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Tomatarbetare i Dakhla
10.000 marockaner jobbar i tomatindustrin på de fransk-ma-
rockanska grönsaksföretagen Azura och Idyl utanför Dakhla. 
Där finns 11 planteringar. Ett annat ägs av Marockos kung, 
Royal Domain of Tiniguir. Där odlas tomater och meloner. 
Hela odlingsområdet i öknen producerar grönsaker för 
export till bland annat Europa. Få om några västsaharier är 
anställda. Marockanska bosättare protesterar mot att lands-
män från Marocko nu rekryteras och övertar deras jobb.

Sandstöld till Kanarieöarna
Sedan 50-talet har sand från Västsahara fraktats till Kanarie-
öarna. Den har använts till sandstränder som Las Teresitas 
på Tenerifa, till byggnadsindustrin som cement, murbruk 
och asfalt t.ex. Importörerna har dolt sandens ursprungs-
land på olika sätt. Under den senaste byggnadskrisen har 
importen minskat till Spanien men fortfarande importeras 
stulen västsaharisk sand till Madeiras och Cap Verdes turist-
paradis. Den illegala sandexploateringen ger mycket pengar 
till Marocko.

Vänsterpartiets motion
n Frige alla västsahariska politiska fångar!
n Genomför folkomröstning om Västsaharas självständighet!
n Upphäv EU:s fiskeavtal med Marocko!
n Inga handelsavtal mellan EU och Marocko där västsaha-
riska varor ingår!
n Upphäv EU:s associeringsavtal med Marocko!
n Öka det svenska humanitära stödet till flyktinglägren!
n Svenska stipendier till västsahariska ungdomar!
n Utöka FN:styrkans mandat!
n Erkänn Västsahariska demokratiska arabrepubliken!

Socialdemokraternas motion
”Västsaharierna har berövats yttrande-, mötes-, åsikts- och 
organisationsfrihet”. Det skriver socialdemokrater i sin mo-
tion i riksdagen som innehöll följande krav till regeringen:

n Självbestämmande till västsaharierna! 
n Ökade anslag till World Food Programme och UNHCR!
n Utbytesprogram för ungdomar!
n Släpp in journalister och observatörer i Västsahara!
n Bekämpa Marockos kränkningar av MR!
n Säg upp EU:s fiskeavtal med Marocko!
n Erkänn Västsahara!

Rabab Amidane, en västsaharisk stu-
dent som nu lever i exil, har tilldelats 
Ordfront Demokratipris. Hon delar 
priset med f.d ärkebiskop KG Hammar.

Juryns motivering till priset är:
–  Elkouria Amidane, känd som Rabab, 

har upprepade gånger riskerat sitt liv i sin 
kamp mot Marockos brutala ockupation 
av Västsahara. För sina krav på demokrati 
och grundläggande mänskliga rättigheter har 
hon fått utstå våld, fängelse och tortyr. Ma-
rockanska myndigheter har, för att skräm-
ma henne när hon lever i exil i Sverige, tor-
terat hennes familjemedlemmar. Trots denna 
förföljelse fortsätter Rabab sin icke-vålds-
kamp och inspirerar andra genom sitt mod.

– Jag blev så glad och hedrad av att få 
Demokratipriset. Det är oerhört viktigt för 
mitt folk att få en västsaharier belönad ut-
omlands, det uppmärksammar vår sak. Ef-
tersom media ger Västsaharafrågan så litet 
utrymme, bidrar priset till att vi blir hör-
da, säger Rabab.

Hon kunde själv inte delta vid prisutdel-
ningen i Riksdagshuset den 21 oktober, ef-
tersom hon numera studerar i England, men 
hon fanns med via Skype och video för att 
svara på frågor.

Juryn för 2011 års Demokratipris har be-
stått av Lina Afvander, Karen Austin och 
Brian Palmer, ledamöter i Föreningen Ord-
fronts styrelse, Anette Dalqvist, chef för De-
mokratiAkademin samt Bengt Göransson, 
särskilt inbjuden juryledamot.

– Min första reaktion var att det finns 
andra västsaharier som förtjänar äran och 
som idag kämpar ansikte mot ansikte med 
marockanska myndigheter och deras mas-
siva förtryck. Jag skulle vilja ge priset till 
min lillebror Elwali som har tillbringat fem 

år i marockanska fängelser till följd av hans 
stöd för västsahariskt självbestämmande. 
Han var 20 år när han arresterades den 12 
oktober 2006. Bara en vecka innan jag fick 
priset släpptes han – den 13 oktober 2011, 
säger Rabab.

– Jag tror att sådana här pris ger västsa-
hariernas fredliga kamp för frihet ett erkän-
nande. De ger oss en knuff att gå vidare och 
inte ge upp. Det är viktigt för oss att den 
marockanska regimen får se att det finns 
folk överallt som har kunskap och som stö-
der oss i kampen.  

Jan Strömdahl
Bild: Ketil Blom

Rabab fick Ordfronts 
Demokratipris

I EU-parlamentet röstade både bud-
getutskottet och utvecklingsutskottet 
i november emot den ett-åriga för-
längningen av fiskeavtalet mellan EU 
och Marocko, men i det tunga fiskeri-
utskottet några veckor senare blev det 
däremot ett ja. 

12 ledamöter röstade för förlängningen, 8 
röstade emot och en la ned sin röst. I decem-
ber ska EU-parlamentet säga sitt. 

Motståndet mot EU:s fiskeavtal med Ma-
rocko har ökat bland eu-parlamentarikerna.

– Jag beklagar att fiskeutskottet i Europa-
parlamentet låter nationella intressen gå före 
internationell rätt, säger Åsa Westlund, eu-
ropaparlamentariker (S).

