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Nummer 25 - 5. marts 2013 
 

Velkommen til nummer 25 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at POLISARIO fra Vestsahara har anlagt retssag med EU for at bryde 

folkeretten ved at indgå  

handelsaftaler med Marokko der omfatter det besatte Vestsahara .  

Desuden er der reaktioner efter de meget håred domme af 25 menneskerettidiges aktivister ved en marokkansk militær 

domstol. 

Polisario har anlagt EU-retssag mod Rådet 

 

Af Klaus Pedersen, Afrika Kontakt  

I november 2012 anlagde Vestsaharas frihedsbevægelse, Polisario, en retssag mod Rådet ved EU-domstolen. Polisario 

kræver at aftalen  

mellem EU og Marokko om handelsaftaler inden for landbrug og fiskeri bliver annulleret, fordi aftalen er i strid med 

Lissabon-traktatens  

bestemmelser om at respektere frihed, sikkerhed og retfærdighed, samt med grundlæggende menneskerettigheder, som 

EU har forpligtet  

sig til gennem Chartret om grundlæggende rettigheder. 

 

Det første nåleøje Polisario skal igennem, går ud på at få EU-domstolen til at acceptere, at Polisario har en individuel 

retlig interesse i sagen  

(annullering af handelsaftalen). Hvis dette ikke lykkes, vil sagen blive afvist. 

 

Ud over argumentet om at handelsaftalen er direkte i strid med EU-retten, så argumenterer Polisario med, at 

handelsaftalen er i strid med  

associeringsaftalen (tiltrædelsesaftale) mellem EU og Marokko samt med FN’s havretskonvention. 

 

Som sidste argumenter peger Polisario på at handelsaftalen tilsidesætter flere regler i folkeretten, herunder retten til 

selvbestemmelse,  

princippet om traktaters selvstændige virkning og de væsentligste bestemmelser i den humanitære folkeret. Sidstnævnte 

gør ifølge Polisario  

aftalerne direkte ulovlige. 

 

En dom fra EU-domstolen kan forventes om 1-2 år. 

 

Militær domstol i Marokko idømmer Gdeim Izik-gruppen hårde straffe 

 

Af Morten Nielsen og Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Præsidenten for en af Afrika Kontakts partnere i Vestsahara, Sidahmed Lemjiyed, fra Saharawi Committee for the 

Protection of Natural  

Resources, er ved en militær domstol i Rabat blevet idømt livstid, for din deltagelse i protestlejerne Gdeim Izik, for to år 

siden. 



 

Efter mere end to års venten, har de politiske fanger der blev anholdt efter protestlejeren i Gdeim Izik, fået deres 

domme. Det skete søndag  

morgen d. 16.2. De 25 menneskerettighedsforkæmpere fra Vestsahara, har fået hårde fængselsstraffe. 9 

menneskerettighedsforkæmpere er  

idømt livstid, 4 er idømt 30 år, 7 er idømt 25 år, 3 er idømt 20 år og resten er idømt to års fængsel, ved en militær 

domstol i Rabat. En retssag  

der internationalt er blevet fordømt af bl.a. Amnesty International og Human Rights Watch. 

 

Afrika Kontakt ønsker at give udtryk for sin kraftige fordømmelse af dommene mod de 23 saharawiske 

menneskerettighedsaktivister der er  

idømt hårde straffe ved en marokkansk militær domstol. 

 

Afrika Kontakt mener, at denne retssag er umoralsk og imod folkeretten, og opfordrer indtrængende den marokkanske 

regering til omgående  

at løslade de 23 saharawiske aktivister, kendt som Gdeim Izik gruppen. 

 

"Formålet med denne retssag er at slå hårdt ned på de Saharawi stemmer, der er i de besatte områder kæmper for 

sociale, økonomiske og 

politiske rettigheder, herunder respekt for deres selvbestemmelse. Vi mener ikke dette vil lykkes. Dette var den første 

gang at Marokkos nye forfatning  

skulle stå sin prøve - og den viste sig at være en tom skal, der ikke kunne respektere de mest fundamentale 

menneskerettigheder", siger Tobias  

Clausen fra Afrika Kontakts Vestsahara gruppe. "Det er skræmmende at Marokko netop nu er ved at forhandle en nye 

lukrativ fiskeriaftale i land med  

EU", forsætter Tobias Clausen 

 

"De marokkanske myndigheder har ignoreret opfordringer til at tage de tiltalte for en uafhængig og upartisk civil 

domstol. I stedet har man valgt en  

militær domstol, hvor civile aldrig kan få en retfærdig rettergang." Siger Ann Harrison, vicedirektør Mellemøsten og 

Nordafrika Programme Director  

hos Amnesty International, efter dommen. 

