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V
ästsahara är ett land som under 40 år varit ockuperat 
av Marocko och många skulle på en direkt fråga säga 
att denna långdragna konflikt är komplicerad. Men 
för dem som arbetat med frågan i många år ter den sig 

snarare som ganska enkel. 
Enkel därför att idén om varje folk rätt till frihet också 

gäller de västsaharier som sedan decennier levt förvisade till 
flyktingläger i grannlandet Algeriet eller på det av Marocko 
ockuperade Västsahara.  FN:s tidigare rättschef Hans Corell slog 
redan 2002 fast att all utvinning av naturresurser som inte sker 
i enlighet med folkets vilja måste anses vara olaglig. Trots detta 
fortsätter Marocko att år efter år utvinna värdefulla naturresurser 
från det ockuperade Västsahara för egen vinning och utan att 
tillfråga västsaharierna.  

Under årets Almedalsvecka arrangerade 
Palmecentret tillsammans med Emmaus 
Stockholm och Afrikagrupperna 
seminariet ”Naturresursernas förbannelse: 
Sveriges ansvar i Västsahara”. Flera 
namnkända svenska företag har idag 
affärsverksamhet i Västsahara. Våra egna 
pensionspengar är genom AP-fonderna 
ägare i oljebolaget Total, som letat olja 
och gas längst Västsaharas kust. Skulle 
olja eller gas upptäckas så kan vi räkna 
med att de återigen kommer att pröva 
gränserna för vad världssamfundet 
kan tillåta ett utländskt företag att 
göra på ockuperad mark. Total tillhör 
de bolag som ignorerade de tidigare 
europeiska handelsrestriktionerna under 
militärdiktaturen i Burma.

Enkel kan också frågan om ett 

svenskt erkännande tyckas vara. Såväl Socialdemokraterna 
som Miljöpartiet har partikongressbeslut på ett erkännande 
och riksdagen tog under förra mandatperioden beslut om att 
regeringen bör erkänna staten Västsahara. 

Erkännandebeslutet tycks dock dröja och även andra åtgärder, 
som kunde användas som reaktion på folkrättsbrottet, uteblir. 
Folkrättsexperten Pål Wrange har exempelvis förordat att EU 
inför tydligare sanktioner mot enskilda individer och företag som 
gynnats av ockupationen. Han föreslår även ett förbud mot att 
nationella och EU-delegationer besöker ockuperat territorium 
i syfte att söka investeringsmöjligheter. Det som sätter käppar 
i hjulet är nämligen, som så ofta, ekonomiska intressen. Flera 
europeiska länder, investerare och dess företag efterfrågar 

en billig och stabil tillgång till det 
västsahariska fisket och fosfatrika jorden. 

Det är därför vi måste ställa krav på 
hållbarhet i alla investeringar, oavsett 
om det gäller odlingen av maten vi äter 
eller investeringar våra pensionspengar 
gör. Här kan en aktiv gräsrotsrörelse visa 
att ett ockuperat Västsahara inte bara är 
folkrättsligt ohållbart utan även en dålig 
affär. För den enkla och raka sanningen är 
att ett fritt Västsahara är en självklarhet. 
Vägen dit är varken snårigare eller längre 
än vad vi gör den till.
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Västsaharafest i Göteborg
Afrikagrupperna i samarbete med Föreningen Västsahara 
och Emmaus Björkå anordnar en musikfest för Västsahara 
på Oceanen i Göteborg lördagen 24 oktober kl 18.

Syftet är att sprida information om situationen i Västsa-
hara med anledning av den 40-åriga ockupationen.

Information, försäljning, auktion, mat, musik och dans: 
Fest för ett fritt Västsahara.

Prenumeration på Västsahara
Tidskriften Västsahara ges ut av Föreningen Västsahara och 
kostar 125:- för 4 nummer per år för privatperson, 145:- för 
stödprenumeration och 150:- för organisationer. 

Plusgironummer för prenumeration och medlemskap är  
pg 204003-8.

Boken Västsahara – Europas sista koloni i Afrika kom ut 
2013 och kostar 115:- inklusive frakt.

Tidskriften har en hemsida: www.vastsahara.net och en 
facebooksida: www.facebook.com/tidskriftenvastsahara

Böcker om Västsahara
2013 kom två böcker om Västsahara ut:  Tyst territorium 
av journalisterna Fredrik Laurin och Lars Schmidt, Atlas 
förlag består av sju reportage. De handlar om världens 
fiskrikaste vatten, fosfaten, oljan varvat med en reseberät-
telse från det ockuperade Västsahara. Västsahara – Euro-
pas sista koloni i Afrika av Lena Thunberg, Föreningen 
Västsahara ger en beskrivning av konflikten, FN-processen, 
råvarorna, situationen i den ockuperade delen och i flykting-
lägren samt röster från västsaharier.

