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Velkommen til nummer 29 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om udkastet til Europaparlamentets rapport om situationen i 

Sahel-regionen,  

som også omfatter det besatte Vestsahara.  

Og netop menneskerettighedssituationen i Vestsahara er et andet tema du kan læse mere om i dette 

nyhedsbrev. 

 

God læselyst og god forsat god sommer! 

 

Vag EU-rapport om MR-situationen i Vestsahara  
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt  

 

Europaparlamentets rapport om situationen i Sahel-regionen, som også omfatter det besatte 

Vestsahara, er vag i sine  

anbefalinger. For nok er den kritisk overfor besættelsesmagten, Marokko, men der anvises ikke nogen 

løsninger til hvilken  

rolle EU kan spille i en løsning af Vestsahara-konflikten og den behandler fx. ikke spørgsmålet om EU's 

handelsrelationer  

med Marokko.  

 

Rapporten er udarbejdet at det britiske konservative medlem af Europaparlamentet og udenrigs- og 

menneskerettighedsorfører,  

Charles Tannock, hvis sekretær da også tilbage i januar svarede Afrika Kontakt at rapporten ikke konkret 

vil komme med  

en løsning på Vestsahara-konflikten.  

 

Rapporten anerkender dog, at det er ”meget vigtigt at adressere Vestsahara-konflikten som en del af en 

bredere strategi  

for området”, også fordi Vestsahara-konflikten risikerer at destabilisere hele området, og at 

”menneskerettighedsspørgsmålet  

er vigtigt for at kunne løse konflikten”.  

 

Rapporten beskriver også ”udnyttelsen at Vestsaharas naturresurser, især fosfatminer, fiskeri, og 

olieefterforskning” der  

sker ”i strid med befolkningen i Vestsaharas ønsker”, og derfor er ulovligt i henhold til international lov.  

 

Desuden påpeger rapporten at der er ”beviser for at marokkanske embedsmænd har tortureret og 

voldtaget fanger, og  

kidnappet protesterende der ønsker uafhængighed fra Marokko”, og beskriver forsvindinger og 

”uretfærdige retsager”, såsom  

retssagen imod de 25 menneskerettighedsaktivister der for manges vedkommende blev idømt 

livstidsdomme for at have  

arrangeret en fredelig protestlejr i 2010.  

 

Der er som sagt bare ikke nogen konkrete løsningsforslag i forhold til en konflikt, hvor 



hundredetusinder af mennesker  

enten har været besat af en brutal marokkansk besættelsesmagt, eller har levet i støvede flygtningelejre 

i Algeriet siden 1975.  

 

Det tætteste Tannock kommer på at komme med konstruktive forslag er, at han citerer FN's konvention 

om borgerlige og  

politiske rettigheder for at ”selvbestemmelse er en fundamental menneskeret”, og at han ”opfordrer 

parterne til at indgå i f 

orhandlinger uden betingelser”. Det første er alle implicerede parter vel klar over i forvejen, og det 

sidste har Saharawierne  

gjort i årtier uden resultat.  

 

Læs udkastet EU-rapport her: kortlink.dk/europa/ck57  

 

Præsident Abdelaziz besøger USA  
Af Ingrid Pedersen  

 

Vestsaharas præsident, Mohamed Abdelaziz, var i begyndelsen af juni i Washington, hvor han mødtes 

med medlemmer af  

Kongressen og Senatet. Han orienterede bl.a. om krænkelser af menneskerettighederne i den 

marokkansk besatte den af  

Vestsahara og opfordrede USA til at fremskynde processen med at finde en løsning på situationen i 

Vestsahara.  

 

Han sagde efter besøgene, at han er optimistisk med hensyn til at få USA og FN til at engagere sig 

yderligere i sagen.  

I denne uge har Abdelaziz møder med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og FNs Sikkerhedsråd.  

 

Læs mere om besøget her: kortlink.dk/spsrasd/ck58  

 

EU forstærker samarbejdet med kolonimagten Marokko  
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt  

 

EU er i fuld gang med at forhandle en ny frihandelsaftale – en såkaldt "Deep and Comprehensive Free 

Trade Agreement"  

(DCFTA) - på plads med Marokko. Forhandlingerne startede i april og forventes afsluttet tidligt næste år.  

 

Hvis  parterne bliver enige, vil DCFTA-aftalen indebære at Marokkos økonomi gradvist integreres i EU's 

fællesmarked. ”Aftalen  

er det nærmeste man kan komme at blive medlem af EU uden at være det”, som den danske EU-

parlamentariker Søren  

Søndergaard udtrykte det i et radiointerview i sidste uge.  

 

Et af problemerne ved en sådan frihandelsaftale, er at den vil være med til yderligere at legitimere og 

muliggøre Marokkos mangeårige, 

 brutale besættelse af Vestsahara. Aftalen vil nemlig med al sandsynlighed øge Marokkos indtægter på 

bl.a. varer fra det besatte  



Vestsahara, og vil derfor være en forhindring for Marokkos lyst til at deltage aktivt i de FN-styrede 

forhandlinger om Vestsaharas afkolonisering.  

 

Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, kræver derfor at Vestsahara  undtages fra DCFTA-

aftalen mellem EU og Marokko.  

