
 

 
 Nummer 27 - 25. april 2013 
 

Velkommen til nummer 27 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at USA ønsker at FNs styrker i Vestsahara får et mandat til at 

monitorere menneskerettighedssituationen i området.  

Desuden har Coop igen tomater  fra Vestsahara på Faktas hylder, men mærket som de er fra Marokko. 

Dermed er Coop igen på kant med deres egen politik på området. 

God læselyst og god weekend! 

Menneskerettigheder skal være en del af 
MINURSOs mandatet  

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 

USA presser på for at FN-missionen, MINURSO, i fremtiden skal overvåge 
menneskerettighedssituationen i Vestsahara. Det har hidtil ligget udenfor missionens 
mandat at beskæftige sig med menneskerettighedssituationen i landet.  
Forslaget gælder både den del af landet, der er besat af Marokko og flygtningelejrene nær 
den algierske by Tindouf, hvor hovedparten af Vestsaharas befolkning har boet siden 
1976.  
 
Det amerikanske forslag kommer efter FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, har udtalt, at 
der er et presserende behov for, at overvågning af menneskerettighederne bliver en del af 
MINURSOs mandat. Hans udtalelser kommer efter den seneste rapport om forholdene i 
Vestsahara er blevet offentliggjort. Rapporten danner baggrund for, at FNs sikkerhedsråd i 
slutningen af april skal tage stilling til en forsat FN-tilstedeværelse i Vestsahara.  
 
Stærkeste udtalelse 
Udtalelsen om, at der er et presserende behov for at gøre 
menneskerettighedsovervågning til en del af mandatet kaldes ’den stærkeste nogensinde’ 
fra generalsekretærens side, og har efterfølgende fået USA til at foreslå 
mandatudvidelsen. Samtidig vurderes det, at Frankrig, der altid har været Marokkos 
trofaste støtte,  ikke vil nedlægge veto mod, at menneskerettighedsovervågning bliver en 
del af mandatet – som det i øvrigt er for stort set alle andre FN-missioner. Selv om kravet 
om overvågning af menneskerettighederne har været rejst gentagne gange, når 
Sikkerhedsrådet har skullet forny mandatet, er det hidtil lykkedes Marokko og Frankrig af 
forhindre det.  
Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Frankrig, der traditionelt har været Marokkos støtte, 
ikke vil bruge sin vetoret i Sikkerhedsrådet til at blokeret det amerikanske forslag, mens 
Marokko, der er et af de midlertidige medlemmer, sandsynligvis vil stemme imod.  
 
Baggrunden er bl.a. flere rapporter om fortsatte menneskerettighedskrænkelser i den 
besatte del af Vestsahara, og som følge af retssagen mod aktivisterne fra Gdeim Izik 



retssagen. Retssagen er blevet kritiseret af talrige menneskerettighedsorganisationer – 
bl.a. Amnesty International og Human Rights Watch.  Ved retssagen i februar 2013 blev 
23 aktivister idømt fængselsstraffe på mellem 20 år og livstid ved en militær domstol. To 
andre blev idømt to års fængsel.   
Andre FN-organer, bl.a. Den Særlige Rapporteur om tortur, udtrykker bekymring over 
Marokkos brug af tortur mod Sahrawi-aktivister.   
 
Også flygtningelejrene 
Også menneskerettighederne i flygtningelejrene nær Tindouf i Algeriet skal overvåges af 
MINURSO. 
 
Fra Polisarios side er der begejstring ved udsigten til, at FN skal overvåge 
menneskerettighederne i både den besatte del af Vestsahara og lejrene i Tindouf. 
-Det har vi ønsket i mange år, og en række internationale 
menneskerettighedsorganisationer og ngo’er har presset på, siger organisationens 
repræsentant i Danmark, Abba Malainin.  
-Det er et virkelig godt initiativ, som vi håber bliver gennemført, så verden kan få øjnene op 
for,  Marokkos handlinger, siger han.  
Abba Malainin er også glad for, at MINURSO skal holde øje med eventuelle krænkelser i 
flygtningelejrene. 
-Så kan vi måske slippe for Marokkos evindelige beskydninger om, at beboerne i 
flygtningelejrene er ’kidnappede’ af Polisario og bliver holdt i lejrene mod deres vilje, siger 
han.  

