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Att köpa tomater som bidrar till att befästa en olaglig ockupation 
är att tillfoga någon skada. Och oavsett huruvida man tycker att 
man har ett kosmopolitiskt ansvar för att hjälpa, så har man ett 
ansvar att inte skada. 

Jag har därför undvikit tomater från Marocko. Nu, när sto-
ra grossister kommit överens om att inte importera tomater från 
Västsahara och svenska regeringen klart sagt att EU:s handelsav-
tal med Marocko inte omfattar Västsahara, hoppas jag kunna lita 
på ursprungsmärkningen. 

Som konsument är ens makt dock begränsad. Man har svårt 
att påverka företag som inte handlar i konsumentledet. I förra 
numret av Västsahara beskrevs hur Atlas Copco säljer utrustning 
till fosfatgruvan Bu Craa i Västsahara. Utrustningen används för 
att utvinna fosfat som inte kommer den västsahariska befolkning-
en till del och som inte sker efter konsul-
tationer med dem, och den bidrar till att 
befästa och bekosta den illegala marock-
anska ockupationen. Det kan faktiskt ock-
så vara fråga om medhjälp till plundring – 
en krigsförbrytelse.

På sin hemsida förklarade Atlas Cop-
co bland annat att ”The situation in Wes-
tern Sahara is complex and different deci-
sions have been taken among companies 
that are currently doing business there or 
have done so in the past.” Ja, konfl ikter 
är komplexa, men av de otaliga konfl ikter 
som jag analyserat under 25 års yrkesverk-
samhet som folkrättsjurist är den i Västsa-
hara en av de klaraste: Det handlar om en 
avkolonisering där det är folket som ska 
avgöra territoriets framtid, och den ocku-
perande staten vägrar låta detta ske. 

I FN:s s k Ruggieprinciper (som inte är 
juridiskt bindande men antagits enhälligt 

av FN:s råd för mänskliga rättigheter) sägs att företag ska göra 
en ”human rights due diligence”, vilket inbegriper en MR-kon-
sekvensanalys. Atlas Copco förefaller vara ett av de företag som 
tar sitt företagsansvar på allvar. I fallet Västsahara har det dock 
klickat. Varför? 

FN:s rättsavdelning fi ck nyligen frågan om Atlas Copco bry-
ter mot FN:s Global Compact. Man svarade då att man inte hade 
alla fakta tillgängliga, men bekräftade de principer som förre 
rättschefen Hans Corell slog fast redan 2002: Sådana aktiviteter 
måste vara för befolkningens bästa och de måste genomföras på 
deras vägnar och efter konsultationer med deras representanter. 

Om företagen gör misstag i sina analyser, och om medvet-
na konsumenter inte kan ingripa återstår bara staten. En stat kan 
bli indirekt ansvarig för folkrättsstridiga handlingar av företag, 

om staten medvetet har stött handlingar-
na, t ex genom exportkrediter eller annan 
hjälp. Ruggieprinciperna ålägger också 
staten ett ansvar för att förebygga kränk-
ningar, och alldeles särskilt viktigt är detta 
i konfl iktsituationer.

Därför skall staterna se till att olika or-
gan samarbetar, till exempel bistånds-, 
handels- och exportfi nansieringsorgan. De 
ska också göra klart för företagen att om 
de inte samarbetar kan det få konsekven-
ser, som att exporthjälp dras undan.

På sin hemsida skriver regeringen att 
man ”har inlett ett arbete med att titta på 
hur Sverige kan implementera FN:s ram-
verk och vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter.” 

Nu vill vi gärna se att det testas i prakti-
ken – om inte Atlas Copco ändrar sig.
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Ny fi skerättegång i Göteborg
24–26 september blir det ny rättegång i hovrätten mot de 
två göteborgsfi skarna, som friades i tingsrätten hösten 
2012. De var åtalade för olagligt fi ske på västsahariskt 
vatten med båtarna Aldo och Nordic IV under 13 månader 
2007–2008, då de ska ha gjort en nettovinst på 20 miljo-
ner kronor. Tingsrätten fann dem visserligen skyldiga till 
olagligt fi ske men friade dem på grund av gärningsbeskriv-
ningen. 

Åklagaren överklagade domen till hovrätten.

Daddach och Hamad förföljda
Människorättsaktivisterna Sidi Mohamed Daddach och 
Hmad Hamad övervakades, trakasserades och stoppades 
när de ville besöka västsaharier i fängelset Tauta i Dakhla 19 
augusti.

– De provocerar och förödmjukar oss för att skrämma oss 
från att göra dessa besök, sa Hmad Hamad.
Daddach har själv suttit 24 år i fängelse, varav 14 i dödscell, 
och har därför god kunskap om förhållandena i marock-
anska fängelser i Västsahara; tortyr och misshandel. Han 
tilldelades det norska Raftopriset 2002.

