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Det ska innehålla en klausul om respekt för mänskliga rättighe-
ter! lovade EU:s fiskerikommissionär Maria Damanaki inför för-
handlingarna om ett nytt fiskeriavtal med Marocko, efter att 
EU-parlamentet förkastat det tidigare avtalet. Den hårt pröva-
de kommissionären som för ett par år sedan inte fick mandat från 
sina kolleger i kommissionen om att försöka förhandla om ett fis-
keriavtal som exkluderade Västsahara, verkar nu klamra sig fast 
vid denna punkt, och upprepar den med sträng uppsyn, så fort 
förnyelsen av avtalet kommer på tal. 

Vad innebär då denna klausul om mänskliga rättigheter i fal-
let Marocko? Det har varit väldigt oklart från Kommissionens sida. 
Ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter skulle kunna innebära 
att avtalet sägs upp – det är klart. Men vem 
avgör ifall det begås ett allvarligt brott? 
Och hur övervakas det? Och hur bedö-
mer man den nuvarande situationen i Väst-
sahara, där MINURSO inte har mandat 
att övervaka mänskliga rättigheter? Vem 
övervakar egentligen idag ifall brott mot 
mänskliga rättigheter sker i Västsahara? 

Efter att bryskt och under förolämpande 
former blivit utkastad från Marocko den 6 
mars i år då jag tillsammans med tre kol-
leger från EU-parlamentet försökt resa till 
El Aaiún för att träffa civilsamhälle, MI-
NURSO och lokala marockanska myndig-
heter, har dessa frågor bara blivit mer aku-
ta. Vad vet EU, hur övervakar man, vem 
sätter man sin tilltro till? Då gång efter an-
nan folkvalda politiker från Europa nekas 
inresa till Västsahara trots att Marocko 
utåt med fullkomligt imponerande lögnak-
tighet hävdar att alla som vill är välkom-

na att resa in – borde rimligtvis varningslampor tändas i Kommis-
sionsbyggnaden.  Och i regeringskansliet. Så sent som i februari i 
år stod ju den marockanske talmannen i svenska riksdagen och in-
bjöd alla som ville komma på besök i de så kallade ”södra provin-
serna”. Alla utom jag, Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norbert Neuser, 
Willy Meyer och de andra 60 som tillhör EU-parlamentets stöd-
grupp för Västsahara förstås. Och fiskeriutskottet. Och inte Jonas 
Sjöstedt, förstås. Men – alla andra! Eller?

Att bli utkastad ur ett grannland till Europa utan några som 
helst formella eller lagliga grunder var en omskakande upplevelse. 
Den tystnad från Kommissionens, EU-parlamentets och svenska 
regeringens sida som jag upplevt i efterspelet till denna incident 

har varit än mer skrämmande. 

Jag har fått svenska folkets förtroende 
att vara dess representant i EU-parlamen-
tet. Jag har försökt göra mitt jobb så bra 
jag bara kan, och till det anser jag det hör 
att träffa människor i tredje länder som 
berörs av EU:s fiskeriavtal, och lägga de-
ras åsikter till bedömningarna av dessa av-
tal. Marocko har velat hindra mig – och ti-
digare faktiskt också hela fiskeriutskottet 
i parlamentet från att göra detta. Därmed 
har man hindrat demokratisk insyn. Detta 
är helt oacceptabelt!

Därför uppmanar jag idag Sveriges riks-
dag, och alla europeiska parlament att 
sända parlamentariska delegationer till 
Västsahara, så snart som möjligt! Helst i 
år! Hur många gånger kan Marocko neka 
oss folkvalda tillträde innan EU formellt 
måste reagera?

Utkastade 
– men ingen EU-protest
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Nationellt bibliotek invigt
Ett nationellt bibliotek invigdes i januari i flyktinglägren 
av kulturminister Khaidja Hamdi. Det är resultatet av ett 
samarbete mellan kulturministeriet, UNHCR och en algerisk 
mediaorganisation för ungdomar. Biblioteket innehåller 
böcker om Västsaharafrågan, uppslagsböcker, skönlitteratur, 
facklitteratur och läsrum.