Konflikttomater dukker igen op i Coop-butikker 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Netop som udviklingsorganisationen CARE har givet COOP en pris for deres indsats, dukker tomater fra 

den marokkanske producent Azura igen op i Fakta-butikker i Danmark. Der står godt nok ”Marokko” 

som oprindelsesland, men mange marokkanske produkter - herunder tomater fra Azura - stammer 

ifølge rapporten ”Label and Liability”, udgivet af Western Sahara Resource Watch (WSRW) og Svenske 

Emmaus, fra det besatte Vestsahara. 

Coop lovede tilbage i 2009, at man ikke ville sælge flere konflikttomater og at Azura havde forsikret 

dem om at ingen af deres tomater var fra de besatte områder. 

Og Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, sagde i et brev til Afrika Kontakt i januar - hvor 

tomater fra Azura igen dukkede op i Coops butikker - at Coop havde sikret sig at lige præcis de tomater 

Coop købte ikke er fra det besatte Vestsahara, da Coop i så fald ville bryde både international lov og 

dansk lovgivning om korrekt mærkning af varers oprindelsesland. ”Den pakke med 1 kg's runde tomater 

der er afbildet er dyrket i Agadir,” sagde Jens Juul Nielsen dengang. 

Ja Azuras tomater bliver pakket i Agadir, som ligger i selve Marokko, siger rapporten fra WSRW, men 

inden da er mange af dem blevet diskret certificeret som værende fra Marokko af en af den 

marokkanske eksportkontrols kontorer i Vestsahara. Og hvordan kan Coop så være sikker på at Azura 

ikke snyder lige præcis dem? Marokko opfatter Vestsahara som en del af Marokko og skriver derfor 

aldrig at et produkt er fra Vestsahara. 
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Og selvom det skulle vise sig, at de tomater der sælges i Coops butikker i Danmark rent faktisk ikke 

stammer fra Vestsahara, burde Coop alligevel afholde sig fra at handle med et selskab der bryder 

international lov, ligesom den finske supermarkedskæde Kesko, der stoppede al salg af 

tomater fra Azura i 2011. 

Seks supermarkedskæder i Sverige, herunder Coop i Sverige, har stoppet importen af Azura tomater, da 

importøren ikke kan garantere at tomaterne ikke kommer fra de besatte dele af Vestsahara. De sekd 

supermarkedskæder i Sverige har i fællesskab besluttet ikke at købe produkter der kommer fra, eller 

hvor der kan være mistanke om at produkterne kommer fra, de besatte dele af Vestsahara. 

I flere breve til Coop og senere under et møde med Coop har Afrika Kontakt fremhævet den svenske 

holdning og opfordret til at Coop Danmark følger det svenske eksempel. 

AI: Marokko må ikke bruge tilståelser fremkommet 

under tortur 

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 

 
Aktivisten Mohamed Dihani siger, at de tilståelser om ’sammensværgelse med henblik på 
at foretage terrorhandlinger’, som han er idømt ti års fængsel for, er fremkommet under 
tortur.  
Amnesty International siger derfor, at Marokko skal undersøge, om det er tilfældet og 
sikre, at tilståelser, der er fremkommet under tortur, ikke kan bruges i retten. 
 
Mohamed Dihanis appelsag blev indledt 15.april, efter han i oktober 2011 blev idømt ti års 
fængsel ved retten i  Rabat – som sagt på baggrund af tortur, han var udsat for, mens han 
var isolationsfængslet fra 28.april til 28.oktober 2010.  
Den 26-årige Mohamed Dihani blev den 28.april 2010 af sin bror og fætter, der 
bemærkede, at han snakkede med en mand, som de mente var fra 
sikkerhedspolitiet.  Myndighederne havde året før udspurgt ham om hans aktiviteter til 
fordel for et uafhængigt Vestsahara.  
 
