
Nummer 22 - 6. december 2012 

Velkommen til nummer 22 af Afrika Kontakts Vestsaharanyhedsbrev - det sidste i 2012. 

Denne gang kan du blandt andet læse om hvordan Sveriges Rigsdag vil anerkende Vestsahara, om 
Christopher Ross' opfordring til Sikkerhedsrådet og om EU og Marokkos indbyrdes landbrugsaftale. 

Vestsahara gruppen søger nye aktive medlemmer, der vil involvere sig i opstarten af et informations- 
og ungdomsprojekt med unge fra de besatte områder i Marokko, samt fra de store flygtigelejre i 
Algeriet. 
Skriv til ws@afrika.dk for at høre nærmere. 

Glædelig jul, godt nytår og god læselyst! 

Sveriges Rigsdag vil anerkende Vestsahara - hvad gør Danmark? 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 
 

Onsdag den 5. december besluttede et flertal udenom regeringen i det svenske parlament, at Sverige, som 
det første EU-land, ”snarest bør anerkende Saharawi Arab Democratic Republic (SADR)” – det af Marokko 
besatte Vestsaharas eksilregering. Det er stadigvæk uvist hvordan den svenske regering vil forholde sig til 
dette.  
 

Afrika Kontakt sendte efterfølgende et brev til udenrigsminister Villy Søvndal, for at spørge ham om dette og 
få ham og regeringen til at overveje at anerkende SADR. Sidste år svarede Søvndal nemlig Afrika Kontakt at 
en af grundene til, at Danmark har valgt ikke at anerkende SADR er, at ”ingen europæiske lande har valgt at 
tage dette skridt”.  
 

SADR er medlem af den Afrikanske Union og er blevet anerkendt af over 80 lande, men altså først nu af et 
EU-land.  
 

EU har ellers igennem længere tid spillet en negativ rolle i det besatte Vestsahara, både gennem økonomisk 
støtte til Marokko og de fiskeriaftaler, som man har lavet med Marokko. Aftaler der imod international lov 
udplyndrer fiskerbanker, der tilhører Vestsahara. 
 

Vestsahara har været besat af Marokko siden 1975. Der er ifølge menneskerettighedsorganisationen Human 
Rights Watch ”beviser på tortur og alvorlig mishandling” af Vestsaharas befolkning, begået af den 
marokkanske besættelsesmagt.  
 

Læs mere her: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/201213/UU8/?vote=true  
 
 

Ross til Sikkerhedsrådet: Status quo er farligt 
Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 
 
"Mens nogle mener, at status quo er stabilt, og det er risikabelt at tage chancer for fred, mener jeg, at det er 
en alvorlig fejlberegning", sagde FN's generalsekretærs særlige udsender, Christopher Ross, da han onsdag 
den 28. november gav en fortrolig orientering til Sikkerhedsrådet om sine tre uger lange rejse til Marokko, 
Vestsahara, Algeriet, Mauretanien, Frankrig og Spanien. Han fortsatte, at netop nu, hvor Sahelregionen er 
truet af ekstremister, terrorister og andre kriminelle elementer, kan konflikten skabe grobund for yderlige 
frustration og sætte gang i vold og fjendtlighed, som vil være tragisk for regionens befolkning. 
 
"Derfor skal konflikten løses, og det kan den kun blive, hvis der er en vilje til at engagere sig i dialog og 
kompromis", sagde Ross. 
 
Christopher Ross sagde senere i briefingen, at det ikke tjener noget formål at genoptage de direkte 
forhandlinger mellem Marokko og Polisario, da de ni forhandlingsrunder, der har været gennemført siden 
august 2009, ikke er nået ind til kernen af problemet. 
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Ross understreger videre, at han er meget bekymret for situationen, og at det er vigtigt, at konflikten "bliver 
på radaren". 
 
På et efterfølgende pressemøde blev Ross spurgt, om han havde oplevet vold mod demonstranter, mens 
han var i Vestsaharas hovedstad El Aaiún. Dertil svarede han, at han ikke personligt havde set overgreb 
mod demonstranter, mens han var i byen. 
 
