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tånd är en katastrof

Ett seminarium om fiske och handel i
Mauretanien och Senegal skulle ha hållits
under hösten 2008. Arrangörer var den
svenska branschorganisationen Swedefish,
Exportrådet och den svenska ambassaden
i Dakar och konsulatet i Mauretanien.

En informationsfolder har legat på Ex-
portrådets hemsida men är nu borttagen.
Den första sidan innehöll en kartbild över
området där inte Västsahara var utsatt och där
Mauretanien angavs gränsa till Marocko.

Tidskriften Västsahara ställer frågor om
kartan och seminariet till utrikesdeparte-
mentet som hänvisar till ambassadrådet
tillika chefen för Exportrådets kontor i
Casablanca Robert Wentrup:

”Exportrådet är en opolitisk organisa-
tion. Vi fokuserar och jobbar med att

främja svenska företags intresse i världen.
Vi följer UD:s riktlinjer och svensk utri-
kespolitik och tar ingen egen ställning i
politiska frågor. Vi är experter på business
och inte på politik. Våra dokument syftar
till att beskriva det ekonomiska och affärs-
mässiga läget, ge råd, affärsråd till svenska
företag. Våra dokument syftar inte till att
ge djupa politiska analyser” (…) ”Kartan
som användes laddades lite slarvigt ner
från Internet – det skulle ha varit linjerad
markering mellan Marocko och Västsaha-
ra i detta fall. Det var Senegal och Maure-
tanien som var fokus varför detta inte
uppmärksammades. Vad gäller gränsen
skulle det ha stått ”Mauretanien gränsar till
det av Marocko (de facto) administrerade
Västsahara”. Seminariet i fråga ägde ej rum

på grund av bristande intresse från svenska
företag.” 

Tidskriften Västsahara frågar också
Swedefish om seminariet:

Varför blev det inget seminarium?
– Vi har skjutit upp det hela. Det blev

problem. Det fanns interna problem med
oroligheter där nere. Vi fick lägga ned det.
Det var också för få som anmälde sig,
säger Bert Christiansson, Swedefishs ord-
förande om det planerade seminariet.

– Vi har jobbat i Marocko i flera år och det
finns svenska fiskare där nere, säger han men
vill inte svara på några fler frågor och framför
allt in om var dessa fiskare är aktiva.

Exportrådets kontor i Marocko öppnades
i april 2008.

Lena Thunberg

Västsahara existerar inte för Exportrådet

det är naturligtvis inte acceptabelt. Dess-
utom kan man fråga sig varför WFP ska
vara beroende av om donatorsländerna
verkligen ger de pengar som man har
lovat till WFP. Kommer det inte in
pengar, så finns det alltså inget att köpa
för! Varför går inte Världsbanken in och
garanterar pengarna under tiden, så att
flyktingarna får sin mat och i tid dessut-
om. 

– Och var finns Världshälsoorganisa-
tionen? Varför agerar inte de? Här har vi
alltså matbistånd som inte ens innehål-
ler proteiner. Flyktingarna äter stora
mängder socker. Det är det enda energi-
tillskott de får! 

– WFP hänvisar hela tiden till att de
bara ger ett litet baslivsmedelsbistånd.
För övrigt finns det bilaterala givare,
säger man. Ska flyktingarna vara bero-
ende av frivilligorganisationer som
ibland kan skicka konserverad fisk, kött
och grönsaker? Hur långt och hur ofta
räcker det?

– FN har haft Västsahara-frågan på
sitt bord sedan 60-talet. FN har inte
genomfört någon folkomröstning och
avkolonisering. FN kan inte ens se till så

att de västsahariska flyktingarna får till-
räckligt med mat så att de kan överleva
utan att drabbas av den ena bristsjukdo-
men efter den andra.

– Detta är inget annat än en skandal,
menar Mildred Thulin. Vi har en tick-
ande bomb i flyktinglägren. Naturligtvis
är de frustrerade och uppgivna. Det här
är en situation som liknar Gaza.

– Marocko har ett inflytande över
hur World Food Programme agerar
tyvärr.

– En annan intressant sak är att det
första inköpet av korngryn till flykting-
lägren gick till Frankrike. Fransmännen
fick leverera 1000 ton. Varför just Fran-
krike som alldeles tydligt är Marockos
största supporter? Här borde nu Sverige
vara med i den upphandling som kom-
mer att ske.

2002 beslutade WFP att enbart ge
matbistånd till ”de mest sårbara” i lägren
och de beräknades till 125 000 perso-
ner. Beslutet har mötts av massiv kritik
från Polisario och frivilligorganisationer.

Richard Dalrymple på WFP:s kontor
i Alger menar att man skickar matva-
rorna regelbundet och att de kommer

fram, men att det ibland kan ta lite tid.
Dessutom säger han att man har en total
budget på 50 miljoner dollar för 2008
och 2009. 

– Vi räknar med högre kostnader för
matinköpen, säger han.

– Det är inte sant att maten kommer
fram, säger Brahim Mokhtar, Polisarios
representant i Norden. 

– Min familj fick ingen mat från
WFP på flera månader förra året.

– 2002 gick biståndet till lägren ned
till 3 miljoner euro per år. Dessförinnan
hade det legat på 14 miljoner euro. 2006
växte det till 6 miljoner. Det är inte
mycket för alla dessa flyktingar, säger
Brahim Mokhtar.

Lena Thunberg

Översvämning i lägren. Bild: SPS
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