31 civilsamfundsorganisationer sendte et fællesbrev til kommissionen i marts, hvor de bad 

kommissionen om at ”respektere den  

mest fundamentale ret af alle, retten til selvbestemmelse, ved tydeligt at undtage Vestsahara fra alle 

fremtidige handelsaftaler med Marokko”.  

 

Andre lignende aftaler mellem EU og Marokko er nemlig blevet indgået uden henvisning til Vestsahara, 

og Marokko har i årtier ulovligt  

udnyttet Vestsaharas resurser, som Marokko så har solgt videre til EU som om det var varer fra 

Marokko, ligesom man har indgået  

adskillige fiskeriaftaler med EU, der stik imod international lov tillader europæiske fiskere at fiske ud for 

Vestsaharas kyster.  

 

EU er i forvejen Marokkos klart største handelspartner, og unionen står for cirka halvdelen af Marokkos 

import og eksport. EU importerer 

 især madvarer, landbrugsvarer såsom fisk, og fosfat fra Marokko, og eksporterer blandt andet 

mineraller, elektronisk udstyr, fly, og 

 våben til Marokko.  

 

Og EU har i forvejen mange andre handelsaftaler og andre aftaler med Marokko, herunder Euromed, 

der søger at fremme demokratisk  

og økonomisk reform, fri bevægelighed for arbejdskraft, og frihandel imellem Marokko og unionens 

nabolande, og EU's naboskabspolitik,  

der søger at skabe ”gode og stabile forhold til vores nærmeste naboer baseret på EU’s fælles værdier”, 

som Udenrigsministeriet i  

Danmark formulerer det.  

 

Susan Rice sikkerhedspolitisk rådgiver  
Af Ingrid Pedersen  

 

Præsident Obama har udnævnt USA's tidligere FN-ambassadør, Susan Rice, som sikkerhedspolitisk 

rådgiver. Hun tiltræder i juli  

og samtidig forventes Samantha Power at blive ny FN-ambassadør.  

 

Susan Rice var egentlig udset til at være udenrigsminister i stedet for John Kerry, men hun kunne ikke 

godkendes af Senatet på  

grund af republikanernes modstand mod hende.  

Susan Rice har i flere år været en af præsident Obamas nærmeste rådgivere. Analytikere vurderer, at 

udnævnelsen af Rice kan være  

et amerikansk signal om større udenrigspolitisk engagement.  

 

Flere marokkanske medier omtaler i artiklernes rubrikker Susan Rice som ’pro-polisario`.  

Se bl.a. kortlink.dk/lemag/ck5a og kortlink.dk/lakome/ck5b  



 

Amnesty fordømmer ”overdreven magtanvendelse” i Vestsahara  
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt  

 

”De [marokkanske] myndigheder forfølger fortsat menneskerettighedsforkæmpere fra Vestsahara, samt 

dem der kæmper for Vestsaharas  

uafhængighed, og bruger overdreven magtanvendelse for at undertrykke og stoppe demonstrationer i 

Vestsahara”, skriver Amnesty  

International i deres årsrapport, der blev offentliggjort den 23. maj.  

 

Amnesty Internationals rapport peger specifikt på hændelserne omkring Gdeim Izik protestlejren, og 

det retlige efterspil, som et eksempel  

på marokkansk brutalitet og menneskerettighedsovertrædelser. 15.000 protesterende Saharawier 

[Vestsaharas oprindelige befolkning] -  

heriblandt kvinder og børn - havde blot ønsket fredeligt at protestere imod den marokkanske 

kolonimagts diskrimination imod Saharawierne,  

samt imod menneskerettighedssituationen i Vestsahara generelt, men blev mødt med vandkanoner og 

tåregas da marokkansk sikkerhedspoliti  

uden varsel indtog lejren med magt.  

 

Lejrens organisatorer blev tortureret, slæbt for en militærdomstol, og givet lange fængselsstraffe. 

”Mange af dem sagde at de var blevet  

tortureret eller på anden vis mishandlet mens de var tilbageholdt”, skriver Amnesty International.  

 

Kritisk fra journalister  
Af Ingrid Pedersen  

 

Organisationen Journalister uden Grænser kritiserer Marokko for at nægte journalister adgang den 

besatte del af Vestsahara.  

Kritikken kommer efter den spanske journalist José Maria Santana blev nægtet indrejse til El Aiún, da 

han ville dække 40 års dagen for  

grundlæggelsen af Polisario for dagbladet El País og en spansk radiostation.  

Læs mere her: kortlink.dk/spsrasd/ck5c  

 

Marokkansk Forening på besøg  
Af Ingrid Pedersen  

 

En række danske medier, politiske partier og organisationer blev kontaktet af den marokkanske 

organisation,  the Independent Commission  

For The Defense  Human Rights in Western Sahara, der besøgte Danmark i perioden 5.-9.juni.  

Organisationen omtaler ikke sig selv som marokkansk, men optræder bl.a. sammen med  

The Washington Morrocco Club.  

 

Læs om organisationen her: kortlink.dk/washingtonmoroccanclub/ck5d  

Afrika Kontakt udsendte i forbindelse med besøget denne pressemeddelelse: kortlink.dk/afrika/ck5e  

 