En anden spørger hæftede sig ved, at Marokko tidligere har forlangt Ross fyret fra jobbet. "Har Marokko 
genvundet tilliden til dig?", ville spørgeren vide. Superdiplomaten Ross svarede, at han - som allerede nævnt 
- var blevet modtaget meget varmt alle steder. På spørgsmålet om hvorvidt overvågningen af 
menneskerettighederne ikke burde være en del af MINURSO's mandat (som det er for alle andre FN-
missioner), svarede han, at menneskerettighedskrænkelser ikke er en del af hans opgaves kerneområder. 
"Men jeg har hørt om menneskerettighedskrænkelser, og oplysninger om dem foreligger andre steder. De 
kræver international opmærksomhed. Men jeg overlader spørgsmålet til Menneskerettighedskommissionen", 
slutter han. 
 
Andre spørgere kritiserede, at kritiske journalister, politikere og diplomater ikke får lov til at rejse ind i den 
besatte del af Vestsahara - eller bliver udvist, når de marokkanske myndigheder får øje på dem. 
 
Se hele briefingen her:  

http://webtv.un.org/search/christopher-ross-personal-envoy-of-the-secretary-general-for-western-

sahara-security-council-media-stakeout-28-november-2012/1995500074001?term=Sahara 

 

Marokko: En løsning haster 
Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 
 
Også marokkanske medier har en indgående dækning af briefingen. I det marokkanske dagblad Au jourdhui 
fremhæver Marokkos FN-ambassadør, Mohammed Loulichki, også, at Christopher Ross kaldte en løsning 
på konflikten presserende. 
 
Læs hele historien her:  

http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/focus/sahara-marocain-unanimite-au-conseil-de-

securite-de-l-onu-sur-l-urgence-d-une-solution-99637.html 
 

 
Clinton møder kongen 

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 
 
Moroccan American Center for Policy oplyser, at landets viceudenrigsminister netop er rejst til USA for at 
drøfte udenrigsminister Hillary Clintons kommende besøg i Marokko den 11. december. I forbindelse med 
besøget skal hun og Marokkos konge, Mohammed VI, drøfte "sikkerhedsudfordringer i Mali og Syrien", samt 
udveksle synspunkter om udviklingen i mellemøsten. Marokko er i december måned formand for FN's 
Sikkerhedsråd. Der foreligger desværre ikke noget om, at Vestsahara skulle være på dagsordenen. 
 
Andre marokkanske kilder har været stærkt utilfredse med, at Barack Obama endnu ikke har besøgt 
Marokko under sin tid som præsident. 
 
Læs mere om besøget her: http://allafrica.com/stories/201211300945.html 
 
 

Landbrugsaftale omfatter ikke Vestsahara 
Af Mathias Parsbæk Skibdal, Afrika Kontakt 
 
Hollands udenrigsminister, Uri Rosenthal, understregede lørdag den 1. december, at landbrugsaftelen melle 
EU og Marokko ikke indbefatter de besatte områder i Vestsahara. 
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"Den ovennævnte landbrugsaftale, som træder i kræft ved en senere dato, er udelukkende legitim i forhold til 
marokkansk territorium. I henhold til bestemmelserne i den fælles aftale har Marokko ingen ret til 
produkterne fra Vestsahara, og de hollandske toldmyndigheder vil følge op på dette". 
 
Rosenthal mener videre, at det at Marokko kalder produkter fra Vestsahara marokkanske for "vildledende". 
 
Rosenthals udtalelse er blot den seneste i en række af tilkendegivelser fra række lande, der tydeligt 
bekræfter, at de ikke ser Vestsahara som en legitim del af Marokko. 
 
 

Tunesien: Lad saharawierne bestemme 
Af Mathias Parsbæk Skibdal, Afrika Kontakt 
 
Tunesiens premierminister, Hamadi Jebali, bekræftede mandag den 4. december, at Tunesien "støtter 
implementeringen af international legitimitet for at løse konflikten omkring Vestsahara". 
 
