Internationella protester
mot EU-samarbetet med
Marocko
Den 13 oktober fördjupade EU sitt
grannskapsavtal med Marocko
med sikte att ge Marocko ”advanced status”. Marocko har sedan
länge en särställning bland EU:s
grannskapsländer. Inget av Barcelonaprocessens länder får så stora
EU-bidrag, 654 miljoner euro
under år 2007-2010, trots att tillväxten i Marocko är svag och korruptionen stor. Nu kommer dessutom mer pengar att flöda in från
EU. Målet för EU:s Medelhavsunion är att skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet.
Om EU skulle teckna ett avtal
om så kallad ”Advanced status”
med Marocko, kräver organisationen Western Sahara Resource
Watch (WSRW) och hittills cirka
300 organisationer från olika länder att den ockuperade delen av
Västsahara uttryckligen exkluderas
ur avtalet, vilket ännu inte har
skett.
Marocko ockuperar fortfarande
en stor del av Västsahara i strid
med över 100 FN-resolutioner, som
deklarerar att Västsaharas folk har
rätt till självbestämmande. FN betraktar Västsahara som en avkoloniseringsfråga och har förklarat det
som både ockuperat och annekterat. Internationella Domstolen i
Haag har avvisat Marockos anspråk på området, skriver organisationen.
”Enligt internationell lag är det
EU:s och dess medlemsländers
plikt att inte erkänna Marockos illegala annektering av Västsahara.
Det EU måste göra är att klart precisera vilket territorium man ska
samarbeta med”, skriver Sara Eyckmans WSRW i ett brev till EUkommissionären för utrikesfrågor
Benita Ferrero-Waldner den 4
november.
För mer information:
www.wsrw.org

Svenska protester mot
Marockos ”advanced status”
– men regeringen positiv
EU vill knyta Marocko ännu närmare
genom ett fördjupat samarbetsavtal. Utrikesminister Carl Bildt och EU-minister
Cecilia Malmström är positiva till detta
och hoppas kunna ha en dialog med
Marocko om Västsahara-konflikten. Riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp), vill
att ockupationen upphör innan ett fördjupat samarbetsavtal kan komma på tal.
Jens Holm, EU-parlamentariker (v), är
mycket kritisk till regeringens hållning.
– Det är skandal att den svenska regeringen stödjer Marockos särställning med
EU. Det är löjligt att påstå att det blir lättare att påverka Marocko med den nya
statusen, säger Holm.
Flera parlamentariker ställer nu frågor
och väcker motioner kring det fördjupade
samarbetsavtal som är på gång mellan EU
och Marocko. Agneta Berliner, riksdagsledamot för folkpartiet, motionerar om att
Marockos ockupation av Västsahara ska ha
upphört innan ett fördjupat EU avtal undertecknas. Berliner menar att det är dags
att ställa krav på Marocko.
– FN har antagit en resolution om
folkomröstning. Den skulle hållas 1992
för att låta det västsahariska folket självt
avgöra om landets självständighet. Den
omröstningen är ännu inte genomförd.
Jag anser att EU-länderna mer kraftfullt
behöver agera så att ockupationen av
Västsahara upphör, säger Agneta Berliner.
Men att ställa detta krav, det vill
uppenbarligen varken EU-minister Cecilia Malmström eller utrikesminister Carl

Bildt. De vill ha en dialog med Marocko.
– Det är lättare att inom ramen för EUsamarbetet föra en dialog med Marocko
och därigenom trycka på, menar Cecilia
Malmström, som hävdar att regeringen har
drivit på för att få med Västsaharafrågan i
det fördjupade samarbetsavtalet.
Men EU-parlamentarikern Jens Holm
(v) är skeptisk. Han tycker regeringens inställning är skandalartad.
– I alla EU:s samarbetsavtal finns tydliga krav på mänskliga rättigheter, som ska
vara uppfyllda innan ett avtal skrivs. Det
är uppenbart att Marockos ockupation av
Västsahara och landets generella kränkningar av mänskliga rättigheter strider
mot de krav som EU självt har satt upp,
säger Holm.
– Häv det rådande avtalet med Marocko, till dess att Marocko visat i handling
att ockupationen upphör, tycker Holm.
Jens Holm har skickat en fråga till EU:s
ministerråd, då han anser att det klart
måste framgå att Västsahara inte ska
omfattas av det fördjupade avtalet mellan
EU och Marocko. Samma farhåga har
Agneta Berliner.
– Om EU accepterar en sådan status på
samarbete skulle vi ytterligare legitimera
och finansiera Marockos ockupation av
Västsahara. Det nuvarande partnerskapsavtalet har uppenbarligen inte gjort
Marocko berett att följa internationell
rätt, säger Agneta Berliner.
Arto Valtonen

Den 22 september
gav sig unga och
gamla västsaharier,
några med flaggor, ut
några minuter, på
gatorna i Smara. De
fredliga demonstranter, som upptäcktes

Lena Thunberg

av polis, slogs ned
brutalt. Polis och militär omringade staden.
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