Skarp kritik mot handelsministerns besök i Marocko
– Öka handeln med Marocko.
Då kan vi få möjlighet att
diskutera mänskliga rättigheter i stället för att hålla på
med plakatpolitik, tyckte handelsminister Ewa Björling, när
hon invigde Exportrådets nya
kontor i Casablanca.
Hon får kritik.

”Inga besvärande frågor om Marockos
ockupation av Västsahara kommer att
ställas. Bara leenden och försäkringar om
de goda förbindelserna, som inte tål att
känsliga ämnen tas upp.” Så skrev Ann
Linde, internationell sekreterare för Socialdemokraterna, samtidigt som handelsminister Ewa Björling besökte Marocko.
Nu ﬁck Ann Linde dessvärre fel. Västsahara kom upp, när Björling besökte
Marocko. Men det var Marocko som
påpekade hur felaktig syn Sverige har på
Västsahara-frågan.
Flera socialdemokrater krävde att Ewa
Björling skulle tala klarspråk med
Marocko, då Björling i början på april
besökte landet. Riksdagsledamoten Carina Hägg (S) var en av dessa:

– Jag kräver att ministern i sina kontakter med marockanska företrädare talar
om situationen i Västsahara med fokus på
mänskliga rättigheter och att en folkomröstning om Västsaharas frihet måste
genomföras enligt FN-beslut..
– Eftersom Marocko blockerar FN:s
beslut om att låta Västsaharas folk genomföra en folkomröstning om landets framtid måste Sverige trycka på om detta, tyckte Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret.
– Vi förutsätter därför att du i samband med ditt besök kommer att uppmärksamma Marockos förtryck av Västsahara, tyckte SSU:s förbundsordförande
Jytte Guteland.
Men nu blev det inte så mycket Västsahara. Handelsminister Ewa Björling skriver på sin blogg att det var Latifa Acherbach på det marockanska utrikesministeriet, som ”uppehöll sig länge vid frågan
om Västsahara och mänskliga rättigheter
där hon tyckte vi hade en felaktig syn från
svensk sida”. Enligt bloggen ﬁck Björling
försvara den ”felaktiga” svenska synen.
Inga svar från Björling

Tidskriften Västsahara har bett Björling
att förklara hur hon tog upp Västsahara-

Handelsminister Ewa Björling inviger
Exportrådets nya kontor i Casablanca tillsammans med M. El Aid Mahsoussi, statssekreterare i utrikeshandelsministeriet.
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frågan under sitt besök:
* Vem tog upp Västsaharafrågan, var
det Latifa eller Ewa?
* Tog Latifa Acherbach även upp att
Sverige har en felaktig syn på EU:s ﬁskeavtal som omfattar Västsaharas ﬁskevatten?
* Hans Corell kritiserar EU:s ﬁskeavtal
med Marocko. Hur ser Ewa Björling på
Corells kritik?
* Är det en fråga som regeringen tänker ta upp när man är EU:s ordförandeland?
* På vilket sätt pressar vi Marocko när
det gäller Västsaharafrågan? Är det genom
att öppna nytt handelskontor i Casablanca?
* Togs frågan om Västsahara upp med
de övriga ministrar från Marockos regering
som Ewa Björling träffade? På vilket sätt?
Men i det skriftliga svar som Ewa Björling lämnar till tidskriften Västsahara ges
det inga klargörande angående hur Björling tagit upp Västsahara. Björling nekar
inte heller till att det var Latifa Acherbach
som tog upp frågan.
Istället påpekar Björling vikten av att
öka våra affärer med Marocko:
– En ökande handel leder inte bara till
tillväxt och utveckling av välståndet. Den
leder även till ett utbyte av idéer och byggandet av relationer. Inom ramen för dessa relationer ﬁnns också möjligheten att på
ett konstruktivt sätt diskutera mänskliga
rättigheter och konfliktlösning bortom
plakatpolitiken.
Vad som avses med plakatpolitik, det
framgår inte i av Björlings svar.

Långt från Exportrådets nya kontor i Marocko väntar västsahariska flyktingar på att månadsransonen av mjöl, pasta, matolja och linser ska delas ut från FN. Bild: Natasa Mirosavic
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