Familien var bange for, at han var blevet arresteret, da de efter 28.april 2010 ikke kunne 
finde ham. Familien kontaktede sikkerhedsstyrkerne og sendte adskillige klager til 
anklageren i El Aiún/Laayoune, men havde ikke helt til at får foretaget en undersøgelse af, 
hvor den 26-årige befandt sig. 
I oktober 2010 meddelte Indenrigsministeriet, at det havde opløst en terrorcelle, der 
inkluderede en sahrawi, der passede på beskrivelsen af Mohamed Dihani, og familien fik 
besked om, at han var tilbageholdt på grund af terroranklaget.  
På det tidspunkt havde han været isolationsfængslet siden 28.april, og tilsyneladende 
fremkommet med tilståelser under tortur.     
 
Læs de to Amnesty-udtalelser her: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/003/2013/en/51a8adc5-6065-40ba-8911-
0b76de8a1b64/mde290032013en.html 
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og  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/002/2013/en/d28934bb-229f-4c7f-b9fa-
3beabc79ab17/mde290022013en.html 

Straffrihed for menneskerettighedskrænkere  

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt  

 

Samtidig med det amerikanske forslag om at gøre menneskerettighedsovervågning til en del af 

MINURSOs mandat, offentliggjorde det ansete Robert F. Kennedy center en ny rapport om 

menneskerettighedssituationen i området.  Den har titlen Nowhere to Turn: The consequences of the 

failure to monitor human rights violations in Western Sahara and Tindouf Camps.  

 

Rapporten er baseret på en international research-mission til Vestsahara i august  2012, og fremhæver 

blandt andet, at der er noget nær straffrihed for marokkanske myndighedspersoner, der krænker 

sahrawiernes menneskerettigheder.  

Delegationen mødte flere hundrede sahrawier, der fortalte om overgreb fra marokkanske myndigheder. 

 

Rapporten nævner også, at Marokkos konge, Mohammed VI, efter det arabiske forår meddelte, at 

landet skal have en ny forfatning og garantier for menneskerettigheder, og kongen har ved et dekret 

oprettet et menneskerettighedsråd.  

Alligevel, fremhæver rapporten, er der fortsat eksempler på tortur og andre grove 

menneskerettighedskrænkelser mod sahrawierne. Organisationen fremhæver også, at flere end 300 

sahrawier mellem 1975 og 1991 blev tilbageholdt og tortureret i hemmelig fængsler. 124 af dem 

’forsvandt’ og myndighederne har aldrig redegjort for deres skæbne, mens de marokkanske 

myndigheder har indrømmet at omkring 200 ’forsvandt’ mens de var i myndighedernes varetægt. 

 

I perioden boede der kun nogle får tusinde sahrawier i den besatte del af landet. De fleste boede – og 

bor fortsat - i flygtningelejrene i Algeriet.  

Rapporten nævner også eksempler på nyere tilfælde af tortur og overgreb mod civilbefolkningen.   

 

Læs hele rapporten fra Robert F. Kennedy Centret her:  

http://rfkcenter.org/images/attachments/article/1884/NowhereToTurnLoRes.pdf 
 

Marokko har fjernet flag fra MINURSOs hovedkvarter  Af 

Ingrid Pedersen  
 
Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 
 
Omkring 50 marokkanske flag, der hidtil har omkranset MINURSOs hovedkvarter i 
Vestsahara hovedstad El Aiún/Laayoune, blev pludselig fjernet torsdag i sidste uge.  
De marokkanske myndigheders overraskende fjernelse af flagene kom nogle få dage efter 
FNs generalsekretær Ban Ki-Moons offentliggørelse af den seneste rapport om 
udviklingen i Vestsahara og hans personlige udsending, Christopher Ross’ besøg i 
området.  
 
