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Cannabissmugglare gripna

Litauen importerar fosfat

Dirty Green March

”Otrolig dubbelmoral”

Västsaharisk säkerhetstjänst beslagtog i augusti 300 kg
cannabis, gps-utrustning, mobiltelefoner och fem fordon på
befriat västsahariskt område nära den marockanska militära
muren som delar Västsahara i två delar.
Tre grupper arresterades, när de smugglade narkotika
från Marocko till Mali via det västsahariska området.
Enligt FN-rapporten World Drug Report är Marocko den
största producenten och förmedlaren av hasch i världen.

Det litauiska konstgödningsföretaget Lifosa har importerat
295 000 ton fosfat från Bou Craagruvan i den ockuperade
delen av Västsahara i år. Det betyder cirka 50 miljoner dollar
till det marockanska bolaget som exploaterar fosfaten. Det
är mer än vad världssamfundet ger i humanitärt stöd till
de västsahariska flyktingarna i Algeriet. Lifosa är den näst
största importören efter USA-Kanadensiska Potash Corporation. 2011 uteslöts Lifosa ur UN Global Compact on CSR
på grund av fosfatfrågan.

En skrift om Marockos utbyggnad av grön energi publicerades av Western Sahara Resource Watch i augusti. Flera
av vind- och solkraftverken på 1000 megawatt ska byggas
på västsahariskt territorium och därmed ytterligare befästa
Marockos ockupation. Energin kommer främst att användas
till den marockanska utvinningen av västsahariska råvaror,
som är i strid med internationell lag.
2020 kommer den västsahariska gröna energin att utgöra
26 procent av Marocko totala gröna energi.

Samtidigt som det är förbjudet för Israel att använda EUbidrag på ockuperad mark ger man stöd till marockansk
verksamhet i Västsahara.
– En otrolig dubbelmoral, sa EU-parlamentarikern Isabella
Lövin om EU-kommissionens nya fiskeavtal med Marocko.
Inget land godkänner Marockos anspråk och utnyttjande
av Västsahara. Avtalsförslaget innebär att EU bryter mot
internationell rätt. Det befäster Marockos ockupation och
bidrar till att Marocko får en legitimitet när man säljer naturresurserna.

Västsahara 2013:3

”EU gör affärer
med en tjuv”
kan inte fortsätta as usual! EU gör nu affärer med en tjuv!
– Vi har aldrig brutit mot eldupphör, inte
en enda gång. Vi har undvikit våld, trots att
befolkningen har dödats. Vi vill undvika krig.
Vi vet vad det är.
– Israel kan överleva utan Europa, men
Marocko är svagt och kan inte överleva
– En del företag har kommit till Västsahara i utan Europa.
– En del trodde att västsaharierna skulle
god tro men sedan dragit sig tillbaka och förförsvinna, men det kommer inte
lorat pengar. De har visat ansvar.
att ske. Däremot är vi rädda för
– Nu är vi tillbaka på ruta ett.
Vi la alla ägg i en korg och lien radikalisering av vårt folk, som
tade på FN, men det har varit
är så påverkade av denna brutala
orättvisa mot oss. Det finns inte
fruktlöst. Men samtidigt vill vi
inte förlora förtroendet för det
en enda familj som inte har någon
internationella samfundet. Vi la
släkting som har dödats, skadats
ned vapnen och hissade den vita
eller fängslats.
flaggan, men nu måste också Västsahara
det
2013:3 – Det finns hur många rapporinternationella samfundet samter som helst om de ständiga överAliyen Kentawi.
arbeta i stället för att ge pengar,
greppen på västsaharier i ockuperat
vapen och diplomatiskt stöd till
område. Nu försämras dessutom
Marocko. Varje signal från Europa att Ma- situationen.
rocko måste respektera internationell lag är
– Marocko hotar, mutar och dödar, men
den bästa medicinen för Marocko. Business den politiken har inte lyckats.
– Marocko lockar företag till Västsahara för att ge intryck av att Marocko
har suveränitet över Västsahara. På så
sätt får man också företag som i sina
hemländer lobbar för Marocko. Det är
mycket dåligt, säger Aliyen Kentawi,
Polisarios representant i Sverige.

I maj trotsade västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara marockansk polismakt och demonstrerade öppet på gatorna i El Aaiún mot att
Frankrike i FN:s säkerhetsråd återigen stoppat ett MR-mandat för MINURSO-styrkan. Många fredliga demonstranter misshandlades av polisen.

