Värnplikt, vatten, ungdomar och arbete marockanska prioriteringar
Den senaste veckan har varit händelserik i marockansk politik, i alla fall vad gäller löften och
ommöbleringar. Både kungen och regeringen har lovat djupgående förändringar och nya
projekt, och landet har fått både ny ekonomi- och finansminister och chef för motsvarande
Arbetsförmedlingen. De tidigare hör till dem som sparkats efter en revisionsrapport om
tidigare misskötta projekt, bl a i staden Al Hoceima. Nu återstår att se om det blir bättre.
Marocko har många utmaningar framför sig och de flesta marockaner är trötta på ord utan
handling.
”Vi tror på att höja medborgarnas sociala status” sade premiärminister El Othmani, då han
presenterade finansbudgeten för 2019 och presenterade nye finansministern Mohamed
Benchaaboun, med lång erfarenhet i bankvärlden, närmast som ordförande och VD på
Morocco’s Centrale Populaire Bank.
Förbättrad skola, hälsa och social dialog
I budgeten ligger projekt som stödjer kungens önskan om prioriteringar inom utbildning,
hälsa, arbete, social dialog och att stärka medborgarnas makt, bl a:
- att göra basutbildning obligatoriskt
- stärka elevernas kritiska tänkande, analys och förmåga att lära själv
- minska antalet skol-dropouts
- utveckla medical aid-programmet RAMED
- implementera ett hälsoförsäkringsprogram för anställda, egenföretagare och
arbetslösa
- lansering av socialregistret National Initiative for Human Development, som klargör
vem som är i behov av stöd för överlevnad
- finansiellt stöd för skilda och marginaliserade kvinnor och deras barn, via statliga
solidaritetsfonder.
- Ännu mer fokus på att skapa arbetstillfällen med hyfsade anställningsvillkor
- Färdigställa National Water Plan och åtgärder för att klara nödsituationer, särskilt
brist på dricksvatten.
”Eftersom vatten spelar en fundamental roll i all utveckling och stabilitet” ska nya dammar
byggas och gamla underhållas. Få marockaner tror dock att upplösandet av ”Sekretariatet
för vattenfrågor” är rätt metod för att uppnå förbättringar.
Förändra obalanser mellan utbildning och arbetsmarknaden
I kungens tal på 65-årsdagen för ”Kungens och folkets revolution” betonade Muhammed VI
vikten av att ungdomar kommer i arbete och nödvändigheten att förändra obalansen mellan
dagens utbildning och arbetsmarknadens behov.
”För att ge fler ungdomar möjlighet att försörja sig måste yrkesutbildningen omprövas på
djupet och anpassas till arbetsmarknadens verkliga behov.” Revideringen ska göras av
OFPPT, motsvarigheten till vår Arbetsförmedling, under ny ledning av civilingenjören Loubna
Tricha, tidigare generaldirektör för statliga fosfatbolaget OCP. Delar av lösningen sades vara:
- Skapa mekanismer för att stötta småföretagare och innovativa projekt, samt stötta
entreprenörskap.
- Förändra systemen för att bli mindre korrupta
- Fortsätta att förändra pension- och skattesystemet
- öka hastigheten i industrialiseringen.
- Fler projekt för att förbättra levnadsvillkoren i utsatta områden.

Allmän värnplikt igen
Sannolikt återinförs också obligatorisk värnplikt om 12 månader, för alla mellan 19-25 år.
Militärtjänsten togs bort 2006 men man säger sig vara i behov av något som kan stärka
ungas känsla för sitt medborgarskap, förbättra disciplinen, förtydliga rättigheter och
skyldigheter samt i högre grad ”integrera det professionella och det sociala livet”.
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