IOM, ICMPD och Jonas
Widgren hör till de involverade.

– Sedan upptäckte FN:s generalsekreterare det.
Han lät en av sina närmaste män göra ett fortfa-
rande hemligt papper som ska presenteras för
generalförsamlingen och har konsultationer med
Sverige, Schweiz och fem syd-länder om tillsättan-
det av en global kommission, säger Jonas Widgren,
allt mer hemlighetsfull.

– Mer får jag inte säga.
Vilka mål hägrar vid horisonten?

– Den ideala världen är ju en värld där det finns
ett system för fri cirkulation mellan alla länder
inom vissa villkor, ungefär som på handelsområdet.

Det har talats om ett allmänt avtal om männis-
kors rörlighet, motsvarande handelsavtalet Gatt.
Och precis som Gatt utvecklades till världshandels-
organisationen WTO finns det planer på en mot-
svarighet för migrationsfrågor.

Men det är en lång bit kvar. Jonas Widgren gör
sin favoritjämförelse:

– Vi är på samma stadium som efter 1963, när
Rachel Carsons bok Tyst vår hade kommit ut. Då
fanns ännu inget forum för miljöfrågorna, men en
medvetenhet om att det var viktiga internationella
frågor. Där befinner sig migrationsfrågorna i dag.
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Det första fria valet i Marocko hölls 2002. På denna
vägg har varje parti fått varsin ruta för propaganda. 
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Lise Garon menar att dissidenterna i Tunisien har
betydligt sämre förutsättningar än Östeuropas dissiden-
ter hade på 1980-talet, eftersom omvärlden är för foku-
serad på ”det islamistiska hotet” för att se något annat.

Kvinnoorganisationernas roll i detta sammanhang är
inte okomplicerad. I Algeriet kämpar dessa mot isla-
mismen. ”Men så länge de inte fördömer våldet mot
kvinnliga släktingar till politiska dissidenter, kommer
deras engagemang att fungera som ett sätt att rättfärdi-
ga förtrycket inför den internationella opinionen”, häv-
dar Lise Garon. På ett liknande sätt framhålls Ben Alis
Tunisien, med arabvärldens minst kvinnodiskrimine-
rande lagar, som ett föregångsland av feminister i län-
der som Marocko.

Kanske kan man till och med dra en parallell till hur
åtgärder riktade mot illegal invandring till Europa rätt-
färdigas med feministiska argument. EU och organisa-
tioner för ”migration management” har kritiserats för
att under begreppet ”trafficking” klumpa samman män-
niskosmuggling i allmänhet och sexslaveri, och för att ha
använt sig av kvinnogrupper för att skänka legitimitet åt
en militarisering av gränserna.

Europa och Maghreb nästan speglar varandra på så
sätt att tvivelaktiga insatser görs i namn av att skydda
demokrati, säkerhet och stabilitet. 

I båda fallen har militariseringen lett till att fiende-
bilden har framstått som allt farligare, och en upp-
trappning till synes utan slut har inletts av kampen mot
”flyktingsmugglarna” respektive ”islamisterna”.

MAROCKO är ett annorlunda fall i Maghreb. Landet blev
inte objekt för lika häftig kolonisering som övriga
Afrika, och självständigheten från fransk och spansk
överhöghet 1956 skedde med landets traditionella
monarki, snarare än någon ideologisk befrielserörelse, i
spetsen. 

Sedan dess har utvecklingen präglats av stabilitet
under ett patriarkalt och konservativt system där valet
hösten 2002 anses vara det första fria, samtidigt som
monarkins ställning är orubbad.

Islamismen har inte fått något särskilt starkt fäste i
Marocko, kanske för att landets variant av islam är
nationalistiskt inriktad och kungen, som sägs härstam-
ma direkt från Muhammed, även är landets andlige
ledare. 

Islamismen har huvudsakligen tagit formen av en
social gräsrotsrörelse och ett parlamentariskt parti.
Självmordsattackerna som dödade sammanlagt 44 per-
soner sent på kvällen den 16 maj i år kom därför som en
chock. 

Majoriteten av de 14 gärningsmännen kom från kåk-
städerna i stadens utkanter.

– Hjärnorna bakom attentaten har dragit fördel av
den fattigdom och misär som finns i slumområdena,
sade marockanske författaren Tahar Ben Jelloun i en
intervju i Arbetaren 39/03.

Regeringen driver en medveten politik för att före-

bygga de sociala spänningar som anses leda till fram-
växten av islamistiska rörelser. Samtidigt som struktur-
anpassningsprogram på flera sätt leder till ökad fattig-
dom, har regeringen stora planer på minskad analfabe-
tism och sociala förbättringar.

Mycket hopp sätts till fortsatt ökad export till EU-
länderna. I januari 2000 beslutade Europeiska rådet att

ingå Europa-Medelhavsavtalet. Det gick i huvudsak ut
på att skapa ett frihandelsområde med fri rörlighet för
kapital och inbegriper alla Maghreb-länderna.
Investerare visar sig vara betydligt mer intresserade av
service och turism än av att starta industriproduktion,
eftersom den som vill starta exempelvis en textilfabrik
hittar billigare arbetskraft i Asien och Turkiet.
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Det har visat sig att utsländska investerare är mer intresserade av service och turism än av industriproduktion.

Europas utsidaTemasidor om Maghreb och migrationen

Europas utsida
I bakgrunden syns Europa, i form av den spanska enklaven 
Ceuta i norra Afrika.Men bilden är tagen från utsidan, från Marocko.
Varje år försöker tiotusentals afrikaner ta sig till Europa. 

Och varje år dör hundratals medan de försöker.
EU satsar allt mer pengar och prestige på att förhindra

illegal invandring, men människorna fortsätter att komma.
Det blir bara ännu svårare. Och farligare.Arbetaren for till Marocko för att försöka ta reda på 
drivkrafterna bakom migrationen från Maghreb-staterna
Marocko, Algeriet och Tunisien. Och om drivkrafterna 
bakom EU:s politik.
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