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Velkommen til nummer 28 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at USA ønske om et mandat til at monitorere 

menneskerettighedssituationen i Vestsahara ikke bliv vedtaget af FN's sikkerhedsråd, bl.a. pga. voldsom 

modstand fra Marokko og Frankrig.  

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

nyhedsbrev. 

Til sidst er der en artikel om en nyt vidtgående ny frihandelsaftale mellem EU og Marokko.                     

God læselyst og god weekend! 

Menneskerettigheder stadig udelukket 

Af Ingrid Pedersen  

Heller ikke denne gang blev overvågning af menneskerettighederne en del af FNs fredsbevarende 

styrke i Vestsahara, MINURSO’s, mandat.  

Men i forbindelse med Sikkerhedsrådets fornyelse af mandatet den 25. april kom der dog fokus på 

overholdelse af menneskerettighederne, da en del af resolutionen lægger vægt på, at 

menneskerettighedssituationen i både Vestsahara og flygtningelejrene i Tindouf lejrene skal forbedres.  

Sikkerhedsrådet opfordrer parterne til at samarbejde med det internationale samfund om at udvikle og 

implementere troværdige metoder, der kan sikre, at menneskerettighederne bliver respekteret – som de 

har pligt til efter international lov. 

Parterne opfordres til at fortsætte deres respektive indsats for at fremme og beskytte 

menneskerettighederne. 

 

Amerikansk forslag 

Forventningen om, at overvågning af menneskerettighederne denne gang ville blive inkluderet i 

MINURSOs mandat, som det er en del af mandatet for FNs andre fredsbevarende missioner, opstod 

efter USA havde fremsat et forslag om det og FNs generalsekretær Ban Ki-moon havde udtalt, at der er 

et presserende behov for, at det bliver en del af mandatet.  

Da USA havde fremsat forslaget affødte det straks en reaktion fra Marokko, der var imod det, selv om 

det også omfattede flygtningelejrene i Tindouf, og rygterne i bl.a. marokkansk presse sagde, at forslaget 

blev bremset, fordi Marokkos enevældige konge Mohammed VI fortog en telefonopringning til Barack 

Obama.    

Under alle omstændigheder aflyste Marokko sin deltagelse i den årlige militærøvelse, African Lion, og 

USA trak sit forslag.  

Flere menneskerettighedsgrupper, bl.a. Robert F. Kennedy Foundation, der tidligere på året udgav en 

meget kritisk rapport om menneskerettighedssituationen i Vestsahara, og Human Rights Watch og 

Afrika Kontakt skrev til alle 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet og opfordrede til, at de inkluderer 

menneskerettighederne i mandatet, men altså uden held. 

I Marokko var der begejstring over udfaldet. 

”Visdommens stemme vandt overhånd,” sagde udenrigsminister Youssef Amrani ifølge det 

marokkanske nyhedsbureau MAP, der kalder udfaldet en sejr for Marokko.   

 

Skuffelse   

I Polisario er der en vis skuffelse over udfaldet, men organisationens repræsentant i Danmark, Abba 

Malainin, tror, at årsagen er pres fra Frankrig og Spanien.  

”Rusland kunne heller ikke lide forslaget,” siger han og fremhæver, at resolutionen trods alt indeholder 



en opfordring til at beskæftige sig med menneskerettighedskrænkelserne, og det har bragt emnet på 

dagsordenen.  

”Det er vigtigt, at der fortsat er pres på Marokko i det spørgsmål,” siger han og nævner, at hele 

diskussionen har skabt stor international opmærksomhed, fordi skuffelsen har fremkaldt de største 

demonstrationer i hovedstaden El Aiun i mange år – og det har tiltrukket nogle af verdens mest 

betydningsfulde medier som CNN, Washington Post og the Guardian.  

Læs Sikkerhedsrådets resolution her: kortlink.dk/cf27     

 

Store demonstrationer i El Aiún 

Af Ingrid Pedersen  

Flere tusinde mennesker demonstrerede i hovedstaden El Aiún i dagene efter Sikkerhedsrådet vedtog 

sin resolution 2099 uden at inkludere overvågning af menneskerettighederne.  

Ifølge Sahara Press Service er der tale om den største demonstration i byen siden 1975, og 

demonstranterne bar flag og transparenter med krav om selvstændighed og om at slippe af med den 

marokkanske besættelse.  

Mohamed Salem Lakhel fra menneskerettighedsorganisationen CODESA vurderer at 6-10.000 

mennesker har deltaget i demonstrationen, der begyndte i Matalaa-kvarteret.  

Repræsentanter fra Amnesty International vurderede at omkring 30 personer er blevet såret under 

demonstrationerne, og organisationen beklager, at FN har mistet en mulighed for at lade sin egen 

fredsbevarende styrke, MINURSO, overvåge menneskerettighederne på stedet.  

Demonstranterne fordømte også det internationale samfunds passivitet. 

En stor gruppe journalister fra forskellige store, internationale medier er til stede i El Aiún, og det 

samme er en gruppe kvinder fra forskellige socialistiske partier i Europa, der besøgte landet og 

overværede politiets angreb på demonstranterne.  

Læs mere her: kortlink.dk/cezw 

Danmark er en del af løsningen for besat Vestsahara, siger MR-forkæmper 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Der er fornyet håb for at Vestsahara-konflikten kan ende fredeligt, sagde 

menneskerettighedsforkæmper Ali Salem Tamek onsdag [24. april] under et besøg i Danmark, hvor han 

var inviteret af solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt. ”Men det kræver handling fra lande som 

Danmark”. 