Marokko opstillede flagene rundt om MINURSOs hovedkvarter i slutningen af 2006, efter 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/002/2013/en/d28934bb-229f-4c7f-b9fa-3beabc79ab17/mde290022013en.html
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den danske generalmajor, Kurt Mosgaard, der på det tidspunkt var chef for MINURSO, 
nedtog det marokkanske flag, der uretmæssigt havde været hejst på FN-missionen siden 
dens begyndelse. 
FNs generalsekretær gjorde i rapporten for nylig opmærksom på, at både flagene og det 
faktum, at missionens biler har marokkanske nummerplader, bringer MINURSOS 
troværdighed i fare.   
Ifølge en talsmand i FN overvejes det, om bilerne skal have fjernet deres marokkanske 
nummerplader.   

Siemens starter ulovligt projekt op i Vestsahara 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Sidste år blev Siemens danske afdeling stærkt kritiseret for at ville starte et ulovligt vindmølleprojekt op 

i hvad man selv betegnede som ”Marokko” eller ”Sydmarokko”, men som viste sig at være i det af 

Marokko besatte Vestsahara. 

Blandt kritikerne var blandt andet Afrika Kontakt, Western Sahara Resource Watch, Responsible Investor, 

Danwatch, og Enhedslisten. 

Nu er projektet så startet op, dokumenterer Western Sahara Resource Watch, blandt andet med flere 

billeder fra vindmølledele, der tydeligt er mærket ”Siemens” og som ankommer til havnen i El Aaiun, 

hovedstaden i det besatte Vestsahara. 

”Billeder taget i havnen i El Aaiun viser at Siemens har besluttet sig for at iværksætte deres planer, hvor 

de leverer vindturbiner og dertil relateret teknisk assistance til Foum el Oued-vindmølleprojektet nær El 

Aaiun, i det besatte Vestsahara”, skriver Western Sahara Resource Watch på deres hjemmeside. 

Ifølge Sara Eyckmans fra Western Sahara Resource Watch, tager Siemens således ikke deres egne 

lovede etiske retningslinier, som man blandt andet har lovet da man tilmeldte sig FN’s Global Compact, 

alvorligt. 

”Det er trist at se firmaer der på denne måde ikke tager deres sociale ansvar alvorligt. Siemens brude 

vide bedre. Dette projekt er bare med til at berige den selvsamme marokkanske kongefamilie, der i sin 

tid startede invasionen af Vestsahara”, udtaler Sara Eyckmans. ”Dette er et brud på alle etiske 

minimumsstandarder, et internationalt firma burde overholde”. 

Ifølge international lov er al handel med resurser fra besatte områder som Vestsahara ulovligt, uden at 

landets oprindelige befolkning profiterer af dette, samt tillader det. Ingen af disse krav er opfyldt i 

Siemens’ vindmølleprojekt, udtaler Vestsaharas befrielsesfront, Polisario (som FN anerkender som de 

officielle repræsentanter for Saharawierne), til Afrika Kontakt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
Dette nyhedsbrev sendes til en gruppe af personer der arbejder med udviklingen i Marokko og Vestsahara. 
Målet med nyhedsbrevet er at give en update på Marokkos besættelse samt på den politiske, sociale og 
økonomiske udvikling i det besatte Vestsahara. 
Nyhedsbrevet udsendes af Afrika Kontakt, og skrives og redigeres af et udvalg. Ansvh. Morten Nielsen, 
morten@afrika.dk.  
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Hvis du ønsker at abonnere eller ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du skrive til 
ws@afrika.dk 
Redaktionen kan ligeledes kontaktes på ws@afrika.dk 
Læs mere om Afrika Kontakt og vores arbejde, bl.a. med Vestsahara, på www.afrika.dk 
Afrika Kontakt er den danske repræsentant i Western Sahara Ressource Watch (WSRW.org). 
 

Afrika Kontakt - Blågårdsgade 7B st. - 2200 København N - Telefon 3535 9232 - e-mail: ws@afrika.dk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
----------------- 

 

 

 

 
 Nummer 25 - 5. marts 2013 
 

Velkommen til nummer 24 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at POLISARIO fra Vestsahara har anlagt retssag med EU for at 

bryde folkeretten ved at indgå handelsaftaler med Marokko der omfatter det besatte Vestsahara . Desuden 

er der reaktioner efter de meget håred domme af 25 menneskerettidiges aktivister ved en marokkansk 

militær domstol. 