 

Willy Meyer er, som en af flere Europarlamentarikere, der var internationale observatør i sagen ved den militære 

domstol imod de 23 menneskerettigheds  

-aktivister fra Vestsahara, opfordrede Marokko til at løslade de 23 anklagede, samt at Marokko uden tøven skal 

gennemføre den folkeafstemning om 

Vestsaharas tilhørsforhold som FN har krævet i årtier. 

 

De 25 menneskerettighedsaktivister har været varetægtsfængslet uden rettergang i 2 år, og er angiveligt blevet 

tortureret, siden Marokkanske styrker  

med vold og magt indtog Gdeim Izik protest-lejren i november 2010. De første af de anklagede angav forklaring under 

retssagen, hvor de blandt andet  

blankt afviste anklagerne imod dem om vold imod politiet og kriminelle handlinger og insisterede på at retssagen imod 

dem var politisk motiveret. 

 

Der har været demonstrationer foran retsbygningen som er blevet mødt med vold af Marokkansk politi, NGO'er fra hele 

verden, herunder Afrika Kontakt,  

demonstrerede foran deres landes respektive Marokkanske ambassader i ugen op til retssagen, og Amnesty International 

har taget skarpt afstand fra retssagen. 

 

I Danmark har Udenrigsminister Villy Søvndal i et brev til Afrika Kontakt tidligere udtalt, at han "grundlæggende er 

enig i, at situationen i Vestsahara ikke er  

god", og at han beklager Marokkos "unødige magtanvendelse og overgreb" imod Vestsahara oprindelige befolkning, 

Saharawierne. Men samtidig siger  

Udenrigsminister Villy Søvndal at "Danmark kan ikke gribe ind i en retsproces i et suverænt land, men synspunktet om 

fangers rettigheder kan fremføres  

under Danmarks og EU's menneskerettighedsdialog med Marokko. Det blev senest nævnt i forbindelse med den 



forstærkede politiske dialog mellem EU  

og Marokko den 16. januar 2013". 

Den Danske ambassade i Marokko var ikke tilstede under retssagen, selvom de blev opfordret til dette af Afrika 

Kontakt. Der var mere en 50 internationale  

observatør tilstede, herunder den amerikanske og den engelske ambassade. 

 

Se video om Gdeim Izik protest lejren. 

http://www.youtube.com/watch?v=z034H97gvN8 

 

Polisario beder EU-kommissionen om at stoppe ulovlig fiskeriaftale 

 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Mohamed Sidati, Vestsaharas befrielsesfront Polisarios repræsentant i EU, bad onsdag EU’s Fiskerikommissær, Maria 

Damanaki, om ”en gang for alle  

at stoppe EU’s forsøg på at forhandle om Vestsaharas resurser med Marokko”. 

 

Marokko har siden landet besatte Vestsahara i 1975 systematisk plyndret Vestsaharas resurser, stik imod international 

lov, hvilket ifølge Sidati er med til  

at underminere FN’s forsøg på at finde en fredelig løsning på Vestsahara-konflikten. 

 

EU og Marokko er i øjeblikket i gang med at genforhandle en fælles fiskeriaftale, men har svært ved at nå til enighed, 

blandt andet på grund af EU’s stigende  

bekymring for menneskerettighedssituationen i Vestsahara. 

 

EU har haft gentagne fiskeriaftaler med Marokko igennem de sidste 25 år som ikke har været geografisk afgrænsede, og 

som derfor har kunnet indbefatte  

fisk fra det besatte Vestsahara, hvilket Sidati understregede i brevet til Damanaki er imod international lov. 