Mer vapen till Marocko
Marocko är den tolfte största vapenimportören i världen. 
Mellan 2008 och 2012 köptes 24 F16 jaktplan från USA, 27 
franska Mirageplan, tre holländska örlogsfartyg och 57 
tanks från Kina.

Vapenköpen från Spanien ökade med 86 procent från 
2011 till 2012 och uppgick till 24 miljoner kr. Det gällde lätta 
beväpnade fordon och annan utrustning.

Från USA har Marocko nyligen köpt in 80 bepansrade 
fordon med syfte att ”möta problem med den allmänna 
ordningen”, det vill säga demonstrationer.

Nej till fi skeavtalet
”Regeringens position står fast. Eftersom Västsahara inte 
är en del av Marockos territorium, krävs enligt folkrätten att 
nyttjandet av fi skeresurserna sker till förmån för det saha-
riska folket i Västsahara och i enlighet med deras intressen 
och vilja. Regeringen kan inte ställa sig bakom protokollet 
till fi skepartnerskapsavtalet mellan EU och Marocko då vi 
anser att de folkrättsliga förpliktelserna inte till fullo är upp-
fyllda i relation till den sahariska befolkningen i Västsahara”, 
säger pressansvariga på Landsbygdsdepartementet.

”Nej, dit ska jag verkligen inte resa.” ”Ja, jag känner 
till konfl ikten.” ”Hemskt med fi skarna från Göteborg 
som veckopendlar dit.” ”Ja, det håller jag med om.”

Många besökare på den stora Turistmässan i Gö-
teborg i mars kände redan till Västsaharafrågan, när 
de tog emot fl ygbladen ”Res inte till Marocko!” från 
bland andra Andrea Hurtig och Katarina Johansson 
från Göteborgs Afrikagrupp.

– Jag anser att det är viktigt att skapa medveten-
het kring Marockos ockupation av Västsahara. Det 
är ett förtryck som borde stoppas med samma boj-
kottningsmedel som använts mot Israel. Därför val-

de jag att dela ut fl yers. Det är ett enkelt sätt att spri-
da information och ger möjlighet att diskutera med 
människor, som man annars inte skulle möta. Jag blev 
positivt överraskad över att det var många som redan 
kände till problematiken, säger Andrea.

Den marockanska statens resebyrå i Stockholm 
fanns som vanligt på plats på mässan med en stor 
monter. Via Mässans säkerhetspersonal försökte de 
jaga bort fl ygbladsutdelarna. Men trottoarer är all-
män plats och yttrandefrihet gäller i Sverige, så det 
gick inte så bra. Mängder av fl ygblad spreds under 
de fyra dagar turistmässan pågick.

Lena Thunberg: 
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Föreningen Västsahara

Boken innehåller rykande ak-
tuell information, 100 bilder 
och framför allt basfakta om 
Västsaharafrågan: Den spän-
nande historiska bakgrunden, 
FN:s skandalöst oavslutade av-
kolonisering, de ofantliga na-
turresurserna som stjäls, stor-
maktsintressena, övergreppen i 

den ockuperade delen av Väst-
sahara, det hårda livet i fl yk-
tinglägren, minfarorna i den 
befriade delen av Västsahara.

Sex västsaharier berättar 
också om sina liv: Sultana, 
Leaarosi, Aminatou Haidar, 
Nhabouha, Brahim Dahane 
och Decala.

Boken kan beställas via 
Tidskriften Västsahara vast-
sahara@ brevet.nu och kostar 
90:- plus frakt.

Fredrik Laurin, Lars Schmidt: 

Tyst territorium – sju repor-

tage om Västsahara

Bokförlaget Atlas

På en ökenremsa i Sahara lever 
300 000 människor i ytters-
ta armod, hälften i fl yktinglä-
ger medan världen tittar åt ett 
annat håll. Fredrik Laurin och 
Lars Schmidts reportagebok 
handlar om landet med en av 
världens största fyndigheter av 
fosfat. Som jordbruksindustrin 

i väst köper av Marocko i strid 
med FN:s regler.

Västsahara har i närma-
re fyrtio år slitits sönder av 
krig, korruption och maktspel. 
En man har fått jobbet att lösa 
tvisten: FN:s sändebud Chris-
topher Ross. Han är uppgiven: 
Ingen har något intresse av att 
konfl ikten löses. De säger: Låt 
Mr Ross sköta det. I prakti-
ken betyder det att ingenting 
händer.

Två nya böcker om Västsahara

1

 VÄSTSAHARA
Europas sista koloni
i Afrika

Lena Thunberg

Västsahara 2013:3

ur Västsahara 2013:3




