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Reaktionen på Europaparlamentets nej till fiskeriavtalet med 
Marocko i december blev ganska våldsam på sina håll. I Spa-
nien var tidningarna fulla med historier om fiskare som blev av 
med sina inkomster, spanska regeringen krävde miljonkompensa-
tion från EU, Marocko varnade för ”allvarliga konsekvenser” för 
utrikesrelationerna och jag, personligen, blev ställd mot väggen 
under ett möte med företrädare för den europeiska långdistans-
flottan. Varför gör man utrikespolitik av just fiske på detta sätt, 
undrade man? Varför fiskeriavtalet, och inte alla andra avtal som 
EU har med Marocko? EU:s jordbruksavtal, där jordbrukspro-
dukterna kan komma ifrån Västsahara, där är det ingen som pro-
testerar, hävdade man: parlamentet är hycklare!

Jag försökte förklara, att åtminstone för mig var det sam-
ma sak, och att parlamentet också debatterar och granskar den 
legala grunden för det föreslagna frihan-
delsavtalet med Marocko angående jord-
bruksprodukter. Detta faktum svalkade av 
åtminstone några av de upprörda känslor-
na under mötet.

Nu, med facit i hand, är resultatet av de 
två omröstningarna värda att fundera dju-
pare över. Fiskeravtalet avslogs av parla-
mentet i december, men jordbruksavtalet 
som vi röstade om bara två månader sena-
re gick faktiskt igenom – om än med väl-
digt många röster emot. Men, tyvärr, en 
analys av röstsiffrorna visar att de flesta 
inte röstade nej på grund av Västsahara-
frågan, utan av rent protektionistiska skäl. 

Frihandelsavtalet skulle nämligen göra 
det lättare för billiga marockanska toma-
ter att komma in på den europeiska mark-
naden, och det tycker inte EU:s bönder 
om. Vissa av mina kolleger, som alltid ser 

som sin uppgift att skydda bönder eller fiskare, röstade alltså ja 
till fiskeriavtalet (för att skydda spanska fiskare) och nej till jord-
bruksavtalet (för att skydda spanska bönder). Eftersom ledamö-
ter som tidigare varit ”motståndare” i fiskeriavtalsfrågan plötsligt 
hamnade på samma sida i jordbruksavtalsfrågan uppstod en del 
intressanta missförstånd. En spanjor röstade för jordbruksavtalet 
i utskottet, för att debatten där handlade om Västsahara, medan 
han sedan intensivt argumenterade emot det i plenum, där debat-
ten mest handlade om dumpade priser på tomater. Sammantaget, 
när man jämför röstsiffrorna, står det i alla fall klart att de flesta 
som röstade nej till fiskeriavtalet förmodligen inte gjorde det på 
grund av Västsaharafrågan, utan snarare på grund av de ekono-
miska och miljömässiga argumenten emot det.

Detta betyder inte att rösten emot fiskeriavtalet var en bort-
kastad sådan, absolut inte. Sanningen 
är att den satte hela parlamentet i gung-
ning, och den har gjort så att både frågan 
om fiskeriavtalen och Västsahara-frågan 
har klättrat högt upp på dagordningen. 
Många nationella parlament, t ex Slove-
niens och Österrikes har börjat intresse-
ra sig för frågan, och helt säkert har den 
skapat ökad press på den marockanska re-
geringen. Kommissionen förhandlar just 
nu med Marocko om ett nytt avtal, och ur 
min synvinkel kan ett sådant endast god-
kännas om det exkluderar västsahariska 
vatten, samt naturligtvis inte på något sätt 
bidrar till överfiske. 

 Följetongen fortsätter, och jag kan bara 
lova en sak angående Europaparlamentet: 
Det följer sin egen logik.

Isabella Lövin 
EU-parlamentariker (Miljöpartiet)

Glöm inte att prenumerera!
En årsprenumeration med 4 nr kostar 125:- för privat- 
person, 150:- för organisation och 200:- för utlands-
prenumeration. Pg 204003-8 eller tidskriftens hemsida  
www.vastsahara.net
   Genom att prenumerera hjälper du oss att sprida 
information om Västsaharafrågan.
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Intervju med  
Marockos ambassadör
Tidskriften Västsahara har vid två tillfällen och med flera års 
mellanrum försökt att få en intervju med Marockos ambas-
sadör i Stockholm. Vid det senaste försöket fick vi till slut ett 
”ja”, men det kom för sent för att publiceras i detta nummer 
av Västsahara. 

Intervjun kommer i nummer 2 av Västsahara i stället.

Ny representant för Polisario
Brahim Mokhtar, som har varit Polisarios representant i 
Sverige sedan 2007, utsågs vid Polisarios kongress i decem-
ber till minister för Afrika. 
   Han efterträds av Ali Yen Kentawi som närmast har arbetat 
som guvernör i flyktinglägret Ausserd. 

Dessförinnan var Ali Yen Kentawi ambassadör i Nigeria, 
Addis Abbeba och Indien samt representant för Polisario i 
Mexiko och biträdande representant för Polisario i FN.

