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V ILL  DU VETA MER?

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko
sedan 1975. De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess
i flyktingläger i Algeriet.
Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över
länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styr-
ka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsa-
haras självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och
den västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon
folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos
vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.
Frankrike och USA är Marockos främsta supportrar.
Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt
stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiske-
avtal med Marocko, där de västsahariska vattnen är inklu-
derade. Detta strider mot internationell lag.
Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den
västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat. 

Arso, schweizisk webbsida,
uppdateras kontinuerligt
med information på
engelska om Västsahara:
www.arso.org

SPS (Sahara Press 
Service) rapporterar direkt
och kontinuerligt från de
västsahariska flyktinglägren.
www.spsrasd.info

Tidskriften Västsahara och
Föreningen Västsahara
www.natverkstan.net/
vastsahara

Solidaritetskommittén vid
Jakobsbergs Folkhögskola:
www.vastsahara.org

Blogg av Aron Lund 
www.saharalistan.blogspot.
com 

Nätverket för ett fritt Väst-
sahara, ett fritt nätverk, 
baserat i Göteborg 
www.frittvastsahara.nu 

Afrikagrupperna  
www.afrikagrupperna.se

Praktisk Solidaritet
www.emmausbjorka.se

Kristna Freds 
www.krf.se/vastsahara.asp

Stiftelsen Global Kunskap 
www.vastsahara.se 

Fish elsewhere
www.fishelsewhere.org 

Polisario Front, tel 08-315610

Kommittén för Västsaharas
kvinnor, tel 08-305639

Lästips
Beställ genom Västsahara
vastsahara@brevet.nu

Västsahara – Afrikas sista
koloni, Lena Thunberg,
Föreningen
Västsahara, 2004,
70:- (sänkt pris)

Informationsfolder, 2005, 
gratis

Västsahara – avkolonisering
med förhinder, Claes
Olsson, Global
Publications, 2002, 80:-

Globen nr 4 2004
(mellanstadiet), 30:-

Endgame in the Western
Sahara – What future for
Africas last colony? Toby
Shelley, Zed books, 2004,
ca 200:- inkl porto,
beställ genom
Mohammed.Umar@
zedbooks.net

Pojken som levde med strut-
sar, Monica Zak, Opal, ung-
domsbok, pocket, 2001

Materialtips
Sahara Maraton, Fredrik
och Johan Persson, DVD,
18 min. 2004, 150:-

Västsahara är inte till
salu! Fotoutställning av
Kim Naylor, att hyra

Vykort, 2:-

Glöm inte att 
prenumerera!

Privatpersoner 100:-
Organisationer 125:-
Stödprenumeration 125:-
Utlands-
prenumeration 175:
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F A K T A O M V Ä S T S A H A R A

NY NORSK HEMSIDA OM VÄSTSAHARA:
www.vest-sahara.no

En planerad norsk fiskerianlägg-

ning i Västsahara stoppades i

elfte timmen 2005. Efter att nor-

ska utrikesdepartementet ingri-

pit, hamnade anläggningen i

Marocko i stället. Varken expor-

törer eller importörer kan säga

varifrån anläggningens råvaror

kommer.

Ett delvis norskfinansierat fiskeriprojekt
som var planerat att starta i det Marocko-
ockuperade Västsahara stoppades somma-
ren 2005, innan det kom i gång. Projektet
var ett samarbete mellan den lokala fiskol-
jeproducenten KB Fish och det norska
importföretaget GC Rieber. Enligt pla-
nerna, som hade kommit långt sommaren
2005, skulle det byggas en anläggning för
fiskoljeproduktion i den västsahariska sta-
den El Aaiún under marockansk ockupa-
tion.

Men efter påtryckningar från det nor-
ska utrikesdepartementet beslutade in-
vesterarna att placera anläggningen i sta-
den Tan-Tan i södra Marocko, inte långt
från gränsen till Västsahara. Det har både
export- och importföretagen bekräftat för
Norwatch.

