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Västsahariernas mänskliga rättigheter 

ska respekteras och fi skeavtalet 

mellan EU och Marocko ska skrotas. 

Det menar en majoritet av partiernas 

toppkandidater till europaparlaments-

valet i juni. Dessutom fi nns ett över-

raskande starkt stöd för erkännande 

av den västsahariska staten SADR. 

Moderaternas samtliga kandidater 

valde dock att inte svara på frågan.  

Kandidaterna fi ck före valet svara på en 
enkät om Västsahara som skickades ut av 
Nätverket för ett fritt Västsahara, Fören-
ingen Västsahara och VästsaharaAktionen. 
Fem kandidater från varje parti fi ck frågor 
om bevakning av västsahariernas mänskliga 

rättigheter, fi skeavtalet mellan EU och Ma-
rocko, exploatering av naturresurser, EU:s 
fördjupade samarbete med Marocko och er-
kännande av SADR.

Det fi nns ett mycket stort stöd för frågor 
som rör västsahariernas mänskliga rättighe-
ter. 24 av de 25 som svarade på enkäten upp-
ger att de kommer att verka för att EU be-
vakar västsahariernas mänskliga rättigheter. 
Hanna Löfqvist från Västerpartier kommen-
terar dessutom att hon anser att Europapar-
lamentet borde sända fl er delegationer eller 
observatörer till ockuperat område. Även i 
naturresursfrågor är kandidaterna relativt 
överens och en majoritet kommer att verka 
för att all exploatering av västsahariska na-
turresurser stoppas. I fi skefrågan, där svens-

ka representanter tidigare agerat, är kandi-
daternas ställningstagande ännu tydligare. 
23 av 24 kommer att verka aktivt för att 
EU:s fi skeavtal med Marocko rivs upp el-
ler inte förnyas. 

– Vi har drivit en juridisk granskning av 
avtalen för att dessa folkrättsvidriga av-
tal skall stoppas och ställt en rad frågor till 
Kommissionen, tyvärr utan resultat, säger 
Carl Schlyter från Miljöpartiet. 

Processen mot ett fördjupat samarbete mel-
lan EU och Marocko splittrar kandidaterna. 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets kandidater 
vill att processen fryses eller att Västsahara 
exkluderas. Detta håller inte kandidaterna 
från Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna och Socialdemokraterna med om. 
Flera av deras kandidater påpekar att sam-
arbete med Marocko är ett bra sätt att sät-
ta press i Västsaharafrågor. 

– Folkpartiet tycker generellt att EU ska 
ha en hård linje mot Marocko, men ibland 
är det bra att man kan locka med positiva 
åtgärder. Därför bör processen villkoras med 

De visar sina 
liv med bilder

Nätverket för ett fritt Västsahara utrustade 
tio ungdomar, fem västsaharier i fl ykting-
lägren i Algeriet och fem svenskar i Stock-
holm, med varsin engångskamera och upp-
giften att dokumentera sina liv. 

Ungdomarna fotograferade sina vänner 
och familjer, sina arbeten, sina hem, resor 

EU-parlamentariker:
Erkänn Västsahara!
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