Vi slutter af som altid af med lidt nyheder om udviklingen i de besatte områder af Vestsahara. 

Polisario har anlagt EU-retssag mod Rådet 

 

Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt  

 

Der er noget der tyder på at den danske virksomhed, Dansk Vejsalts udmeldinger om at de har sat 

deres import af Vejsalt fra Vestsahara på holdt, skal tages med et gran salt.  

 

Til kommunen.dk fortæller medindehaver af Dansk Vejsalt, 

Stig Anthony, at "Det skib, som er anledning til miseren, er på 

vej hjem. Vi har ikke nogen kontraktmæssige forpligtelser med 

Vestsahara og har derfor sat importen på standby."  

I følge Western Sahara Resource Watch, WSRW, er skibet 

Blankenese (indregistreret på Malta) på vej med ca. 4000 ton 

vejsalt fra havnebyen El Aaiun i det af Marokko besatte 

Vestsahara. Skibet skulle efter WSRW' oplysninger ankomme 

til Rønne havn den 9. februar kl. 06.  
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Kunden er Dansk Vejsalt, der er leverandør til Bornholms kommune. I følge WSRW, er de 4000 ton 

vejsalt til Bornholm, bare en mindre del af en handel på mere end 20000 ton vejsalt fra det samme 

levandør i det besatte Vestsahara. Kunden er Dansk Vejsalt A/S.  

 

Dansk Vejsalt siger ligeledes til kommunen.dk, "Dansk Vejsalt A/S har været i kontakt med 

Udenrigsministeriet om sagen og konklusionen herfra var, at der ikke er nogen ’forbud, sanktioner eller 

konventioner, der forbyder kommunerne at købe sådan en vare". Derfor var virksomhedens konklusion i 

første omgang, at der ikke var grund til at ændre på aftalen."  

Afrika Kontakt har efterprøvet det udsavn og har taget sagen op med Kontorchef i Udenrigsministeriet, 

Michael Lund Jeppesen.  

Michael Lund Jeppesen udlægning af hvilken politik minimeret fremføre over for danske virksomheder 

der spørge indtil forretningsmæssige forbindelset med Vestsahara er:  

 

- Danmark [kan] heller ikke forbyde danske virksomheder at importere varer fra Marokko, selv om der er 

mistanke om, at de i virkeligheden stammer fra det besatte Vestsahara.  

- Der er jo ingen internationale restriktioner eller sanktioner, der forbyder private firmaer at handle med 

varer fra Vestsahara. Når de henvender sig for at spørge os til råds, fortæller vi dem om situationen og 

henviser til deres egen CSR-politik. Så må de gøre op med sig selv,  

om det ligger inden for virksomhedens etik og moral at handle med de pågældende varer, og vi forklarer 

dem, at områdets folkeretslige status er uafklaret, siger han.  

- Vi gør det relativt klart for dem, at der er et problem, siger han.  

Til gengæld er det forbudt for offentlige virksomheder at købe varer, der er produceret i Vestsahara.  

- Danske offentlige midler må ikke bruges til den slags indkøb, men vi kan som sagt ikke lave forbud for 

private virksomheder, slutter Michael Lund Jeppesen.  

 

Med andre ord: Dansk vejsalt må gerne købe vejsalt i Vestsahara, hvis de mener at det er i 

overenstemmelse med deres, i øverigt ikke eksisterede, CSR politik eller i dette tilfælde ejerkredsens etik 

og moral. På den anden side må Bornholms kommune ikke købe vejsalt fra Dansk Vejsalt hvis dette er 

fra de af Marokko besatte dele af Vestsahara.  

