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Marocko följer beprövad kolonial 

erövringspolitik: Säkra området 

militärt och polisiärt. Kontrollera 

befolkning och råvaror. Skicka in bo-

sättare från Marocko som arbetskraft. 

Sedan är det dags att ta hem vinsterna 

från exploateringen av råvaror och 

andra resurser.

Offertförfrågningar och licenser från de ma-
rockanska myndigheterna för investeringar 
och framtida exploatering i Västsahara är nu-
mera vardagsmat på affärssidorna. Det gäl-
ler att exploatera både redan kända resurser, 
som olja på kontinentalsockeln och fosfat 
(råvaran för konstgödsel), och fl era mindre 
kända fyndigheter av guld och metaller på 
ockuperat område i södra Västsahara. 

I investeringsplanerna ingår också enorma 
växthus för grönsaksodlingar i öknen och 

”legobearbetning” av fi skprodukter och an-
dra matvaror. Det kan gälla att skala importe-
rade räkor, som sedan säljs till matindustrin. 
Därtill kommer fi ske i de rika västsaharis-
ka vattnen inom ramen för fi skeavtalet med 
EU och stora mängder sand för att försköna 
stränder och bygga turistanläggningar främst 
på Kanarieöarna och Madeira. För de instal-
lationer och produktionsenheter som förut-
ses planeras omfattande insatser för energi-
försörjningen. Tre exportinriktade frizoner 
upprättas i Västsahara, där företag erbjuds 
skattefrihet och andra förmåner. 

Offensiven är en utmaning för de stater, 
till exempel de nordiska, som vill slå vakt 
om respekten för internationell rätt. Utbu-
det av ”stulna varor” från Västsahara kom-
mer att öka på EU-marknaderna. Investera-
re och leverantörer inbjuds medverka i djupt 
oetiska affärer. 

Koloniala förebilder. Marocko har slagit 
in på en väg som de fl esta tidigare koloni-
almakter redan trampat upp. Först säkras 
det ockuperade området militärt. En polis- 
och militäradministration som kontrollerar 
ursprungsbefolkningen och naturresurserna 
byggs upp. Sedan sänds bosättare från ”hem-
landet” in för att ta över den ekonomiska 
verksamheten och de nya jobb som behöver 
utföras. Det är en tung och kostsam process 
som i Västsahara tagit tre decennier. Nu har 
tiden kommit för att exploatera Västsaharas 
resurser på allvar, att få återbäring på ”eta-
bleringskostnaderna” och integrera Västsa-
hara i den marockanska ekonomin. Nu ska 
Västsahara, på riktigt och för alltid (?), an-
nekteras som en marockansk provins! 

Vi har hört det förut. Så resonerade Frank-
rike om Algeriet och Sydafrika om Namibia. 
Men som bekant gick något snett för kolo-
nialmakten i båda fallen.

Stimulerar exploateringen. Det fördju-
pade samarbetet med EU som just förhand-
las fram innebär både klirr i statskassan och 
goda affärsmöjligheter för Marocko med 
EU. Med avtalet sluter EU Marocko ännu 
närmare till sitt bröst och legitimerar indi-
rekt den av FN underkända ockupationen 
av Västsahara. Det tidigare stödet från USA 
känns inte lika självklart under Obama. Då 

En kolonial 
guldrush

En demonstration på Kanarieöarna mot Marockos exploatering av Västsaharas naturresurser. Bild: ASVDH
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Hur ska svenska konsumenter veta 

om marockanska varor kommer från 

ockuperat Västsahara? frågar Agneta 

Berliner jordbruksministern.

– Kommer regeringen att agera för en tyd-
lig ursprungsmärkning för varor som pro-
ducerats på västsaharisk ockuperad mark 
eller vatten? frågade riksdagsledamot Ag-
neta Berliner (fp) jordbruksministern den 
20 maj.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson 
svarar nej på den frågan och hänvisar till 
OECD:s riktlinjer för företag  och prin-
ciperna i FN:s Global Compacts frivilli-
ga riktlinjer.

”Varken EU:s fi skeavtal med Marocko el-
ler associeringsavtalet med Marocko inne-
håller bestämmelser om ursprungsmärk-
ning. Några revideringar av dessa avtal 
är inte aktuella i dagsläget. Folkrättsligt 
fi nns som bekant begränsningar vad gäl-
ler utnyttjandet av Västsaharas naturre-
surser men folkrättens regler vänder sig i 
första hand till stater”, skriver jordbruks-
ministern i sitt svar.

Samtidigt skriver han att ursprungsland 
för alla färska grönsaker samt fi sk ska ang-
es enligt beslut av EU. 

Agneta Berliner menade att den konsu-
ment som inte vill gynna handeln med va-
ror från Marockos exploatering av de ock-
uperade delarna av Västsahara har svårt att 
skilja dessa från marockanska varor.

