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EU saknar en rakryggad hållning när det 
gäller ockupationer och illegala annekte-
ringar. Krim, Palestina och Västsahara be-
handlas helt olika. Där Krim är det bästa 
exemplet är Västsahara det sämsta och 
Palestina hamnar i mitten. Detta skriver 
folkrättsjuristen Pål Wrange i en rapport 
till EU-parlamentet.

Det är EU-parlamentet som beställt rappor-
ten ”Occupation/Annexation of a Territory: 
Respect for International Humanitarian Law 
and Human Rights and Consistent EU Poli-
cy”. Professor Pål Wrange jämför här EU:s 
förhållande till och agerande i de tre områ-
dena Krim, Palestina och Västsahara. 

Om ett område är olagligt annekterat el-
ler ockuperat får en tredje part – som EU – 
inte godkänna detta. EU får inte heller bi-
dra i den fortsatta ockupationen. 

EU och dess medlemsländer ska inte en-
gagera sig i ekonomiska eller andra aktivi-
teter som stöder ockupationen. 

– EU ska också allvarligt överväga sank-
tioner mot den ansvariga regeringen, skri-
ver Pål Wrange i sin rapport.

En ockupationsmakt får inte använda na-
turresurser i ett ockuperat område för sin 
egen vinning. Enbart om det sker till fol-
kets vinning och med deras tillåtelse, kan 
det vara möjligt.

Enligt folkrätten har en ockupationsmakt 
begränsad auktoritet över det ockuperade 
området men måste respektera både folk-
rätt och mänskliga rättigheter.

EU har ännu inte någon fastslagen politik 
i dessa fall, men ett gott exempel är Krim, 
där EU fördömde annekteringen. Sanktioner 
mot ryska staten och ryska företag, restrik-
tioner för investeringar och handel, frysning 
av tillgångar, visumrestriktioner och andra 
diplomatiska sanktioner infördes. 

Inget liknande har skett mot Marocko.

När det gäller ockupationen av Västsaha-
ra påpekar folkrättsjuristen att Marocko till 
skillnad från Ryssland har en privilegierad 
ställning och nära band med EU. Unionen 
har tilldelat Marocko en så kallad Advanced 
Status och har dessutom tecknat fiskeavtal 
med Marocko där de ockuperade västsaha-
riska vattnen inte är uteslutna. 

1966 uppmanade FN:s generalförsamling 
Spanien att organisera en folkomröstning 
för Västsaharas rätt till självbestämman-
de. Den 6 november 1975 ockuperade och 
senare annekterade Marocko området, det 
vill säga införlivade området i sitt eget land. 
Den marockanska aggressionen, ockupatio-
nen och annekteringen är ett allvarligt brott 
mot internationell lag och det västsahariska 

folkets rätt till självbestämmande.
Ockupationen och annekteringen har 

påverkat västsahariernas liv fundamentalt. 
Många har flytt till flyktingläger, marockan-
ska bosättare har flyttat in, marockanska och 
utländska investerare har släppts in och en 
ny infrastruktur har byggts upp för att till-
godose investerarnas behov.

De nära banden mellan EU och Marocko 
baseras på Associeringsavtalet från 2000. 
Marocko är den största mottagaren av EU-
medel inom den så kallade Grannskapspo-
litiken – för länderna runt EU. 2008 blev 
Marocko det första landet i södra Medel-
havsregionen som fick Avancerad status. 
Marocko är dessutom ett av pilotländerna 
för EU:s Agenda for Action on Democra-
cy. Inte i något av dessa dokument nämns 
Västsahara som ockuperat eller illegalt an-
nekterat. I EU:s Human Rights Report står 
i stället att Västsahara är ett område omtvis-
tat av Marocko och Polisario Front, påpe-
kar Pål Wrange.

Exploateringen av naturresurser har varit 
ett återkommande tema i debatterna i många 
år och särskilt då EU:s fiskeavtal med Ma-
rocko. EU har inte försäkrat sig om att av-
talet är till gagn för västsaharierna eller om 
det är något som de önskar.

Exploateringen av fosfat i Västsahara har 
pågått länge och nu tecknas kontrakt mellan 
utländska oljebolag och marockanska staten.

Men i och med Krimfrågan har EU nu ut-
vecklat en viss praxis med fördömande och 
sanktioner som kan vara vägledande för en 
ny politik som gäller alla ockupationer. 

Följande rekommendationer ger Pål 

Wrange till EU:
n När en olaglig annektering eller ockupa-

tion sker ska EU klart deklarera att man 
aldrig kommer att erkänna den.

n I bilaterala avtal mellan EU och en ock-
upationsmakt ska ett ockuperat område 
uteslutas. Ursprungsmärkning på varor 
från ockuperat område måste finnas och 
kontrolleras.

n EU ska avråda företag från handel i ock-
uperat område.

n EU ska stödja människorättsorganisatio-
ner i ockuperat område.

n Sanktioner mot en ockupationsmakt ska 
kunna införas.

n EU ska inte ge ekonomiskt stöd som gyn-
nar bosättningar och andra strukturer som 
upprätthåller en illegal situation.

Rapporten Occupation/Annexation of a 
Territory: Respect for International Huma-
nitarian Law and Human Rights and Con-
sistent EU Policy publicerades av EU-parla-
mentet på nätet i juli.
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EU måste fördöma 
ockupationer

Amnesty International publicerade i  
maj en rapport om tortyren i Marocko  
och Västsahara och om de marockanska  
förövarna som aldrig straffas. Lagen  
förbjuder tortyr men den är i högsta  
grad levande.