– Hoppas att denna plats kan öka kunskapen hos västsa-
hariska läsare och forskare, sa kulturministern i sitt tacktal 
till donatorerna, som vill rädda det västsahariska arvet.

detta visste jag inte!
1600 elever i gymnasieskolor och folkhögskolor i sydvästra 
Sverige har fått muntlig information i ord och bild om Väst-
sahara av Tidskriften Västsahara under hösten 2012. Infor-
mationsprojektet ”Unga västsahariska röster” har bekostats 
med medel från Forum Syd. Kommentarer från elever: ”Ett 
intressant ämne som jag inte hört mycket om.” ”Bra och 
grundlig fakta.” ”Jättebra föreläsning.”

För mer information kontakta Tidskriften Västsahara vast-
sahara@brevet.nu

Handelsavtal bör annuleras
Polisario kräver att EU:s handelsavtal med Marocko, som 
inte utesluter västsahariska varor, ska annuleras av Europa-
domstolen.

– EU kan inte fortsätta att ignorera internationell lag och 
motarbeta västsaharierna. Genom att inkludera det ockupe-
rade Västsahara i EU:s handelsavtal med Marocko, under-
minerar EU direkt västsahariernas rättigheter och hindrar 
FN:s arbete för att lösa konflikten, sa Mohamed Khadad, 
Polisario Front.

isabella Lövin utkastad
Isabella Lövin kastades i mars ut från Marocko när hon med 
en delegation EU-parlamentariker var på väg till Västsahara. 

Delegationen, med Sloveniens tidigare utrikesminister 
Ivo Vajgl och spanjorerna Miguel Garcés Ramón och Willy 
Meyer, var på väg till Västsahara för att undersöka situatio-
nen för mänskliga rättigheter.

– Regimen har uppenbarligen nånting att dölja. De vill 
inte att vi ska träffa vanliga västsaharier och människorätts-
aktivister, säger Isabella Lövin.

– Nu kan man inte längre säga att 
Västsaharafrågan är en glömd konflikt 
i Norge, säger en glad Erik Hagen, 
den enda anställda i norska Støtte-
komiteen for Vest–Sahara  
(www.vest–sahara.no)

 
Det framgick med all önskvärd tydlighet på 
föreningens årsmöte i Oslo i mars, då verk-
samhetsberättelsen presenterades.

– Det senaste året har det skett en fan-
tastisk utveckling. Det finns så många or-
ganisationer i Norge som brinner för Väst-
sahara nu. Det är en stor framgång på 
gräsrotsnivå.

– På internationell nivå har vi också haft 
ett hektiskt år med nya rapporter om tomat-
odlingarna och EU:s handelsavtal. Emmaus 
Stockholm har bekostat dessa rapporter.

63 föredrag i olika delar av Norge och nio 
föredrag utomlands har föreningen genom-
fört. Av de 63 har 44 skett i samarbete med 
västsaharier bosatta i Norge eller på besök. 

Under året deltog 18 organisationer i ett 
informationsprojekt som sände åtta dele-
gationer till den ockuperade delen av Väst-
sahara och två till FN-institutioner. Projek-
tet fick stöd av Norad (norsk motsvarighet 
till Sida) och fackförbunden Industri Ener-
gi och Fellesorganisasjonen.

Støttekomiteen har också genomfört en 
stor kampanj kring FN:s människorättsråds 
behandling av Marocko, varit värd för väst-
sahariska besök, övervakat norskt och inter-
nationells näringsliv i Västsahara samt Ol-
jefondens investeringar. 

På föreningens hemsida och facebook har 
400 nätartiklar skrivits under året. 15 artik-
lar i andra medier som följts upp av natio-
nell media har man också medverkat till.

Erik Hagen som också är ordförande i 
nätverket WSRW, Western Sahara Resour-
ce Watch (www.wsrw.org) berättar att Støt-
tekomiteens stora arbete på forskning kring 
EU:s frihandels- och jordbruksavtal med Ma-
rocko har tagit mycket tid och kraft.

– Under 2012 har medlemsantalet i fören-
ingen ökat från 45 personer till 139. Det är 
också bra för vår ekonomi, säger Erik Hagen.

Text och bild: Lena Thunberg

i Norge brinner  
många för Västsahara

Marte Skogsrud, Erik Hagen och Ida Berg Slang från norska Støttekomiteens styrelse.

”På internationell nivå  
har vi också haft ett  
hektiskt år med nya rap-
porter om tomatodlingar 
och EU:s handelsavtal.”
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