Kung Muhammed VI:s trontal 2018:

Marockos politiker måste leverera och skapa förutsättningar till
nya arbetstillfällen och mer rättvist socialt stöd.
”Det är viktigt att politiker verkligen levererar och är mottagliga för medborgarnas klagomål, samt att de
omedelbart interagerar med det som händer i samhället och världen.” Kung Muhammed VI anklagade
politikerna för försakelse och menade att de måste förnya sina arbetsmetoder och arbetssätt för att göra
Marocko till ett enat, starkt land med säkrad utveckling och ekonomi för alla, inte minst inom utbildning och
hälsa.
I årets trontal lyfte han fram vikten av nationell förnyelse för att hitta åtgärder och metoder som leder till
social och territoriell rättvisa, utveckling av utbildning och hälsosystem samt 2025 års Vattenplan för att lösa
vattenbristproblemen. Kungen betonade också nödvändigheten att bygga tillit inom samhället, bl a genom
att förbättra det sociala stödet samt genom att skapa bättre förutsättningar för bättre företag och därmed
fler jobb.
Nedan en sammanfattning av kung Muhammed VI:s Trontal till det marockanska folket, som han höll för
19:onde gången sedan trontillträdet, den 29 juli i staden Al Hoceima (nordöstra Marocko).
”Den sociala frågan engagerar mig
djupt, både som kung och som
människa, och jag bär det
oföränderliga hoppet om att
förbättra medborgarnas
levnadsvillkor. I två decennier har
Marockos framgångar och vinster
gett anledning till tillfredsställelse
och stolthet. Men jag har en känsla
av att vi fortsätter att misslyckas i
sociala frågor.”
Genom att förändra metodiken och
skapa nya arbetssätt som kan visa
på administrationens brister vilka
hindrar genomförandet, hoppas
han på förändring.
”Det är meningslöst att ha fler än 100 stöd- och sociala program som kostar tiotals miljarder dirham, om de
olika departementen inte samordnar sitt arbete och misslyckas med att nå de kategorier de är tänkta för. Hur
kan vi tro att dessa program verkligen effektivt påverkar medborgarnas behov och dagliga liv? Vi måste lyssna
på kritikerna och vara självkritiska och reformera!”
”För att skapa ett lugn och tillit i samhället måste vi förbättra förvaltningen och se till att institutionerna
fungerar väl. Ingen ska behöva lida p g a uppskjutna projekt. De ansvariga politiska partierna måste stå vid
medborgarnas sida, förnya sina arbetssätt och uppmuntra unga att delta i politiken, eftersom det är de som

bäst känner sina behov. Politikerna måste lyssna på medborgarna och arbeta proaktivt för att skapa tillit och
kunna förutse framtiden.”
”Att genomföra projekt, korrigera brister och ta itu med ekonomiska eller sociala problem kräver kollektiva,
planerade och samordnade åtgärder mellan institutioner och olika aktörer, särskilt mellan regeringsledare och
de parter som skapar dem.”
Socialt register med ekonomiska och sociala uppgifter samt andra prioriteringar
Kungen önskar en rejäl omstrukturering och prioriterade följande reformer:
1.

Inrättandet av det nationella sociala registret RSU, Registre Social Unique, en omfattande databas
med ekonomiska och sociala uppgifter om medborgare och familjer runt om i landet, som ska ligga till
grund för distribution av stödprogram. Samtliga berörda aktörer måste omstrukturera sina nationella
stöd- och socialskyddsprogram och lägga fram förslag till utvärdering. Inte minst regeringen måste
registrera åtgärder och framgångar, där avsaknad av information innebär tillbakabetalning av stöd.
Enligt premiärminister El Ottmane ska projektet ska vara klart år 2020.

2.

Akutåtgärder inom program som stöttar familjer i att låta sina barn påbörja, fortsätta och slutföra sina
studier. From nästa skolår införs Tayssir, ekonomisk stöd till skolgång, och finansiellt stöd till
förskoleutbildning, skoltransport, skolmat och internat.

3.

Fokus på utveckling av humankapital för att förbättra de unga generationernas villkor. Inleda tredje
fasen av l’Initiative nationale pour le Développement humain”, den mänskliga utvecklingen, i syfte att
förbättra villkoren för nästa generation, stödja dem som har det svårt och starta fler projekt som kan
skapa jobb och intäkter.

4.

Se över det nationella sjukvårdssystemet och åtgärda fel med sjukersättningar inom programmet
"RAMED" som idag karaktäriseras av dålig ledning och uppenbara brister.

5.

Agera snabbt för att uppnå en social dialog med fackföreningarna för att skapa en hållbar social pakt
som kan förbättra företagets konkurrenskraft och stärka arbetskraftens köpkraft inom den offentliga
och privata sektorn.

6.

Fortsätta bygga nya dammar. De senaste 18 åren har 18 dammar i olika storlekar färdigställts.
”Vattnet spelar en nyckelroll i landets utveckling och stabilitet. Vi måste mobilisera alla tillgängliga
medel för att hantera medborgarnas tidvis dåliga tillgång på dricksvatten samt säkra vattentillförsel
för boskapsvattning, särskilt under sommarsäsongen.”

Skapa produktiva och värdiga arbeten
Kungen avslutade med att poängtera att "den högsta formen av socialt skydd är genom att skapa produktiva
och värdiga jobb. Vi kan inte förvänta oss skapande av arbetstillfällen eller inrättandet av ett modernt och
anständigt socialt skyddssystem utan ett kvalitativt språng av investeringar.”
” Vi måste förenkla för investeringar och underlätta finansiering som ökar produktiviteten samt utbilda och
förbättra personalresurserna inom alla nivåer, för att möjliggöra marockanska företags konkurrenskraft. Inte
minst förnya företagskulturen. På så sätt kan vi stärka exportkapaciteten och öka potentialen för
sysselsättning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas små och medelstora företag, som idag utgör 95% av den
nationella ekonomin.”

Kungen nämnde genomförandet av tre stora projekt:
1.
2.
3.

En administrativ decentralisering som ger de lokala myndigheterna möjlighet att fatta egna
beslut och genomföra regionala ekonomiska och sociala utvecklingsprogram.
Ratificering av den nya investeringslagen och aktivering av reformen som skapar regionala
investeringscentrum med nödvändiga befogenheter.
Nya lagtexter, där bl a en månad blir maximal period för vissa myndigheter att genomföra det
som beslutats inom investeringsområde, annars inhiberas stödet. Ny teknologi och
användning av datorer blir ett krav i det samordnade informationsutbytet inom offentliga
tjänster.

Detta sammantaget förväntas leda till ett optimalt utnyttjande av Marockos tillgångar och kan stimulera
investeringarna och skapa ett dynamiskt förtroendefullt näringsliv som klarar den internationella konkurrensen
och olika handelskrig, samt har initiativförmåga som skapar nya jobb, förbättrar samhällsservicen och minskar
korruptionen.
Och kanske förbättrar Marockos placeringen som nummer 69 i ”Doing Business rankings”.
”Under hela vår sekulära historia har Marocko varit ett enat och sammansvetsat land, där kungen och folket
gemensamt har skyddat vårt gemensamma hem och land, och det är vår plikt att även under svåra tider skydda
och bidra till tillväxt och utveckling.
Det är nationen, liksom medborgarna, som betalar det högsta priset för kaos. Vi måste fortsätta att arbeta
hand i hand för att övervinna svårigheterna och skapa gynnsamma förutsättningar för utövande av program
och utvecklingsprojekt, generatorer av jobb och garantier för ett värdigt liv.”
Annika Thunström 31 juli 2018