Misshandel, kvävning, simulerad drunkning, 
psykiskt och sexuellt våld är bland de tortyr-
metoder som används av marockansk polis 
och säkerhetsstyrkor för att tvinga fram ”be-
kännelser” eller för att tysta aktivister och 
oppositionella, skriver Amnesty.

Den verklighet som Amnestys omfattan-
de rapport: Shadow of impunity: Torture in 
Morocco and Western Sahara, visar upp är 
en helt annan än den bild som Marockos le-
dare presenterade i samband med den ara-
biska våren 2011, då de utlovade progres-
siva reformer och en ny konstitution som 
skulle förbjuda tortyr. 

– Marockos ledare vill ge en bild av att 
landet är liberalt och respekterar mänsk-
liga rättigheter. Men skrapar man på ytan 
kommer det fram en annan bild där tortyr 
används för att tysta opposition och för att 
tvinga fram bekännelser som används vid 
rättegångar, säger Salil Shetty, Amnesty In-
ternationals generalsekreterare. 

Rapporten innehåller vittnesmål från 173 
marockanska och västsahariska män, kvin-
nor och barn som berättar hur de torterats 
av antingen polis eller säkerhetsstyrkor mel-
lan 2010 och 2014. Bland tortyroffren finns 
studenter, politiska aktivister på vänsterkan-
ten eller med kopplingar till islamistiska or-
ganisationer, aktivister som stödjer själv-
ständighet för Västsahara och personer som 
misstänks för terrorism eller vanliga brott. 

Zine Abidine Erradi från södra Marocko 
och medlem i en människorättsgrupp greps 
dagarna efter att han träffat FN-rapportö-
ren om tortyr Juan Mendez 2012. ”Poliser-
na förolämpade mig och mina släktingar.  De 
knuffade runt mig där jag satt med händerna 

fastbundna i stolen. De krävde att jag skulle 
tala. När jag bad om en advokat, hånade en 
polis mig och sa: ”Tror du att du är i Sveri-
ge?” Zine dömdes till 10 månaders fängel-
se för att ha deltagit i en protestdemonstra-
tion mot arbetslöshet.

Risken för tortyr är störst i samband med 
gripandet men också under tiden i polishäk-
te. De som vågar klaga eller till och med an-
mäla tortyren blir inte sällan själva åtala-
de för ”förtal” eller ”falsk rapportering”. 
Straffriheten för torterarna är i princip total. 

Abdelaziz Miftah, en 24-årig västsaharisk 
studentaktivist, greps av marockansk polis 
i El Aaiún 2014 efter att ha deltagit i en in-
ternationell studentfestival i Ecuador. I po-
lisbilen hotades han med våldtäkt och blev 
slagen och sparkad i huvudet. Polisen frå-
gade ut honom om resan till Ecuador och 
kontakter med Polisario Front. Efter två da-
gar på polisstationen utan sjukvård fick han 
träffa överåklagaren vid tingsrätten. Han vi-
sade sina blodstänkta kläder. Åklagaren frå-
gade om han hade slagit poliserna.

”När jag visade honom mina skador och 
berättade att poliser hade torterat mig sa 
han: Vad vill du att jag ska göra? Följa med 
dig och slå dem?”

Abdelaziz dömdes till två månaders fäng-

else villkorligt för att ha förolämpat och an-
gripit offentliga tjänstemän.

Alla de 24 västsaharier, som greps efter 
att polisen stormat protestlägret Gdeim Izik 
2010 och ställdes inför militärdomstol, upp-
gav under rättegången att de hade torterats 
och tvingats skriva under erkännanden som 
de inte ens fått läsa. Rätten tog ingen notis 
om uppgifterna.

I februari 2013 dömdes de flesta till straff 
mellan 20 år och livstids fängelse för att till-
höra en kriminell organisation, våld mot 
tjänstemän samt att ha vanvördat en död 
person. Anhöriga har berättat att de dömda 
hade hotats med att kastas ut genom fönst-
ret, om de inte skrev under erkännanden.

Amnesty lät den marockanska regeringen 
ta del av innehållet i rapporten innan den 
publicerades. I ett långt svar förnekar re-
geringen kategoriskt uppgifterna och häv-
dar att det görs mycket på officiell nivå för 
att stoppa tortyr och att lagstiftning plane-
ras. Regeringen vägrade dock kommentera 
de konkreta uppgifterna och vittnesmålen 
om tortyr och svarade inte heller på frågan 
om varför inga utredningar gjorts.

– Regeringen hävdar att tortyren är ett 
minne blott. Marockansk lag förbjuder vis-
serligen tortyr men om detta ska ha någon 
betydelse i praktiken måste myndigheterna 
utreda anklagelser om tortyr i stället för att 
avfärda dem, säger Salil Shetty. 

För att förhindra tortyr kräver Amnesty 
av Marocko att advokater ska närvara vid 
alla förhör av misstänkta, att åklagare och 
domare ska utreda alla rapporter om tortyr 
eller misshandel som verkar trovärdig samt 
att tjänstemännen ska ställas till svars om 
de inte genomför utredningar. Dessutom 
ska den som rapporterar om tortyr skyddas 
från repressalier.
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EU:s fiskeavtal strider mot folkrätten. Dessutom bedrivs ett rent rovfiske av EU-båtar.

Professor 
Pål Wrange.

”Misshandel, kvävning, 
simulerad drunkning, 
psykiskt och sexuellt 
våld är bland de tortyr-
metoder som används  
av marockansk polis  
och säkerhetsstyrkor  
för att tvinga fram  
’bekännelser’.”
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