Aminatou Haidar till Sverige
Med anledning av den 40-åriga ockupationen av Västsahara 
arrangerar Emmaus Stockholm med andra organisationer 
ett riksdagsseminarium för att lyfta Sveriges ansvar för 
situationen i Västsahara.

Aminatou Haidar, en av Västsaharas främsta människo-
rättsförsvarare, Rabab Amidane, Senia Bachir Abderahman 
representerar alla Västsahara. Journalisten Fredrik Laurin 
och folkrättsprofessorn Pål Wrange medverkar också.

Förstakammarsalen 15 oktober, 11.30-14.30, lunchmacka 
från 11.15. 

Den 5 december 2012 togs ett riksdags-
beslut om ett svenskt erkännande av  
Västsahara. Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet med kongress-
beslut bakom sig drev igenom beslutet. 
Men Alliansregeringen valde att ignorera 
det.
I september 2014 meddelade statsminis-
ter Stefan Löfven i sin regeringsdeklara-
tion att Sverige ska erkänna Palestina. 
Inte ett ord om Västsahara, där det till 
skillnad från Palestina, fanns ett riksdags-
beslut.

I mars i år svarade Stefan Löfven så här på 
en fråga från Expressen om när Sverige ska 
erkänna Västsahara:

– Det är inte aktuellt nu. Det är en annan 
situation där nu, än vad som rådde med Pa-
lestina.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpar-
tiet riktade då hård kritik mot Stefan Löfven:

– Västsahara är ockuperat av Marocko i 
strid med internationell rätt. Precis samma 
argument som finns för att erkänna Palesti-
na finns för att erkänna Västsahara.

– Jag är rädd för att det handlar om att hål-
la sig väl med ockupationsmakten som ock-
så har ett nära band med USA till exempel. 
Att man kompromissar med mänskliga rät-
tigheter och internationell rätt för att man 
har kommersiella intressen. 

Under våren meddelade utrikesminister 
Margot Wallström att en översyn av Väst-
saharafrågan pågår. Under tiden har inte ut-
rikesdepartementet tagit emot delegationer 
som velat uppvakta ministern.

Kabinettsekreterare Annika Söder säger 
så här i augusti om översynen av Västsaha-
rafrågan och sökande efter och utvinning av 
västsahariska naturresurser:

”Regeringen genomför för närvarande en 
översyn av Sveriges Västsaharapolitik. Det 
övergripande målet för översynen är att göra 
en genomlysning av Sveriges Västsaharapo-
litik och ge rekommendationer om hur den-

na politik kan utvecklas. Denna översyn in-
kluderar frågan om hur det västsahariska 
folkets rätt till självbestämmande ska kun-
na förverkligas. Översynen inkluderar även 
bland annat frågan om biståndet till de väst-
sahariska flyktinglägren i Tindouf samt frå-
gan om EU-samarbeten och -avtal med Ma-
rocko som berör Västsahara.

Den svenska regeringens linje och ageran-
de inom Europeiska unionen och i Förenta 
nationerna när det gäller Västsaharakonflik-
ten utgår från folkrätten. För att exploate-
ring av naturresurser i Västsahara ska stå 
i överensstämmelse med folkrätten krävs, 
enligt det rättsliga utlåtandet från FN:s då-
varande rättschef Hans Corell år 2002, att 
sådan exploatering tillgodoser behoven och 
intressena hos den västsahariska befolkning-
en, inklusive att eventuella intäkter ska kom-
ma denna till del samt att det ska ske i en-
lighet med dess vilja. Det var utifrån dessa 
kriterier Sverige valde att rösta nej till fiske-
partnerskapsavtalet och dess protokoll mel-
lan EU och Marocko både 2006 och 2013. 
Det är därför vi är skeptiska till pågående 
exploatering och det är därför vi satt igång 
översynen efter den nya regeringens tillträ-
de förra hösten.”
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Var står regeringen?

I 40 år har de cirka 165 000 västsahariska flyktingarna väntat i Algeriet på att få åter-
vända till ett fritt Västsahara.

Jonas Sjöstedt:  
”Västsahara är ockuperat 
av Marocko i strid med 
internationell rätt.  
Precis samma argument 
för att erkänna Palesti-
na finns för att erkänna 
Västsahara.”
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