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hyCKLERIET KRINg fOLKRäTTEN är omfattande i EU och 
Sverige, både bland politiker och i medier, med några undantag. 
På ett seminarium om Västsahara nyligen hävdade en represen-
tant för Kristdemokraterna och ledamot av utrikesutskottet, att 
erfarenheten visat att det enda som löser problemet med Ma-
rockos ockupation av landet är samtal. De flesta övriga partire-
presentanterna hänvisade till FN, dvs de kom undan ansvaret på 
det sättet, väl medvetna om att FN misslyckats med samtal i 
snart 35 år.

Samtal med fascister, nazister och andra typer av diktaturer 
som det feodala Marocko lyckas nästan aldrig. Vi har bittra er-
farenheter av detta från 1930-talet i Europa då demokratierna 
genom samtal sålde ut Spanien, Österrike och Tjeckoslovakien 
till diktaturerna, samtal som slutade i andra världskriget. Sam-
ma lärdom har vi från kampen mot apartheid.

AV POLITIKER OCh mEdIER BESKyLLS Kinas bistånd för ny-
kolonialism (med all rätt) i Afrika och för att inte ställa krav på 
demokrati och MR hos biståndsmottagarna. Några sådana vill-
kor ställer heller inte EU eller Sverige på Marocko, som mottar 
vapen och miljardbistånd, bl.a. svenska skattemedel, och ges en 
särskilt gynnad handelsställning med EU.

När ett svenskt erkännande av Västsaharas självständighet 
diskuteras når hyckleriet sin höjdpunkt. Det skulle leda till en 
isolering av Sverige inom EU påstås det! 

Jag erinrar mig att det kanske viktigaste argumentet inför 
folkomröstningen om EU-medlemskap var att Sverige måste bli 
medlem för att kunna påverka och inte förbli en randstat i Eu-
ropa... Skulle vi alltså nu bli isolerade och bli en randstat inom 
EU för att vi vill utnyttja vår möjlighet till inflytande? Då kan 
vi ju lika gärna stå utanför. Sverige blev väl EU-medlem för att 
påverka för folkrätten och inte mot?

Det har pratats länge och pratas mycket med Marocko och 
dess främste supporter Frankrike. Men mycket lite görs för att 
sätta press på Marocko att följa folkrätten, trots att fredliga 
medel finns, som erkännande av Västsahara och stopp av bi-
stånd till ockupationsmakten.

Vid överlämnandet nyligen av det statliga Per Anger-priset 
till den av Marocko fängslade västsahariern Brahim Dahane för 
hans insatser för MR i Västsahara, lyckades kulturminister 
Lena Adelsohn hålla ett tal utan ett kritiskt ord mot Marocko. 
Det är onekligen en prestation i hyckleriets tjänst.

mAROCKO håNAR ALLA INSTITuTIONER och alla värden 
som Sverige säger sig värna om: FN, Internationella domstolen, 
demokrati, MR och folkrätten. Inser inte svenska politiker och 
medier att de är grundlurade och att Marocko driver med dem? 
Marocko älskar att prata med oss så länge som ingenting görs för 
att stoppa deras kriminella verksamhet.

INgVAR fLINK

Marocko hånar och EU hycklar
Västsahara kallas för Afrikas sista koloni, ockuperat sedan 35 år av grannlandet Marocko. 
Det har lett till brutala polisövergrepp, brott mot mänskliga rättigheter, plundring av råvaror 
och halva befolkningen på flykt i Algeriets öknar.
Trots detta gör Sverige och EU mycket lite för att sätta press på Marocko att följa folkrätten.

Brahim dahane, i brun jacka, är en av många västsaharier som fängslades i den senaste arresteringsvågen i Västsahara.
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