FN betraktar exploatering av naturresurser i Västsahara som brott mot flera grundregler, kanske tydligast uttryckt i FN:s Charter of Economic Rights and Duties of States
från 1974, där det i Artikel 16, moment
2 står: ”Ingen stat har rätt att främja eller uppmuntra investeringar som kan utgöra ett hinder för befrielsen av ett ockuperat
territorium”.

gäller det för Marocko att göra ägandeskapet till Västsahara till ett fullbordat faktum,
som inte kan återkallas.
Norden sätts på prov. För de nordiska länderna, som traditionellt vill slå vakt om den
internationella rätten, innebär dessa marockanska 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 nyligen gjort en förnyad och breddad analys
av det rättsliga läget i den frågan. Marocko
har ingen rätt att för egen del utnyttja territoriets naturresurser. Därmed gäller också
de FN-regler som reserverar landets resurser
för den västsahariska befolkningen.

”Utbudet av ”stulna
varor” från Västsahara
kommer att öka på
EU-marknaderna.
Investerare och leverantörer inbjuds medverka i
djupt oetiska affärer.”

För Sveriges del är alltså Exportrådet och
andra statliga näringslivsorgan förbjudna att
främja satsningar i eller affärer med västsahariska resurser och varor. Rimligen bör de
istället utfärda varningar till företag om sådana engagemang. Detsamma lär också formellt gälla EU:s institutioner.
När det gäller företagens medverkan är
dock även de nordiska regeringarnas reaktion 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 situationen mer komplex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN:s
Global Compact utgör frivilliga, universella
riktlinjer för företag. Vi uppmuntrar kontinuerligt företag att tillämpa dessa verktyg.
Inom EU fortsätter vi att betona ett folkrättsligt korrekt förhållningssätt till Västsahara”.
Många välmenande ord, men hittills få konkreta och effektiva åtgärder…!
De exploateringar som framgår av de storstilade planer och strategier, som den marockanska regimen annonserar är, på vanlig svenska, stöld på hög och synlig nivå (och häleri
för dem som köper det stulna). Jordbruksminister Erlandsson, handelsminister Björling,
näringsminister Olofsson och inte minst EUordföranden Fredrik Reinfeldt får det tufft
att försvara folkrätten, stoppa strömmen av
stulna varor från Västsahara till EU och att
aktivt avråda svenska företagare från oetiska affärer och investeringar.
Bryter mot folkrätten. Marockos anspråk
på Västsahara saknar, enligt Internationella Domstolen i Haag, rättslig grund. Ockupationen bryter därför mot internationell
rätt. Ingen stat har heller formellt erkänt
Marockos ockupation. FN erkänner Polisario som den officiella företrädaren för Västsaharas 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 Marocko att äntligen lämna Västsahara!
Sören Lindh, VästsaharaAktionen
Källor: Western Sahara Resource
Watch, www.wsrw.org och VästsaharaAktionen www.vastsaharaaktionen.se

Regeringen
ligger lågt
om ursprungsmärkning
Hur ska svenska konsumenter veta
om marockanska varor kommer från
ockuperat Västsahara? frågar Agneta
Berliner jordbruksministern.
– Kommer regeringen att agera för en tydlig ursprungsmärkning för varor som producerats på västsaharisk ockuperad mark
eller vatten? frågade riksdagsledamot Agneta Berliner (fp) jordbruksministern den
20 maj.
Jordbruksminister Eskil Erlandsson
svarar nej på den frågan och hänvisar till
OECD:s riktlinjer för företag och principerna i FN:s Global Compacts frivilliga riktlinjer.
”Varken EU:s fiskeavtal med Marocko eller associeringsavtalet med Marocko innehåller bestämmelser om ursprungsmärkning. Några revideringar av dessa avtal
är inte aktuella i dagsläget. Folkrättsligt
finns som bekant begränsningar vad gäller utnyttjandet av Västsaharas naturresurser men folkrättens regler vänder sig i
första hand till stater”, skriver jordbruksministern i sitt svar.
Samtidigt skriver han att ursprungsland
för alla färska grönsaker samt fisk ska anges enligt beslut av EU.
Agneta Berliner menade att den konsument som inte vill gynna handeln med varor från Marockos exploatering av de ockuperade delarna av Västsahara har svårt att
skilja dessa från marockanska varor.
Fråga om fiske. – Marocko har gjort investeringar i ett flertal hamnar som tillhör
västsahariska byar. Dessutom har ett investeringsprojekt inletts i den västsahariska staden Dakhla för att bygga en beredningsanläggning för fiskeindustrin. Detta fick den
svenska regeringen veta vid ett möte med
EU-kommissionen 2008, då man frågade
om västsahariernas fördelar av EU:s fiskeavtal med Marocko från 2006.
Kommissionen svarade att man skulle ta
reda på hur Marocko hade utnyttjat betalningen och hur den hade kommit de lokala
samhällena till godo. Detta skrev riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp) 15 maj och
frågade jordbruksministern hur han ska
agera så att ersättningen kommer det västsahariska folket till godo enligt avtal.
Om inget svar kommer från kommissionen, ska frågan tas upp igen, svarade Eskil Erlandsson den 20 maj.
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