Västsahariernas fisk körs i frysbilar till Marocko.

EU:s fiske
utanför
det ockuperade
Västsahara
Tänker statsrådet ta initiativ
för att EU-länderna ska sluta
medverka i Marockos olagliga
exploatering av Västsaharas
fiskevatten och landning av
fisk i det ockuperade Västsahara?

Denna fråga ställde riksdagsledamoten
Ameer Sachet (s) till jordbruksminister
Eskil Erlandsson (c) i februari och fortsätter:
”I januari smygstartade det svenska
ordförandeskapet i EU. Det första halvåret 2009 är Tjeckiens ordförandeperiod
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men Tjeckien har bett Sverige vara ordförande för de arbetsgrupper som ansvarar
för vissa fiskeförhandlingar med länder
utanför EU. Det innebär att Sverige
ansvarar för fiskeområdet i ett helt år.
Vattnet utanför Västsaharas kust räknas
till ett av världens fiskrikaste. Det är marockanerna som har byggt ut fiskeverksamheten i Västsahara, när deras egna vatten har dränerats på fisk. Både El Aaiún
och Dakhla har numera stora fiskehamnar
och fiskefabriker. Stora lastbilar kör dessutom fryst fisk till Marocko. 90 procent av
det marockanska fisket landades i Västsahara 2007. En handfull rika västsaharier
som samarbetar med Marocko har fått till-

stånd att kontrollera en del av fiskelicenserna samt att driva frysfabriker. För
Marocko är fiskerinäringen i Västsahara
särskilt viktig som sysselsättning för de
hundratusentals marockanska bosättarna.
Få fiskare är västsaharier.
Fisket är alltså viktigt för den marockanska ockupationen av Västsahara och
Sverige måste därför ta initiativ till att
EU-länder inte fiskar i Västsaharas vatten
eller landar fisk i Västsahara. Sverige motsatte sig under den tidigare socialdemokratiska regeringen att EU slöt avtal med
Marocko kring fisket.”
Lena Thunberg

Ur tidskriften Västsahara nr 1 2009

EU-nämnden: ”Bra utveckling i Marocko”
– Jag var inte medveten om att man var
tvungen att ha examen i franska för att
kunna sitta i EU-nämnden och förstå
underlagen, sa riksdagsledamot Hans Linde (v) vid EU-nämndens möte i december
och menade att Sverige måste lyfta upp
frågan om Västsahara och mänskliga rättigheter när det gäller EU och Marocko.
– Det står ”Bra utveckling i alla dimensioner och på alla nivåer”, förklarade
nämndens ordförande om den enda
meningen om Marocko, som dessutom
var skriven på franska.
Även miljöpartisten Bodil Ceballos
ville att Sverige ska driva på frågan om
västsahariernas rätt till självbestämmande.
– Vad gäller Västsahara är den linje
som gäller att arbetet nu framför allt – det
är därför det inte nämns – bedrivs i FN, i
New York. Det är där förhandlingarna
genom FN-medling sker. Där har ju Ma-
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rocko tagit ett antal initiativ som nu bereds tillsammans med FN:s särskilde medlare. Jag känner inte riktigt igen det som
sades om olika former av kränkningar av
mänskliga rättigheter. De finns säkert, men
det finns också andra former av arbete för
att lösa frågan om Västsahara som Marocko har tagit initiativ till. Jag tror därför
att det hela mår bäst av att vi nu låter framför allt FN arbeta vidare med detta, svarade kabinettsekreterare Frank Belfrage.
Tidskriften Västsahara bad senare om
ett förtydligande av kabinettsekreterarens
ord och fick bland annat följande svar:
”Sverige stödjer det utvidgade samarbetet mellan EU och Marocko eftersom vi
tror att det ökar EU:s möjligheter att
bidra till en positiv utveckling i Marocko
och i regionen. Viktiga frågor för Sverige
är att fördjupa den politiska dialogen bl. a.
vad gäller konflikten i Mellanöstern och i

Västra Sahara. Vidare är vi angelägna om
att lyfta fram respekten för de mänskliga
rättigheterna. Ekonomiskt samarbete och
handelsutbyte är ett annat område i relationerna mellan EU och Marocko. Slutsatser och överenskommelser är som vanligt resultatet av enhälliga beslut inom EU
och förhandlingar med motparten och de
återspeglar därför inte alltid de svenska
eller europeiska positionerna in extenso.”
Vänsterpartiet och Miljöpartiet anmälde avvikande mening till EU-nämndens
skrivning om Marocko. Båda partierna
ansåg att man inte ska gå vidare med
Marocko inom EU förrän frågan om
Västsahara är löst.
Socialdemokraternas
Magdalena
Streijffert ställde kritiska frågor men
anmälde inte avvikande mening.
Lena Thunberg
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