 

Tobias Clausen fra Afrika Konrtakts Vestsahara  gruppe siger:  

- Vi håber at de storkunder hos Dansk vejsalt, henholdsvis Bornholms kommune og Aarhus Kommune, vil 

udbede sig garanti for at det salt de får fra Dansk Vejsalt ikke kommer fra Vestsahara.  

- Dansk Vejsalt må offentligt komme med en udmelding om at de ikke vil importere vejsalt fra 

Vestsahara  til Danmark.  

- Afrika Kontakt har fra Dansk Vejsalt fået oplyst at man har sat sine indkøb fra Vestsahara  på standby. 

Det er ikke godt nok. Vi ønsker simpelhed ikke at der kommer vejsalt fra Vestsahara  til Danmark. Vi 

mener at dette er i konflikt med folkeretten, da det underminere den besatte befolknings rettigheder, til 

selv at bestemme over deres områdets naturresurser.  

- Dansk vejsalt er med til at forlænge konflikten i Vestsahara  ved at gøre det profitabelt for Marokko at 

foresætte besættelsen.  

 

Læs mere om sagen her: http://www.afrika.dk/vejsalt-fra-det-besatte-vestsahara-afiser-danske-veje 

 

Europa er med til at finansiere besættelsen 

Af Ingrid Pedersen 

 

http://www.afrika.dk/vejsalt-fra-det-besatte-vestsahara-afiser-danske-veje


Aktivister og NGO’er skal presse deres lande til en ny politik, sagde Mhamed Khaddad, da han besøgte 

Afrika Kontakt. 

 

”Europa har et stort ansvar for at konflikten ikke Vestsahara ikke bliver løst, for de europæiske lande er 

med til at finansiere besættelsen af Vestsahara - bl.a. ved hjælp af fiskeriaftalen med Marokko”, sagde et 

medlemmerne af Polisarios ledelse, Mhamed Khaddad, da han i sidste uge besøgte Danmark, hvor han 

mødtes med repræsentanter fra udenrigsministeriet, DIIS og organisationer.  

 

Mhamed Khaddad har tidligere været Polisarios repræsentant i Bruxelles og er nu kontaktperson til FN. 

 

Under sit besøg hos Afrika Kontakt takkede han aktivisterne og ngo-miljøet for den store indsats, og 

understregede, at det er dem, der skal presse regeringerne til at ændre politik overfor Marokko.  Han 

tror ikke på, at progressive kræfter i Marokko kan være med til at ændre situationen.  

”De ser bare på os som en flok nomader, der holder til i et land, der er ligeså stort som deres eget,” 

sagde han og mindede om, at "Marokko slår hårdt ned på partier og personer, der sætter spørgsmål 

ved besættelsen af Vestsahara." 

 

Frygten for Sahel 

I en sin rapport til FNs sikkerhedsråd sidste år advarede Christopher Ross, FNs generalsekretærs særlige 

udsending, om at konflikten i Sahelområdet/det nordlige Mali kunne brede sig og være alvorlig for 

sahrawierne i flygtningelejrene.  

Mhamed Khaddad nævnte, at Polisario har taget sine sikkerhedsmæssige forholdsregler og beskytter 

lejrene – ikke mindst efter tre nødhjælpsarbejdere sidste år blev kidnappet fra lejrene. 

 

Han advarer også om risikoen for, at nogle af de frustrerede unge i lejrene kan føle sig tiltrukket af de 

islamistiske oprørere.  

”De har i flere år kritiseret, at Polisarios politik med at efterleve alle FNs krav og opføre os efter reglerne, 

ikke føre til, at vore rettigheder bliver opfyldt,” sagde han. 

Han understregede også, at det er opmuntrende, at et svensk flertal i Rigdagen opfordrer til, at Sverige 

anerkender SADR, selv om det ikke er sket endnu.  

 

Et dårligt år  

Mhamed Khaddad kaldte 2012 et dårligt år for Marokko. Dels fordi der kom flere kritiske rapporter om 

menneskerettighedskrænkelser i det besatte område – bl.a. en meget kritisk rapport fra den 

amerikanske Kennedy-Foundation, og Marokko forsøgte forgæves at få FN til at fyre Christopher Ross, 

men måtte efter pres fra USA acceptere, at han fortsætter på posten.  

