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Plundringen 
fortsätter
I juli mitt under semestertiderna passade EU-kommissionen 
på att annonsera ett nytt framförhandlat fi skeavtal med Ma-
rocko. Det gick inte mer än en månad efter det att EU-par-
lamentet sagt nej till det förra avtalet 2011, förrän kommis-
sionen startade processen för att få ett nytt! I det nya avtalet 
ingår fortfarande de fi skrika ockuperade västsahariska vatt-
nen. 126 båtar från främst Spanien ska få fi ska. EU beta-
lar 160 miljoner euro för det fyraåriga kontraktet, som enligt 
folkrättsjurister är olagligt!

Nu ska ministerrådet och EU-parlamentet säga sitt.
En otrolig dubbelmoral, säger EU-parlamentarikern Isabella 

Lövin, om att EU-bidrag till Israel inte får användas på ocku-
perad mark men i Marocko går det bra. 

Atlas Copco vill inte svara på frågor om försäljningen av 
borrutrustning till fosfatgruvan Bou Craa i Västsahara, men 
nu kommer kritiken från fl era håll inklusive från investerare.

EU gör affärer med en tjuv! säger Aliyen Kentawi, Polisarios 
representant i Sverige.

Det sänder naturligtvis helt fel signaler till Marocko. Ma-
rocko behöver helt andra tecken från EU.

Därför är den svenska signalen om ett svenskt erkännande 
av Västsahara från den svenska riksdagen så viktig. Nu gäller 
det för den svenska regeringen att agera.

I den ockuperade delen av Västsahara fortsätter förföljelser 
och misshandel. 

Det blev inget MR-mandat för MINURSO-styrkan. Frankri-
ke satte P för att den västsahariska civilbefolkningen ska skyd-
das.

Två nya böcker om Västsahara kommer ut i september: Tyst 
territorium av Fredrik Laurin och Lars Schmidt samt Västsa-
hara – Europas sista koloni i Afrika av Lena Thunberg.
Saharas berömda röst Mariem Hassan fängslade människor 
under konserter i maj i Skåne och Göteborg. Hennes musik 
kan man beställa och höra på www.mariemhassan.com
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EN HISTORIA AV VÅLD OCH SVEK

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan 
1975. De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess i 
flyktingläger i Algeriet. 
   Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över 
områden som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka 
på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas 
självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den 
västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon 
folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos 
vägran att acceptera ett självständigt Västsahara. Frankrike och 
USA är Marockos främsta supportrar. 

År 2006 undertecknade EU ett fiskeavtal med Marocko, 
där de västsahariska vattnen är inkluderade, vilket strider mot 
internationell lag. 

Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd.
   Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den 
västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat.
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SENASTE NYTT

Inget MR-mandat 
Det blev ingen utökning av FN-styrkan MINURSO:s mandat 
vid FN:s säkerhetsråds möte och nya beslut i april. 

USA hade denna gång signalerat att man tänkte rösta 
för att en övervakning av och rapportering om brott mot de 
mänskliga rättigheterna skulle ingå i MINURSO:s mandat.  
Förhoppningarna var stora bland västsaharierna, men Frank-
rike, som alltid kan hota med sin vetorätt, satte åter stopp för 
en sådan utökning.

MINURSO är den enda FN-styrka som saknar ett så kallat 
MR-mandat.

I de ockuperade delarna av Västsahara gick därför män-
niskor ut på gatorna i slutet av april och i början av maj för 
att visa sin upprördhet över beslutet. Att öppet demonstrera 
sin sympati för självständighet genom att visa Västsaharas 
flagga är förbjudet och kan inte bara leda till fängelse utan 
också till misshandel och tortyr av polisstyrkorna.

Flera västsaharier misshandlades öppet på gatan av 
poliser i uniform. Det finns bland annat dokumenterat i flera 
filmklipp på YouTube. Se Västsaharas hemsida.
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