– Avtalet är inte i enlighet med västsaha-
riernas önskan eller intresse och strider där-
för mot folkrätten.

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko löpte 
ut i februari 2011, förlängdes formellt med 
ett år i juli och ska omförhandlas eller av-
slutas i februari 2012. Godkännandet i efter-
hand har alltså dragit ut ordentligt på tiden.

Avtalet har mötts av massiv kritik från 
många parlamentariker, men den spanska 
fiskelobbyn är stark. I EU:s ministerråd i fe-
bruari röstade Sverige, Storbritannien och 
Danmark emot avtalet. Finland och Tysk-
land lade ner sina röster. Men i juli när den 
ettåriga förlängningen formellt skulle god-
kännas, hade flera länder ändrat sig. Sverige, 
Danmark och Nederländerna röstade emot. 
Storbritannien, Finland, Österrike och Cy-
pern la ned sina röster. Tyskland gjorde en 
kovändning och röstade för avtalet.

Våren 2011 avslöjades att fiskeavtalet med 
Marocko är EU:s ekonomiskt sämsta fiske-

avtal. EU betalar Marocko 36 miljoner euro 
för att 119 båtar ska få fiska utanför fram-
för allt Västsaharas kust. Av dessa båtar är 
100 spanska. En oerhört dyrbar historia för 
EU:s skattebetalare, säger många icke-span-
ska parlamentariker.

Dessutom är vattnen överfiskade och Ma-
rockos fiske har inte moderniserats såsom 
var sagt i avtalet. 13, 5 miljoner euro skul-
le användas för att stödja den lokala fiskeri-
sektorn. Endast 15 procent av pengarna har 
använts till detta.

I områden som väntar på avkolonisering 
kan utvinning av naturresurser ske enbart 
om områdets befolkning så önskar och om 
utvinningen kommer dem till del. Varken 
Marocko eller EU-kommissionen har kun-
nat visa att så skett. EU-parlamentets juris-
ter krävde redan 2009 att fiskeavtalet skul-
le sägas upp eller omförhandlas. Marocko 
vägrade också att låta EU-parlamentets fis-
keutskott besöka området 2010.

EU-parlamentarikern och rapportör i fis-
keutskottet Carl Haglund är mycket kritisk 
till hur EU-kommissionen har hanterat fis-
keavtalet. En utvärdering av Marocko-avta-
let, som gjordes av två externa bolag, över-
sattes inte från franska till engelska förrän 
Carl Haglund personligen tog kontakt med 
EU-kommissionär Maria Damanaki. Till och 
med den spanska utskottsordföranden Car-
men Fraga Estévez (EPP) ansåg i augusti att 
rapporten om fiskeavtalet var den mest ne-
gativa rapport som hon läst.

Den rapport som EU-kommissionen kräv-
de av Marocko och som gällde fiskeavta-
lets konsekvenser för västsaharierna kom 
först i december 2010. Den har ännu inte 
offentliggjorts.

75 procent av fisket i EU:s fiskeavtal med 
Marocko sker på västsahariskt vatten. Ändå 
röstade EU-parlamentet i september emot 
förslaget att avtalet ska prövas i EU-dom-
stolen. 

I augusti hade flera ledamöter krävt i EU-
parlamentets fiskeutskott att EU:s fiskeavtal 
med Marocko ska prövas i EU-domstolen 
för att se om det följer internationell rätt. 
Det kontroversiella avtalet innefattar näm-
ligen även det ockuperade Västsaharas vat-
ten. Dessutom måste Marocko kunna visa 
att intäkterna från fisket kommer västsa-
harierna till del samt att det sker i enlighet 
med deras vilja enligt folkrätten. Men vid 
omröstningen en månad senare vann nej-
sidan på grund av starka krafter inom kon-
servativa, liberala och socialister. Det blev 
ingen prövning i EU-domstolen. 221 rös-
tade för, 302 emot och 30 parlamentariker 
la ned sina röster.

– Jag är djupt besviken. Att få fallet prö-
vat hade klargjort en gång för alla om EU 
följer folkrätten. Om regeringen verkligen 
försvarar folkrätten måste Sverige nu begä-
ra att fiskeavtalet prövas i domstol, sa Isa-
bella Lövin, EU-parlamentariker för Mil-
jöpartiet de gröna.

EU måste enligt fördraget följa folkrätten 
i sina internationella förbindelser. EU-dom-
stolen kan pröva om internationella avtal 
följer fördraget, på en begäran från någon 
av EU-institutionerna eller medlemsstaterna.

– Jag är övertygad om att EU-domstolen 
hade dragit samma slutsats som oss, näm-
ligen att avtalet strider mot internationell 
rätt. Dessvärre tror jag att det var just där-
för som många ledamöter röstade emot in-
itiativet. De ville helt enkelt inte ha det ju-
ridiska svaret svart på vitt, eftersom de vill 
bevara fiskeavtalet, sa Åsa Westlund (S).

Isabella Lövin gör en jämförelse med 
EU:s handelsavtal med Israel. Där inne-
fattas inte produkter tillverkade på ocku-
perad palestinsk mark. De omfattas alltså 
inte av avtalet.

– Vad är det för skillnad mellan EU:s av-
tal med Marocko och det EU har med Isra-
el, frågade hon EU-kommissionens repre-
sentant i augusti utan att få svar.

Lena Thunberg
Källor: Europaportalen, Webbfinanser, 
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EU:s fiskeutskott 
struntar i folkrätten

Rabab Amidane tvingades att fly 
från sitt land.

Det är marocker och européer som fiskar i den ockuperade delen av Västsahara. 
Inte västsaharier. Bild: Lena Thunberg
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