”Marokko har indset, at vi ikke kan overvindes militært og landet har ikke haft held til at ’vinde 

hjerterne’ hos sahrawierne i den besatte del af Vestsahara. Derfor er der nu kun den politiske, 

diplomatiske vej tilbage – og den håber vi, snart vil føre til det ønskede resultat. Vi har hele tiden opfyldt 

vores del, og nu håber vi, Marokko vil blive presset til at folkeafstemningen bliver holdt", sagde han. 

 

Også Verdensnyt.dk bragte et interview med Mhamed Khaddad.  

Læs det her: http://verdensnyt.dk/2013-01-31-frygter-unge-tiltrakkes-af-terrorrister 

 

HRW: Marokko svigter løfter  
Af Ingrid Pedersen 

 

http://verdensnyt.dk/2013-01-31-frygter-unge-tiltrakkes-af-terrorrister


I sin årsrapport, 2013, skriver menneskerettighedsorganisationen, Human Rights Watch, at situationen I 

Marokko er blandet. Ganske vist indeholder forfatningen fra 2011 løfter om forbedringer af 

menneskerettighederne – men de efterleves ikke.  

 

HRW nævner blandt andet, at demonstranter der – ligesom i resten af regionen kræver forbedrede 

forhold, bliver angrebet og slået af politiet.  

Adskillige menneskerettighedsaktivister er fængslet i månedsvis uden dom og politiske fanger får ikek 

en retfærdig retssag. Rapporten understreger også, at de 25 civilpersoner, der blev fængslet i 2010, 

efter myndighederne angreb Gdim Izik-lejren, stadig venter på en retssag, og at de vil blive stillet for en 

militær domstol.  

 

Læs hele rapporten her: http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-

reform-pledges 

 

Afrika Kontakt protesterer imod Marokkansk militærdomstol 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

 

Den 28. januar protesterede repræsentanter for Afrika Kontakt, Enhedslisten, Polisario, og andre udenfor 

den Marokkanske ambassade i Hellerup. Protesten var imod den militærdomstol der den 1. februar skal 

høre sagen imod 23 menneskerettighedsaktivister fra det besatte Vestsahara. 

 

”Vi står her fordi vi vil vise solidaritet med deres kamp, og fordi vi vil protestere imod den måde 

Marokko fører sager imod politiske aktivister”, udtalte sekretariatsleder fra Afrika Kontakt, Morten 

Nielsen. 

 

”Protester som denne finder sted over hele verden, fra Canada, Ghana og Palæstina, til USA, Frankrig og 

Spanien. Over hele verden står mennesker udenfor Marokkanske ambassader for at protestere imod 

hvad der sker med de politiske fanger”. 

 

De 23 menneskerettighedsaktivister har været varetægtsfængslet uden rettergang, og er angiveligt 

blevet tortureret, siden Marokkanske styrker med vold og magt indtog Gdeim Izik protest-lejren i 

november 2010. 

 

Retssagen mod aktivister fra Gdim Izik udsat igen  

Omkring 30 internationale observatører var til stede, da retssagen mod aktivisterne fra Gdim Izik skulle 

begynde 1.februar. Men retssagen, der allerede har været udsat to gange, blev udsat endnu en uge.  

 

Familiemedlemmer havde taget opstilling udenfor militærdomstolen, hvor sagen skal foregå, kræver at 

den finder sted ved en civil domstol, da aktivisterne alle er civile.  

