
 

Vestsahara nyhedsbrev med nyheder og baggrund. 

Velkommen til dette nye format for vores lille nyhedsbrev. Vi håber 

du kan lide det og forsat vil finde vores nyhedsbrev brugbart. 

 

Forsat god sommer! 
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Vestas vil bygge i Vestsahara  

Danske Vestas er en af de virksomheder, der har prækvalificeret sig til at bygge 

fem vindmøllefarme for Marokkos vand- og elforsyningsselskab, 

ONEE.  Western Sahara Ressource Watch og Afrika Kontakt har derfor skrevet 

til den administrerende direktør i Vestas, Ditlev Engel, og gjort opmærksom på, 

at to af de fem vindmølleparker ikke ligger i Marokko, men i Vestsahara, som 

Marokko har haft besat siden 1975. 

Læs mere her 

 

 

 

 

Polisario foreslår ‘plyndringsfond’ 

Vestsaharas minister for samarbejde, Brahim 

Mokhtar, har foreslået, at Marokkos ulovlige 

indtægter fra Vestsahara bliver samlet i et fond, 

hvorfra pengene udbetales til de over 100.000 

sahrawier, der på grund af den uløste konflikt bor i 

flygtningelejre i Algeriet.  

Læs mere her  

Støt min kamp 

Afrika Kontakts arbejde er 

uvurderligt for vores kamp 

for selvbestemmelse.  

Støt vores kamp ved at 

blive medlem af Afrika 

Kontakt.  

Støt Abba Abmalainin 's 

kamp. Bliv medlem af Afrika 

Kontakt 

Flere nyheder 
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Freedom House kritiserer 

Marokko  

Freedom House kritiserer pressecensur, 

langvarige tilbageholdelser, forsvindinger og tortur 

imod aktivister i det besatte Vestsahara. 

Læs mere oher  

 

  

 

 

Forsat støtte til FNs 

styrker  

FNs nye budget giver mere 

end 60 milioner USD til 

MINURSO.  

 

Opfordring til Qatar 

Vestsaharas præsident 

Mohamed Abdelaziz 

opfordrer Qatars nye emir, 

Tamim bin Hamad al-Thani, 

til at spille en rolle I 

forhandlinger mellem 

Polisario og Marokko.  

 

UPS 

Det spanske EU 

Parlamentsmedlem, Mari 

Muñiz fra socialistpartiet 

erklærede efter et besøg i 

El Aiún, at hun blev mødt 

med åbenhed og at der var 

visse fremskridt på 

menneske- 

rettighedsområdet. 

Polisarios repræsentant i 

Bruxelles undrer sig, for 

hendes oplevelser er i 

mostrid med de lokale 

sahrawiers og holdningen 

resten af EU Parlamentet, 

African Union og FN. 

 

Rusland støtter selv- 

bestemmelse  

”Vi støtter Vestsaharas 

folks ret til 

selvbestemmelse.” Det 

sagde Ruslands 

udenrigsminister, Sergej 

Lavrov på en presse- 

konference i Moskva, da 

hans algierske kollega, 

Mourad Medelchi besøgte 

landet.  
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Aktiv solidaritet med aktive mennesker 

 

Afrika.dk | Projekter | Kampagner | Nyheder | Videscenter | Støt os 

 

 

 

Afmeld nyhedsbrev    

 

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.  

 

Redaktionen kan ligeledes kontaktes på ws@afrika.dk 

 

Afrika Kontakt er den danske repræsentant i Western Sahara ressource Watch (WSRW.org). 
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