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To the attention of: 
Mrs Lina Makboul 
Reporter/Producer 
Sveriges Television AB /SVT 
Pumpgatan 2, 40513 Göteborg 

Dear Madame, 

~~Jt~ 
~ 

Stockholm, le 5 Janvier 2017 

First of all, we would like to thank you for your email conceming your report ,on the case of the so
called Kader Bensharef. 

We have carefully read the script which you have kindly sent us, and would like to add certain 
clarifications in the hope of better informing the Swedish public opinion. 

We have noted that your report contained numerous unfounded allegations, we will however limit 
ourselves to four major points as a preliminary answer. 

First, We would like to reassure the Swedish public that there is no "mistrust" with the Swedish 
authorities from our part. The Embassy of Morocco in Stockholm has always cooperated and is 
continuously in contact with the Ministry of Justice and the Migration Agency, conceming the issue 
of extradition and identification, as part of our mutual commitment to the enhancement ofthe 
historical relations that exist between our two countries. Furthermore, Morocco has always assumed 
full responsibility of all its citizens. It has for instance delivered some 101 Laissez-Passer documents 
for voluntary repatriation and forced extradition, all conceming proven Moroccan illegal immigrants 
in Sweden, in the 2016 only. 

These documents were issued in full respect of established procedures, on the sole basis of finger 
prints produced by the Swedish authorities. 

Secondly, the identification procedure ofthe so-called Kader Bensharef could not confirm that he isa 
Moroccan citizen, as his finger prints do not concord, as oftoday, with any others in the Moroccan 
data base. However, and in spite ofthe financial and moral cost and the many efforts that went into 
trying to identify him, the Moroccan authorities have not stopped trying to identify him by using any 
other technique possible. Any new details or information on this issue will certainly be forwarded in 
consequence and immediately to the Swedish authorities. 



Let us add that any information we have on this case has always and constantly been communicated, 
in due time or whenever solicited, to the Swedish authorities, including the Ministry of Foreign 
Affairs. 

Thirdly, we would like to remind you that your team has trespassed onto the headquarters of the 
Embassy of Morocco in Stockholm in a most violent and intrusive manner that has left the local staff 
and Embassy visitors traumatized for weeks after this unusual aggression. lndeed, entering the 
premises of any country's Diplomatic Mission without prior permission is in violation of 
International Law and article 22 ofThe Vienna Convention. We deplore this infringement upon 
Moroccan Sovereignty and have relayed this unfortunate incident to the knowledge ofthe Swedish 
Foreign Affairs Ministry, MENA Department, and later to Senior Advisor for 
diplomatic Affairs/Police Superintendent of the Police Region Stockholm. 

Lastly, The Embassy of the Kingdom of Morocco guarantees that the processing of all 
administrative cases is done in a neutral and nondiscriminatory fashion, without any political, 
religious or gender bias ( cf. the Moroccan Constitution). 

W e kindly request that you include the full and original content of this note in your report, and 
remain at your disposal for any further information. 

Sincerely yours 

The Ambassador 

t· 1-~ 
Amina Bouayach 



NON OFFICIAL TRANSLATION 

Till uppmärksamhet av Lina Makboul 
Reporter/Producent 
SVT Uppdrag granskning 
Sveriges Television AB 
Pumpgatan 2 
405 13 Göteborg 

Först och främst vill vi tacka dig för din e-post angående din rapport om personen känd som Kader 
Bensharef. 

Vi har noggrant läst manuset som du vänligen har skickat oss, och skulle vilja lägga till vissa 
förtydliganden i hopp om att förse bättre information till den svenska offentliga opinionen. 

Vi har noterat att rappo1ten innehåller många ogrundade anklagelser, men vi kommer dock att 
begränsa oss till fyra huvudpunkter som preliminärt svar. 

Först skulle vi vilja på nytt försäkra den svenska allmänheten att det inte finns någon "misstro" med 
de svenska myndigheterna från vår del. Den Marockanska Ambassaden i Stockholm har alltid 
samarbetat och är ständigt i kontakt med Justitieministeriet och Migrationsverket. Vi samarbetar, 
bland många andra frågor, om utlämning och identifiering, som en del av vårt gemensamma 
engagemang för förbättringen av de historiska relationerna som finns mellan våra två länder. 
Dessutom har Marocko alltid tagit fullt ansvar för alla sina medborgare. Det har till exempel 
levererat bara under året 2016 ett hundratal Passersedlar för såväl frivilligt återvändande som 
tvingad utlämning, alla rörande beprövade illegala marockanska invandrare i Sverige. 

Dessa dokument utfärdades med full respekt för fastställda rutiner, enbart på grundval av 
fingeravtryck som producerades av de svenska myndigheterna. 

För det andra kunde identifieringsförfarandet av den personen känd som Kader Bensharef inte 
bekräfta att han är marockansk medborgare, för hans fingeravtryck visar ingen match med alla 
andra i den marockanska databasen. Dock, och trots den moraliska och financiella kostnader och 
alla ansträningar som gjordes för att försöcka identifiera honom, de Marockanska Myndigheter har 
inte slutat att försöka identifiera honom med att änväda andra mögliga tekniker. Vilka detaljer som 
helst eller infonnation i detta fall kommer säkert att framföras omedelbart till de Svenska 
Myndigheter. 

Låt oss tillägga att all infonnation som vi har i detta ärende har alltid och ständigt kommunicerats, i 
tid eller när begärd, till de svenska myndigheterna, inklusive Utrikesministeriet. 



För det tredje vill vi påminna om att ditt lag har begått på huvudkontoret för den Marockanska 
Ambassaden i Stockholm på ett mycket våldsamt och påträngande sätt som har lämnat den lokala 
personalen och ambassadens besökare traumatiserade i flera veckor efter denna ovanliga 
aggression. I själva verket är att komma in utan tillstånd i lokalerna hos varje lands beskickning i 
strid med internationell rätt och artikel 22 i Wienkonventionen. Vi begråter denna överträdelse på 
det marockanska suveränitet och har fönnedlats denna olyckliga händelse till kunskapen av det 
Svenska Utrikesministeriet, MENA avdelningen, och senare till , Högre Rådgivare 
för diplomatiska frågor/Poliskommissarie av Polisregion Stockholm. 

Slutligen garanterar den Marockanska Ambassaden att behandlingen av alla administrativa ärenden 
sker på ett neutralt och icke-diskriminerande sätt, utan någon politisk, religiös eller köns fördom (cf. 
Marockanska Konstitution). 

Vi ber vänligt att du inkluderar i rapporten det hela och ursprungliga innehållet i denna anteckning, 
och vi står till ert förfogande för ytterligare information. 

Med vänlig hälsning, 

The Ambassador 

Amina Bouayach 




