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Velkommen til nummer 23 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev - det første i 2013. 
Denne gang kan du blandt andet læse om danske politikkeres besøg til de besatte dele af Vestsahara, den 
nye fiskeriaftale med Marokko og at Fakta sælger tomater fra den besatte del af Vestsahara, som om de 
kommer fra Marokko. 
 
 

Danske politikere besøger det af Marokko besatte Vestsahara 
Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt 
 
Mellem den 3. og den 7. januar deltog to danske parlamentarikere i en rejse til Marokko og de besatte 
områder af Vestsahara. De to danske parlamentarikere var Søren Søndergaard, MEP for Folkebevægelsen 
mod EU, og Christian Juhl, MF for Enhedslisten. De fik følgeskab af Henrik Bang Andersen og Dennis 
O'Brien fra Afrika Kontakts Vestsaharagruppe. 
 
Besøget var meget vellykket og selv om den lille delegation blev fulgt tæt af sikkerhedspolitiet og deres 
værelser sammenrodet flere gange, kunne programmet gennemføres uden problemer.  
 
Under besøget mødtes de fire danskere med både den demokratiske opposition i selve Marokko, samt en 
række menneskerettighedsgrupper i det besatte Vestsahara. Besøget skete bl.a. i forbindelse med den 
debat, der er om en ny omstridt fiskeriaftale mellem EU og Marokko, som EU-Kommissionen forsøger at 
presse i gemmen. 
 
Søren Søndergaard, MEP fra Folkebevægelsen mod EU udtaler: 
- Med den overvågning vi har oplevet her i Vestsahara og med de mange eksempler på 
menneskerettighedsovertrædelser, vi er blevet præsenteret for, er det åbenlyst, at Marokko ikke er et 
demokratisk land. 
 
Og Christian Juhl, MF for Enhedslisten, følger op: 
- Forholdene i Vestsahara er stadig uacceptable. Saharawierne generes af den marokkanske regering og 
der er alvorlige brud på menneskerettighederne. Det er vigtigt, at de vestlige lande presser Marokko, så det 
gamle løfte om en folkeafstemning om Vestsaharas selvbestemmelse eller selvstændighed kan 
gennemføres. Et vigtigt dansk bidrag kan være at anerkende Vestsahara, ligesom Sveriges rigsdag 
opfodrede den svenske regering til at gøre. 
 
Læs Søren Søndergaards blog om rejsen her: http://folkebevaegelsen.dk/soren-
sondergaard/blog/article/turen-gar-til-vestsahara 

 
Stop EU’s fiskeri i det besatte Vestsahara 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 
 
EU-kommissionen og den marokkanske regering er i gang med forhandlingerne om en ny fiskeriaftale. Den 
næste forhandlingsrunde starter i midten af januar. 
 
EU agter at forlænge sin ”ret” til at fiske i vandene ud for det besatte Vestsahara. Protestér mod dette ved at 
underskrive på www.fishelsewhere.eu! 
 
To forhandlingsrunder er allerede løbet ad stablen, men EU har end ikke forsøgt at konsultere Vestsaharas 
oprindelige befolkning, Saharawierne, hvorfor enhver aftale, der bliver resultatet af disse forhandlinger vil 
være ulovlig. Ifølge international lov skal Vestsaharas befolkning acceptere og drage fordel af enhver 
udnyttelse af resurser, der finder sted i og omkring deres hjemland – hvilket EU til stadighed ignorerer. 
 
I mellemtiden skubber den spanske regering på for at forhandlingerne hastes igennem, og at de samme 
vilkår som den seneste fiskeriaftale mellem EU og Marokko skal gøres gældende, så spanske fiskere kan 
vende tilbage til de besatte kystområder ud for Vestsahara så hurtigt som muligt. Men EU-parlamentet 
afviste netop en forlængelse af den seneste aftale i december 2011, fordi Vestsahara ikke var udeladt fra 
aftalen, hvorfor den spanske flåde dengang blev kaldt hjem. 
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”Den Europæiske Union har netop modtaget Nobels Fredspris. EU burde lade sig inspirere af dette ved at 
forsøge at fremme de samme værdier internationalt som unionen blev grundlagt på. Det første skridt i denne 
retning burde være at tage et kritisk blik på EU’s egne handelsaftaler med undertrykkende regimer, samt 
herigennem sikre at man ikke skader besatte og undertrykte befolkninger gennem sin handelspolitik”, udtaler 
Western Sahara Ressource Watchs formand, Erik Hagen. 
 