Delvis finansierat av Sida
Detta nummer av tidskriften Västsahara är delvis finansierat 
av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. 
Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. 
Ansvarig utgivare för tidskriften Västsaharas  bär uteslu-
tande ansvaret för innehållet.

Svenska folkrättsjurister kräver:
n  Ställ de som är ansvariga för brott 

mot mänskliga rättigheter inför Inter-
nationella domstolen i Haag! 
   n  Västsaharas rätt till självbestäm-
mande måste respekteras av alla 
länder och förverkligas! 
   n  Alla kränkningar av mänskliga 
rättigheter måste stoppas och förhin-
dras genom att MINURSO:s mandat 
utvidgas!

Västsahara har varit ockuperat länge. Den le-
gala sidan är glasklar. FN har erkänt västsa-
hariernas rätt till självbestämmande. Interna-
tionella Domstolen har förklarat att Marocko 
inte har någon laglig rätt till Västsahara. 

Den moraliska sidan är också glasklar. 
Det internationella samfundet har varit en 
passiv åskådare medan Marocko har kväst 
varje motståndsyttring samtidigt som man 
har fortsatt att exploatera Västsaharas na-
turresurser med fullständigt förakt för in-
ternationell rätt. En illustration till talessät-
tet ”Makten har alltid rätt”. Som alltid kan 
man fråga sig om det är förövaren eller den 
passive åskådaren som gör det möjligt för 
en process att pågå så länge. 

Detta är ett sammandrag av Cecilia Ask-
löfs förord till ”Trial Observations in Wes-
tern Sahara. Reports and Legal Analysis”, 
ett gediget arbete på 144 sidor skrivet av 
svenska folkrättjurister som professorer-
na Ove Bring, Said Mahmoudi, Inger Öst-
erdahl, docent Pål Wrange och forskaren 
Mark Klamberg. Rapporten kom ut i febru-
ari med finansiellt stöd av Folke Bernadot-
te Akademin. Det är främst Hanga Sántha 

och Ylva L. Hartmann som har redigerat all 
information i detta viktiga verk utgivet av 
Den svenska avdelningen av Internationel-
la Juristkommissionen.

Juristerna går igenom brott mot mänsk-
liga rättigheter i Västsahara historiskt och 
i våra dagar, FN:s säkerhetsråds roll, EU:s 
fiskeavtal med Marocko (FPA), Västsahara 
och statsbildningen med Kosovo som jämfö-
relse, Brotten mot mänskligheten i Västsaha-
ra och så till sist rättegångsobservationerna.

Inget land har erkänt Marockos rätt till 
Västsahara. Den västsahariska staten SADR 
är däremot medlem av AU (African Union).

Efter att ha saboterat FN:s folkomröst-
ningsprocess, försöker nu Marocko sälja 
in idén om autonomi (begränsat självstyre) 
som en lösning på konflikten, skriver man 
i rapporten.

FN:s rättschef Hans Corell påpekade re-
dan 2002 i ett brev till säkerhetsrådet att 
Västsahara fortfarande är ett icke-självsty-
rande område, eftersom Spanien, den forna 
kolonialmakten, inte har fört över makten 
till någon annan. Ändå administrerar Ma-
rocko Västsahara som om det vore en del 
av dess territorium.

Västsaharafrågan sätter ljuset på FN:s 
misslyckande eller snarare oviljan hos någ-
ra av dess mäktigaste medlemmar i säker-
hetsrådet att genomföra en enkel avkoloni-
sering, säger man.

Amnesty International, Human Rights 
Watch med flera organisationer har i åratal 
rapporterat om brott mot mänskliga rättig-
heter i Västsahara: tortyr, försvinnanden, 

rättsvidriga processer, ingen rätt till mötes-
frihet, organisationsfrihet, yttrandefrihet, 
åsiktsfrihet, rörelsefrihet. 

Att ifrågasätta kungen, islam eller Ma-
rockos rätt till Västsahara är ett lagbrott, 
ett brott mot ”Marockos territoriella integri-
tet”. Plötsliga gripanden och polisvåld som 
inte utreds förekommer också.

Ett stort problem är FN:styrkan MINUR-
SO saknar mandat att övervaka brott mot 
mänskliga rättigheter. Kravet avvisades åter 
av säkerhetsrådet 2011.

Västsaharafrågan måste högre upp på sä-
kerhetsrådets prioriteringslista, skriver juris-
terna. Västsahariska människorättsaktivister 
i den ockuperade delen av Västsahara försö-
ker nu bygga organisationer och ett civilt sam-
hälle och att protestera. Sedan 2002 har de 

mött ett ökande våld från marockansk sida.
ICJ-S bevakade sex rättegångar 2009-

2011, flera sköts upp, rättssystemet fung-
erade inte, observatörer blev själva hota-
de och fotade. Observationerna kommer 
att fortsätta.

Hela denna rapport finns att ladda ned på 
Internationella Juristkommissionens hem-
sida.
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