Nytt illegalt fiskeavtal
I slutet av juli, mitt under semestertider, passade EU-kommissionen på
att skriva under ett nytt kontroversiellt fyraårigt fiskeavtal med Marocko,
där de västsahariska vattnen inte är
uteslutna. Men både Ministerrådet,
som består av medlemsländernas
fiskeministrar och EU-parlamentet
kan fälla avtalet.

El Aaiúns hamn. De stora moderna europeiska båtarna finns i stället i Dakhlas hamn.
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Det förra avtalet förlängdes inte, eftersom
EU-parlamentet oväntat röstade nej i december 2011. De europeiska, främst spanska, fiskebåtarna återvände då till sina
hemmahamnar. Det förra avtalet dömdes
ut som ett av EU:s sämsta, ekonomiskt och
miljömässigt ohållbart. Men framför allt
bröt avtalet mot internationell rätt, efter-

som Västsahara inte tillhör Marocko och eftersom västsahariernas representant Polisario inte gett sitt medgivande till fisket. Inte
heller har Marocko kunnat visa att vinsten
från fisket har tillfallit västsaharierna.
Det nya avtalet innebär att 126 fartyg,
fortfarande främst spanska, ska få fiska till
en kostnad av 160 miljoner euro från EU
och fartygsägarna under en fyraårsperiod.
EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki
menar dock att det nya fiskeavtalet respekterar
internationell rätt och mänskliga rättigheter.
Polisarios EU-representant i Bryssel Mohamed Sidati fördömde omedelbart det nya
fiskeavtalet:
– Detta är ett försök att legitimera stölden av Västsaharas naturresurser. Ett inef-

fektivt tillägg om mänskliga rättigheter kommer inte att hjälpa det västsahariska folket,
som dagligen förföljs av marockansk ockupationsmakt.
– Vi förväntar oss att EU:s medlemsstater
och EU-parlamentet återigen håller sig till
internationell rätt och avvisar detta avtal.
– EU tillåter Marocko att sälja naturre-

”Hur kan EU gå med på att
köpa något av Marocko
som Marocko inte äger?
sa en mycket kritisk
Isabella Lövin.”

surser som inte tillhör dem. Hur kan EU gå
med på att köpa något av Marocko som Marocko inte äger? sa en mycket kritisk Isabella Lövin i en intervju i Ekot P1 30 augusti.
Ekot sökte förgäves EU-kommissionen men
fick inget svar.
Den svenska regeringen var det enda land
som röstade emot fiskeavtalet 2006. Vid förslaget till en förlängning 2011 röstade även
Danmark och Storbritannien emot. Tyskland
och Finland lade ner sina röster. Det räckte
inte för att stoppa avtalet.
Åsa Westlund, EU-parlamentariker (S) om
det nya fiskeavtalet:
– Det är endast förenligt med internationell
rätt att exploatera en ockuperad stats naturresurser om detta är i enlighet med befolkningens vilja och intresse. Västsaharas exilregering motsätter sig det nya avtalet. Så
när EU-kommissionen hävdar att det nya avtalet är förenligt med folkrätten är det helt
enkelt inte sant. Dessutom saknar EU-kommissionen trovärdighet i den här frågan då
de hävdade att även det förra avtalet - som
stoppades av parlamentet - var i enlighet med
internationell rätt. Vi kommer därför självklart arbeta för att Europaparlamentet säger nej till även detta avtal.
En analys av det fiskeavtal mellan EU och
Marocko, som var i kraft 2007-2010 visar
att fisket har haft skadliga effekter på miljön
och att stor del av fiskevattnen var överutnyttjade. Rent ekonomiskt var det en katastrof för EU. För varje krona fick EU tillbaka 65 öre i indirekt eller direkt värde. En del
av det utgjordes av 780 arbeten inom fiskenäringen inom EU. 80 procent av dessa arbeten fanns i Andalusien eller Kanarieöarna.
Det skulle bli en kostnad på drygt 400 000
per arbetstillfälle.
Den marockanska regeringen satsar stort
på fisket i den ockuperade delen av Västsahara. I augusti invigdes en ny fiskmarknad i
Boujdour, vars hamn snart ska byggas ut och
ha en kapacitet att kunna ta emot 170 000
ton pelagisk fisk. El Aaiúns nya fiskmarknad
från 2009 är enligt marockansk media den
största i Afrika. Även Dakhlas fiskmarknad
kommer att byggas ut.
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