 

Læs mere her: http://www.spsrasd.info/en/content/trial-gdeim-izik-detainees-postponed-next-friday 

Se video fra Gdeim Izik protest-lejren her: https://www.youtube.com/watch?v=zk33IA7fnNE 

  

Europaparlamentet skal rapportere om MR-situationen i Vestsahara 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

 

”Det er ikke muligt for Dr Tannock at besvare dine spørgsmål eftersom rapporten endnu ikke er skrevet 

http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-pledges
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-pledges
http://www.spsrasd.info/en/content/trial-gdeim-izik-detainees-postponed-next-friday
https://www.youtube.com/watch?v=zk33IA7fnNE


og datoerne ikke er fastsat”, svarede Europarlamentets særlige rapportør for menneskerettigheder i 

Vestsahara, Dr Charles Tannocks, personlige assistent i en mail til Afrika Kontakt, som ville forhøre sig 

om den rapport om menneskerettighedssituationen i Vestsahara som Tannock er ved at skrive. 

 

Charles Tannock har siddet i Europaparlamentet for det britiske Konservative Parti siden 1999. Han er 

udenrigs- og menneskerettighedsordfører for den britiske konservative delegation, samt menigt 

medlem af udenrigs-og menneskerettighedsudvalget. 

 

Læs hele artiklen om Charles Tannock her: http://www.afrika.dk/europaparlamentet-skal-rapportere-om-

mr-situationen-i-vestsahara 

 

Ross besøger Moskva 

Af Ingrid Pedersen  

 

FNs nyhedsservice meddelte den 29.januar, at Christopher Ross, generalsekretærens særlige udsending 

for Vestsahara, som en del af sin kommende rundrejse til en række europæiske lande også vil besøge 

Moskva. 

Rejsen, der også inkluderer Spanien, Frankrig, England, Tyskland og Schweiz er et forsøg på at samle 

opbakning til en løsning på den 37 år gamle konflikt.  

 

Læs hele FNs nyhed her: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44032&Cr=western+sahara&Cr1=#.UQpFifK4ySo 

 

Hvem profiterer? 

Den engelske avis The Guardian viser et lille filmklip fra Vestsahara på sin hjemmeside og spørger, hvem 

der profiterer af Vestsaharas naturrigdomme.  

Se klippet her: www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/28/western-sahara-fish-

phosphates-video 

 

Millioner til lobbyfirmaer  

I The Daily Caller skriver Dr. Suzanne Scholte, at blandt Polisarios mange besværligheder er en halv snes 

lobbyfirmaer, der får millioner af dollars for at miskreditere dem og påvirke politikere og 

beslutningstagere til Marokkos fordel.  Hun henviser til Wikileaks som kilden til oplysningerne.  

Læs hele artiklen her: http://dailycaller.com/2010/12/20/wikileaks-documents-support-polisarios-goal-of-

self-determination/ 

 

Dronebase i Niger 

New York Times skriver, at USA overvejer at etablere en base til droner I Nord Afrika, så man derfra kan 

overvåge forskellige islamistiske grupper, der opererer i området. Avisen forventer, at basen bliver i 

Niger.  

Læs mere: www.nytimes.com/2013/01/29/us/us-plans-base-for-surveillance-drones-in-northwest-

africa.html?_r=0 

VIDEO: Western Sahara: Who benefits from exporting fish and phosphates?  

http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/28/western-sahara-fish-phosphates-

video 
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German delegation meets with Saharawi NGOs in the occupied territories 

http://www.spsrasd.info/en/content/german-delegation-meets-saharawi-ngos-occupied-territories 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Dette nyhedsbrev sendes til en gruppe af personer der arbejder med udviklingen i Marokko og Vestsahara. 
Målet med nyhedsbrevet er at give en update på Marokkos besættelse samt på den politiske, sociale og 
økonomiske udvikling i det besatte Vestsahara. 
Nyhedsbrevet udsendes af Afrika Kontakt, og skrives og redigeres af et udvalg. Ansvh. Morten Nielsen, 
morten@afrika.dk. Hvis du ønsker at abonnere eller ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du 
skrive til ws@afrika.dk 
Redaktionen kan ligeledes kontaktes på ws@afrika.dk 
Læs mere om Afrika Kontakt og vores arbejde, bl.a. med Vestsahara, på www.afrika.dk 
Afrika Kontakt er den danske repræsentant i Western Sahara ressource Watch (WSRW.org). 
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