Naturresurser spiller også en rolle i de FN-ledede fredsforhandlinger mellem konfliktens parter: Marokko og 
Polisario. ”Samtidigt med at disse forhandlinger er i gang, presser EU på for at få nye handelsaftaler i stand 
med Marokko – aftaler som omhandler Vestsahara. Dette er med til direkte at underminere FN’s fredsproces 
og international lov. Det er tilsyneladende ligegyldigt, hvor meget Saharawierne fredeligt demonstrerer imod 
EU’s overtrædelser af international lov – EU nægter at lytte. EU’s dybe bekymring for naboen Marokko virker 
som en provokation mod de kræfter i Vestsahara, som kæmper for fred og demokrati med fredelige midler”, 
udtaler Erik Hagen. 
 
Western Sahara Resource Watch har startet en underskriftsindsamling for at stoppe EU's fiskeriaftale med 
Marokko. Vi har brug for din støtte! 
Du finder mere information og kan støtte underskriftindsamlingen her: www.fishelsewhere.eu/a194x1387 
 

Fakta sælger igen konflikttomater fra det besatte Vestsahara 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 
 
COOP, der bl.a. ejer Fakta-kæden, lovede ikke at sælge flere konflikttomater fra det af Marokko besatte 
Vestsahara tilbage i 2009, efter at have indrømmet salget af disse. Alligevel er tomater, der efter al 
sandsynlighed stammer fra det besatte Vestsahara af mærket Azura, blevet fundet i flere Fakta-
supermarkeder over hele landet, i de seneste par dage. 
 
Coop hævder ellers at man driver etisk og ansvarlig handel. ”Vi kræver vi af vores leverandørvirksomheder, 
at de skal overholde menneske- og arbejdstagerrettighederne, og vi kontrollerer på et meget stort antal 
virksomheder, at vores krav følges”, står der blandt andet på deres hjemmeside. ”Vi arbejder således aktivt 
på at udbrede kendskabet til etiske mærkningsordninger hos de danske forbrugere”, står der i deres 
Ansvarlighedsrapport fra 2011. 
Læs mere her: http://www.afrika.dk/fakta-s%C3%A6lger-igen-konflikttomater-fra-det-besatte-vestsahara 
 

Afrika Kontakt opfordrer den danske ambassade i Rabat til at følge retssag 
mod Saharawier tæt 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt og Ingrid Pedersen, DJ 
 
Saharawi Association of Victims of Grave Human Rights Violations Committed by the Moroccan State 
(ASVDH) opfordrer i et nyhedsbrev til at blandt andet menneskerettighedsforkæmpere, NGO’er, jurister og 
repræsentanter fra ambassaderne i Rabat deltager i militærdomstolen imod 23 Saharawier, som har været 
tilbageholdt i over to år. De har været tilbageholdt siden den fredelige protestlejr Gdeim Izik uden for El Aiun 
(Laayoune), blev brutalt opløst af marokkanske sikkerhedsstyrker i oktober 2010. 
 
Afrika Kontakt opfordrer derfor i et brev sendt mandag den danske ambassade i Rabat til at følge retssagen 
tæt, og helst sende en repræsentant for ambassaden. "Afrika Kontakt vil gerne viderebringe denne 
opfordring [fra ASVDH] specifikt til Den Danske Ambassade i Rabat, især i lyset af, at: a) Det er både 
moralsk forkert og imod international lov at stille civile for en militærdomstol, b) De 23 tiltalte allerede har 
gennemført 4 sultestrejker, for at gøre omverdenen opmærksom på de usle og brutale forhold de er 
tilbageholdt under, samt for at kræve at de enten bliver stillet for en civil domstol eller løsladt, c) Såfremt de 
bliver dømt, risikerer de 23 en livstidsdom ifølge Marokkansk lov, d) International bevågenhed, ikke mindst i 
selve retssalen, er sandsynligvis den eneste måde hvorpå Marokko kan presses til at sikre en retfærdig 
rettergang for de tiltalte." 
 