 

Ali Salem Tamek er vicepræsident i Collective of Sahrawi Human Rights Defenders (CODESA). Han har 

været fængslet fem gange af kolonimagten Marokko (der besatte Vestsahara i 1975), har sultestrejket i 

fængslet 29 gange i protest imod forholdene i fængslet, og hans kone er blevet voldtaget af 

marokkanske sikkerhedsstyrker fordi hun ikke ville udspionere sin mand.   

 

Tamek betragtedes desuden som en samvittighedsfange af Amnesty International, som i en rapport fra 

april i år beskrev hvordan Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, ”bliver tortureret og 

mishandlet” af de marokkanske myndigheder. Ifølge en rapport fra 2012, udgivet af USA's 

udenrigsministerium, er over 50 Saharawier angiveligt blevet tortureret til døde under Marokkos 

besættelse af Vestsahara. 

http://kortlink.dk/cf27
http://kortlink.dk/cezw


 

”Dette har været en lang kamp for frihed, men der er håb for Vestsahara når Marokkos traditionelle 

støtte, USA, har forslået at FN skal kunne monitorere menneskerettighedssituationen i det besatte 

Vestsahara, som man gør i de fleste andre konfliktlande”, siger Ali Salem Tamek. 

 

”Sveriges parlaments krav til landets regering om at anerkende Vestsahara som en selvstændig stat er 

en anden kilde til håb, som forhåbentlig vil føre til at andre lande i Europa vil følge trop”, fortsætter han. 

Vestsaharas eksilregering, Saharawi Arab Democratic Republic, er blevet anerkendt af over 80 lande og 

er medlem af den Afrikanske Union. 

 

”Saharawierne kræver blot en folkeafstemning om uafhængighed fra Marokko, som også FN kræver 

det. Men før en politisk løsning findes, kræver vi beskyttelse imod Marokkos mange 

menneskerettighedsbrud i Vestsahara. Ellers kan situationen i Vestsahara nemt ende i en voldelig 

opstand”, siger han. 

 

”Vestsahara-spørgsmålet er et spørgsmål om afkolonisering af vores land”, siger Tamek. ”Vores folk har 

ret til at bestemme om Vestsahara skal være en del af Marokko, skal være et selvstændigt land, eller 

skal være en marokkansk provins”. 

 

Tamek mener at demokratisering af Marokko kan spille en vigtig rolle, også for Vestsahara-konflikten. 

”Vi har ingen problemer med det marokkanske folk, hvor nogle politiske kræfter i Marokko støtter vores 

sag, kun med landets udemokratiske regime. Hvis Marokko havde været et demokrati havde vi aldrig 

haft denne konflikt”. 

 

Nye EU-Marokko handelsforhandlinger er begyndt 

Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt 

EU-Kommissionen og Marokko indledte i slutningen af april i Rabat, første runde af forhandlingerne om 

en ny vidtgående frihandelsaftale. 

 

Efter mødet blev EU-kommissær for handel, Karel De Guch,t citeret for at sige "disse forhandlinger viser 

EU' stærke engagement i yderligere at udvikle sine handels og investerings forbindelser med det sydlige 

Middelhavsområde, som er forpligtet til politiske og økonomiske reformer". 

 

Kommissærens udtalelser om Marokkos formodede vilje til reform faldt sammen med en aggressiv 

lobby kampagne igangsat af Marokko for, at imødegå forslaget fra USA om at FN' styrker skal have et 

menneskerettighedmandat i Vestsahara. Marokko betragter dette som "et angreb på deres nationale 

suverænitet". Den marokkanske udenrigsministerium hævdede, at der ikke var behov for overvågning af 

menneskerettighederne i Vestsahara, da der var "flere overtrædelser i nord". Kommissionens 

handelsforhandlinger startede 22. april samme dato som Sikkerhedsrådet påbegyndte debatten om 

MINURSO mandatet. 

 

Det er netop Marokkos fejlfortolkning af sin nationale suverænitet, som er kernen i EUs tvivlsomme 

holdning til Vestsahara. På den ene side anerkender EU ikke Marokkos selvudnævnte suverænitet over 

det besatte område, betyder det på den anden side ikke at EU fritager området fra sine handelsaftaler 

med Marokko, som fx. den nye vidtgående og omfattende aftale om et frihandelsområde (DCFTA). 

 



Dannelsen af et frihandelsområde er gearet til gradvis at integrere den marokkanske økonomi ind i EU' 

indre marked. Forhandlingerne forventes at uddybe de eksisterende handelsforbindelser på en række 

områder, der endnu ikke er omfattet, såsom tjenesteydelser og offentlige indkøb, beskyttelse af 

investeringer og forpligtelser om konkurrence og intellektuel ejendomsret. 

 

Desuden vil DCFTA forenkle de gældende toldprocedurer og fjerne handelsbarrierer, indføre industrielle 

standarder og stille krav til fødevaresikkerhed. 

 

Forhandlingerne blev officielt lanceret den 1. marts, med deltagelse af den marokkanske 

premierminister Benkirane og EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, som benyttede 

lejligheden til at rose Marokkos politiske reformer. 

 

EU er Marokkos største handelspartner og tegner sig for omkring 50% af landets samlede handel. EU-

Marokko handel med fortsat er vokset de seneste år, og nåede op på mere end € 26000000000 i 2012. 

Handel med tjenesteydelser er er på € 7000000000 i henhold til de senest tilgængelige tal. De samlede 

bilaterale direkte investeringer nærmer sig 29000000000 €. 

 

Den næste forhandlingsrunde er i slutningen af juni i Bruxelles. 

 

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

------ 
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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