Fråga om fi ske. – Marocko har gjort in-
vesteringar i ett fl ertal hamnar som tillhör 
västsahariska byar. Dessutom har ett inves-
teringsprojekt inletts i den västsahariska sta-
den Dakhla för att bygga en beredningsan-
läggning för fi skeindustrin. Detta fi ck den 
svenska regeringen veta vid ett möte med 
EU-kommissionen 2008, då man frågade 
om västsahariernas fördelar av EU:s fi ske-
avtal med Marocko från 2006.

Kommissionen svarade att man skulle ta 
reda på hur Marocko hade utnyttjat betal-
ningen och hur den hade kommit de lokala 
samhällena till godo. Detta skrev riksdags-
ledamoten Agneta Berliner (fp) 15 maj och 
frågade jordbruksministern hur han ska 
agera så att ersättningen kommer det väst-
sahariska folket till godo enligt avtal.

Om inget svar kommer från kommissi-
onen, ska frågan tas upp igen, svarade Es-
kil Erlandsson den 20 maj.

gäller det för Marocko att göra ägandeska-
pet till Västsahara till ett fullbordat faktum, 
som inte kan återkallas. 

Norden sätts på prov. För de nordiska län-
derna, som traditionellt vill slå vakt om den 
internationella rätten, innebär dessa marock-
anska exploateringsinitiativ och planer en 
rad utmaningar.

Sveriges, Norges, Finlands och Danmarks 
regeringar har konstaterat att Västsahara är 
ett ockuperat territorium. 

FN:s förre rättschef Hans Corell har ny-
ligen gjort en förnyad och breddad analys 
av det rättsliga läget i den frågan. Marocko 
har ingen rätt att för egen del utnyttja ter-
ritoriets naturresurser. Därmed gäller också 
de FN-regler som reserverar landets resurser 
för den västsahariska befolkningen. 

FN betraktar exploatering av naturresur-
ser i Västsahara som brott mot fl era grund-
regler, kanske tydligast uttryckt i FN:s Char-
ter of Economic Rights  and Duties of States 
från 1974, där det i Artikel 16, moment 
2 står: ”Ingen stat har rätt att främja el-
ler uppmuntra investeringar som kan utgö-
ra ett hinder för befrielsen av ett ockuperat 
territorium”. 

För Sveriges del är alltså Exportrådet och 
andra statliga näringslivsorgan förbjudna att 
främja satsningar i eller affärer med västsa-
hariska resurser och varor. Rimligen bör de 
istället utfärda varningar till företag om så-
dana engagemang. Detsamma lär också for-
mellt gälla EU:s institutioner.

 När det gäller företagens medverkan är 
dock även de nordiska regeringarnas reak-
tion minst sagt svajig. Tydligast är nog den 
norska regeringen och Sverige, genom Carl 
Bildt, som i riksdagen sagt att ”Folkrättens 
regler vänder sig i första hand till stater. Vad 
gäller företags ansvar är den rättsliga situatio-
nen mer komplex. OECD:s riktlinjer för mul-
tinationella företag och principerna i FN:s
Global Compact utgör frivilliga, universella 
riktlinjer för företag. Vi uppmuntrar konti-
nuerligt företag att tillämpa dessa verktyg. 
Inom EU fortsätter vi att betona ett folkrätts-
ligt korrekt förhållningssätt till Västsahara”. 
Många välmenande ord, men hittills få kon-
kreta och effektiva åtgärder…!

De exploateringar som framgår av de stor-
stilade planer och strategier, som den marock-
anska regimen annonserar är, på vanlig svens-
ka, stöld på hög och synlig nivå (och häleri 
för dem som köper det stulna). Jordbruksmi-
nister Erlandsson, handelsminister Björling, 
näringsminister Olofsson och inte minst EU-
ordföranden Fredrik Reinfeldt får det tufft 
att försvara folkrätten, stoppa strömmen av 
stulna varor från Västsahara till EU och att 
aktivt avråda svenska företagare från oetis-
ka affärer och investeringar. 

Bryter mot folkrätten.  Marockos anspråk 
på Västsahara saknar, enligt Internationel-
la Domstolen i Haag, rättslig grund. Ock-
upationen bryter därför mot internationell 
rätt. Ingen stat har heller formellt erkänt 
Marockos ockupation. FN erkänner Polisa-
rio som den offi ciella företrädaren för Väst-
saharas folk.

Den folkrättsliga grunden är alltså klar. Nu 
gäller det att få vardagsjuridiken – lagar och 
förordningar och kontrollmekanismer – på 
plats. Eller kanske hellre: på skarpen be Ma-
rocko att äntligen lämna Västsahara!

Sören Lindh, VästsaharaAktionen

Källor: Western Sahara Resource 

Watch, www.wsrw.org och Västsahara-

Aktionen www.vastsaharaaktionen.se

”Utbudet av ”stulna 

varor” från Västsahara 

kommer att öka på 

EU-marknaderna. 

Investerare och leveran-

törer inbjuds medverka i 

djupt oetiska affärer.”

Regeringen 
ligger lågt 
om ursprungs-
märkning
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