Den schweiziske NGO, ARSO, har offentliggjort en liste over 56 Saharawier, der sidder i marokkanske 
fængsler. Listen indeholder navne, datoer for anholdelse og hvilke fængsel de sidder i. Det fremgår også at 
listen, at næsten halvdelen, nemlig 24, stadig afventer retssag, selv om flere af dem har været fængslet i 
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over to år. 
Se listen her: http://www.arso.org/ListePPSen.doc 
 

Fanger nægter at skrive under 

Af Ingrid Pedersen, DJ 
 
Saharawierne, der blev anholdt, da marokkanerne ryddede teltlejren Gdeim Izik i november 2010, afventer 
stadig deres retssag. Fangerne, der sidder i fængslet Sale1 har meget dårlige forhold, og de nægter at 
skrive under på en erklæring om, at de skal stilles for en militær domstol. Det sker i protest mod, at 
retssagen to gange er blevet udsat uden de er blevet orienteret om det.  
http://allafrica.com/stories/201301030927.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

Al Jazeera-program om Vestsahara 
Af Ingrid Pedersen, DJ 
 
Den engelske udgave af den arabisksprogede tv-station, Al Jazeera, har lavet et program om konflikten i 
Vestsahara. I programmet, der er en del af serien Inside Story, fortæller Lamine Baali, der er Polisarios 
repræsentant i England, at Polisarios ledelse bliver udfordret af de unge i flygtningelejrene, der vil genoptage 
krigen mod Marokko. 
I programmet medvirker også Mustapha Khalfi, marokkansk politisk analytiker. Journalisten forsøger uden 
held at få svar på, hvorfor Marokko nægter at acceptere en folkeafstemning om Vestsaharas fremtid, og 
undrer sig over, at Marokko bruger alle sine økonomiske og militære ressourcer på at holde landet besat, og 
samtidig mister politisk prestige, fordi konflikten ikke bliver løst. 
Den engelske journalist, Stefan Simanovich, der har skrevet om sagen i mange år, siger i programmet, at det 
eneste, der kan bringe en ende på konflikten er massivt folkeligt pres på de vestlige landes regeringer. Se 
hele programmet her:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/201212247936401443.html 
 

Russerne fisker ud for Vestsahara  
Af Ingrid Pedersen, DJ 
 
Kun to uger efter Rusland og Marokko havde indgået en aftale, der i fire år giver russiske fiskere lov til at 
fiske ud for kysten, var russiske fiskeskibe i gang med at fiske ud for Vestsahara. Aftalen er i modstrid med 
internationale konventioner.  
 
Læs mere:http://www.wsrw.org/a105x2464 
 

Ulovligt salt afiser vejene 

Af Ingrid Pedersen, DJ 
 
Det Texasbaserede firma, Chrystal Mountain, sælger vejsalt til bl.a. Europa. Firmaet hævder på sin 
hjemmeside, at saltet kommer fra Tarfaya i det sydlige Marokko, men Western Sahara Ressource Watch 
mener, at det stammer fra saltminen i Oum Dbaa, og derfor eksporteres illegalt fra det besatte Vestsahara.  
 
Læs mere her: http://www.wsrw.org/a105x2466 
 

Sahara Cykeltur 

Af Ingrid Pedersen, DJ 
 
Under mottoet Ødelæg Muren arrangerer sahrawiernes ungdomsorganisation en 500 kilometer cykeltur i 
påsken. Turen går fra regeringshovedkvarteret Rabouni til Tifariti i den del af Vestsahara Polisario 
kontrollerer. Turen er på 500 kilometer og inddelt i fem etaper.  
 
Læs mere her: http://saharabikerace.blogspot.com.es/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
Dette nyhedsbrev sendes til en gruppe af personer der arbejder med udviklingen i Marokko og Vestsahara. 

http://www.arso.org/ListePPSen.doc
http://allafrica.com/stories/201301030927.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/201212247936401443.html
http://www.wsrw.org/a105x2464
http://www.wsrw.org/a105x2466
http://saharabikerace.blogspot.com.es/


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). 
 

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