Jebali besøger i øjeblikket Algeriet, og støtten kommer netop efter et møde med Algeriets regeringschef, 
Mohamed Larbi Ould Khélifa. Her lagde de begge vægt på saharawiernes "ret til selvbestemmelse i 
overenstemmelse med principperne i international legitimitet". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
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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Velkommen til dette nummer af vores nyhedsbrev. 
 
Denne gang kan du blandt andet læse om den seneste udvikling i Vestsahara, om Nicolas Sarkozy og om 
hvordan Marokkansk militær torturerer unge demonstranter. 
Endelig er der igen fokus på vindmølleproducenten Simens' rolle i de besatte områder. 

God sommer og god læselyst. 

 
Nej til Siemens' vindmøllepark i Vestsahara 

Af Mathias Parsbæk Skibdal, Afrika Kontakt 

FN har afvist en ansøgning om støtte til det store vindmølleprojekt Foum El Oued 
Windpark. Det sker efter at det norske selskab DNV, der er certificeret af FN's Clean 
Development Mechanism (CDM) til at evaluere kommende projekter, er kommet med en 
yderst kritisk rapport om vindmølleprojektet, der er et samarbejde mellem den 
marokkanske kong Mohammed VI og den danske afdeling af Siemens. Dermed kommer 
projektet ikke til at blive finansieret af FN-kroner, hvilket er et alvorligt tilbageslag for 
projektet. Vi vil fortsat følge udviklingen af sagen i de kommende nyhedsbreve. 

Læs hele historien her:http://www.afrika.dk/nej-til-siemens-vindm%C3%B8llepark-i-
besatte-vestsahara 

 

Protester mod regeringen i Marokko 

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 

Den arabiske TV-station Al Jazeera beretter om demonstrationer vendt mod regeringen i 
Marokko. Folk protesterer mod udbredt korruption og voksende fødevarepriser. 

Læs hele historien her: 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/201281223234231883.html 

 
Marokkansk militær torturerer unge mænd 

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 
 

To unge saharawier er blevet anholdt og tortureret af de marokkanske besættelsesmagter 
i forbindelse med en fredelig demonstration i El Aaiún. De to unge mænd, Mohammed 
Sabeg på 20 og Hamza Essaharaui på 19, siger, at de deltog i en fredelig demonstration 
Vestsaharas selvbestemmelse og frihed, da de pludselig blev anholt og kørt til politiets 
hovedkvarter hvor de blev afhørt under tortur. Dette er blot det seneste af en lang række 
eksempler på besættelsesmagtens umenneskelige opførsel i det besatte Vestsahara. 
 

Læs mere her:http://www.wshrw.org/en/dos-mas-jovenes-saharauis-fueron-detenidos-por-
reinvidicar-la-autodeterminacion-y-la-independencia-del-sahara-occidental/ 
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Nicolas Sarkozy ny lobbyist for Marokko 

Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 

Den tidligere franske præsident, der i maj tabte valget til Francois Hollande, er blevet 
udpeget som ny særlig rådgiver og lobbyist for Marokko, skriver det marokkanske medie 
Emarrakech. 

Læs hele historien her:http://www.emarrakech.info/Presse-Sarkozy-serait-fait-conseiller-
royal_a62720.html 

Journalister overvåges stadig i Marokko  
Af Ingrid Pedersen, Afrika Kontakt 

Den hollanske journalist Ellen van Bovenkamp fortæller til Radio RNW, hvordan 
marokkanske journalister på trods af den nye presselov stadig overvåges og forfølges i 
Marokko. 

Læs mere: http://www.spsrasd.info/en/content/president-republic-calls-ki-moon-urgently-
intervene-unveil-circumstances-behind-death-sahara 
 

Dokumentarfilm om Vestsahara i Europaparlamentet  
Dokumentarfilmen Sons of the Cloud - The last Colony, der handler om besættelsen af 
Vestsahara, er blevet vist i Europaparlamentet.  
Læs mere: http://www.spsrasd.info/en/content/documentary-about-repression-western-
sahara-screened-european-parliament 
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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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