– På grund av det negativa rykte som
var förknippat med El Aaiún, blev våra
planerade investeringar inte aktuella.
Utifrån de diskussioner vi hade med den
norska ambassaden och utrikesdeparte-
mentet förlades projektet till Marocko och
inte till Västsahara, säger Harald Wieds-
wang i det marockanska företaget KB Fish

på telefon från Agadir.
Wiedswang, som har arbetat för

marockansk fiskeindustri i Västsahara i
åratal, kan inte garantera att produktio-
nen de har i Marocko hämtar sina råvaror
från Marocko och inte från Västsahara.

UD ingrep

Under den tidigare regeringen stramades
Norges hållning upp betänkligt, när det
gäller norskt näringsliv i de ockuperade
områdena.

– Jag kommer inte riktigt ihåg hur
diskussionen gick. Men de hade en klar
uppfattning om att den skulle placeras i
Marocko, säger Wiedswang till Norwatch
om dialogen med norska myndigheter.

Därmed är detta den andra fiskeriin-
vesteringen som har dragit sig tillbaka från
Västsahara efter att norsk dokumentär-
film i maj 2005 avslöjade den norska
industrin i det ockuperade området.
Enligt tidningen Fiskaren stoppade den
norska båtbyggarfabriken Selfa Arctic sina
projekt i Västsahara sommaren 2005. Sel-
fa Arctic hade planerat att bygga småbåtar
för marockanska fiskare i området men
drog sig ur efter påtryckningar från UD.

Inga garantier om ursprung

Varken exportören Wiedswang eller
importören Arne Alnaes i GC Rieber har
emellertid ett klart svar på varifrån råva-
rorna till den nya anläggningen i Tan-Tan
kommer. El Aaiún är den viktigaste ham-
nen i området för att ta emot fisk från de
rika fiskeområdena utanför Västsahara.
Men mycket av det som landas i El Aaiún
transporteras norrut till Marocko för

vidare bearbetning. Det mesta hamnar i
Tan-Tan och Agadir. Det är därför stor
risk att Tan-Tan-anläggningen använder
sig av fiskprodukter från Västsahara. Tan-
Tan ligger tjugo mil från den västsahariska
gränsen.

– Diskuterades det också med UD var-
ifrån råvarorna kommer?

– Ambassaden och UD har förklarat,
vad de kan stödja och inte stödja. Men
vad jag som privatperson företar mig är ju
en annan sak, säger Wiedswang till Nor-
watch.

Inte heller importören i Norge, GC
Rieber, kan säga om råvarorna kommer
från Västsahara eller Marocko men under-
stryker att de lägger stor vikt vid att följa
UD:s rekommendationer om att inte
handla med Västsahara.

Att företagen inte kan garantera var-
ifrån råvarorna kommer, tycker Sidi Omar
är dåligt. Omar är motståndsrörelsen
Front Polisarios representant i London.

– KB Fish bör garantera att fisken de
bearbetar i Marocko inte kommer från
Västsahara, säger Omar på telefon till
Norwatch.

– Men det är trots allt glädjande att
höra att de har valt att lägga sin fabrik i
Marocko. Varje fiskerianläggning som vi
slipper se etablera sig i Västsahara innebär
en handfull färre marockanska bosättare,
säger Omar på telefon från England.

Erik Hagen, Norwatch, 
22 december 2006 

Nyhetstjänsten  Norwatch ges ut
av Framtiden i våre hender

Norsk investering stoppad

Omega 3-import från Västsahara

Tonvis med näringsrik fiskolja importeras till Norge varje år och slutar

i tablettform i norska hälsoprodukter på hälsobutikernas hyllor. Det

mesta kommer från Sydamerika, men en betydande mängd kommer

också från det ockuperade Västsahara.

KB Fish är ett marockanskt företag med en norsk direktör, Harald

Wiedswang. Under en period fram till slutet av 90-talet hade KB Fish

fiskelicenser i de västsahariska vattnen. Nu har de specialiserat sig på

produktion av fiskolja och fiskmjöl. Enligt Wiedswang köper företaget

upp fiskavfall från olika fiskefabriker i El Aaiún och Dakhla. Sedan

kokar de avfallet till näringsrik olja. 

Källa: NorwatchLastbilar lastade med fisk från El Aaiún på väg mot den
marockanskan gränsen.  Bild: Thomas Frantsvold
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