 

”EU vil igen bryde international lov hvis man laver en ny fiskeriaftale med Marokko, som tillader fartøjer fra EU at 

fiske ud for Vestsaharas kystlinje”, skrev  

Sidati til Damanaki. ”Det er frastødende at EU fortsætter med forhandlinger til en aftale, som man ved vil være imod 

international lov, samt imod [Vestsaharas  

oprindelige befolkning] Saharawiernes og Europarlamentets ønsker, eftersom parlamentet afviste den seneste 

fiskeriaftale i december 2011”. 

Besøg fra Marokko rejser spørgsmål 

Af Morten Nielsen, Sekretariatsleder på Afrika Kontakt 

Formanden for Marokkos parlament, Karim Ghellab, var fra den 20 til 22. februar i Danmark. Karim Ghellab er i følge 

med en gruppe marokkanske parlamentarikere.  

De kommer fra et to dages besøg i Sverige, og vil være i Danmark de næste to dage. Under besøget, der er organiseret 

af Folketingets formand, Mogens  

Lykketoft, skal delegationen bl.a. mødes med overborgmester, Frank Jensen, partiet Venstres ledelse, Dansk Industri og 

udvalgte danske folketingspolitikere. 

Årsagen til besøget fra Marokko er nok at Sveriges Rigsdag netop har vedtaget, at man ønsker at anerkende Vestsaharas 

Arabiske Demokratiske Republik  

diplomatisk, samt at de nordiske lande normalt er kritiske overfor en fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der 

indbefatter området ud for det af Marokko besatte  

Vestsahara. Noget som bl.a. EU parlamentets juridiske tjeneste og FNs juridiske folkeretseksperter mener at i strid med 

folkeretten. Og da der er ny fiskeriaftale  

på vej og den snart færdig forhandlet, ønsker Marokko at være lidt offensiv. 

Besøget kommer også i kølvandet på en række meget hårde domme mod 25 politiske aktivister fra det besatte område af 

Vestsahara. 9 af disse fik livstid og  

de andre meget lange fængselsstraffe på mellem 20 og 30 år. 

http://www.youtube.com/watch?v=z034H97gvN8


Spørgsmålet er selvfølelig, om det vil lykkes for delegationen at overbevise de normalt Marokko kritiske danskle 

politikere om, at de skal ændre holdning. Noget  

tyder på det. Siden den nuværende regering er kommet til magten, er der sket en gradvis opblødning i spørgsmålet om 

Vestsahara. Før magtovertagelsen var  

en række af de nuværende ministre i den nuværende regering, særdeles kritiske. Udenrigsminister Villy Søvndal og 

fødevareminister Mette Gjerskov (hvorunder  

fiskeriaftalen hører), har valgt en mere blød linje. Fra at have været modstander af en fiskeriaftale med Marokko, der 

inkludere det besatte område af Vestsahara,  

mener ministeren nu at ikke længere, at en sådan aftale er folkeretsstridig. Det mente hun da hun sat i opposition. Og 

det i en grad hvor hun, sammen med SF,  

de Radikale og Enhedslisten pressede daværende fiskeriminister Henrik Høgh til at stemme nej til den forrige aftale. 

Den tidligere oppositionen fik ligeledes presset  

daværende udenrigsminister Lene Espersen til at kræve at FNs fredsbevarende styrker i Vestsahara, skulle udstyres med 

et mandat til at overvåge menneskerettigheds  

-situationen. I dag afviser Villy Søvndal, dette som værende noget Danmark ikke kan blade sig i, da det høre under 

Sikkerhedsrådet i FN at beslutte noget sådan. 

Ovenstående er bare et par eksempler på holdningsskift i forhold til Vestsahara problematikken. Især for 

socialdemokraterne og SF er dette et særdeles mærkeligt  

skifte. De har i årevis støttet Vestsaharas befolknings krav om selvstændighed og ret til selvbestemmelse. De to partier 

har ligeledes opfattet befrielsesbevægelsen,  

Polisario, som deres søsterparti, der normalt deltager i de to partiers kongresser. 

Polisario er ligeledes observatør i Socialistisk Internationale, der på sit netop afholdte møde i Portugal, vedtog en 

udtalelse, hvori man støtter Vestsahara og kravet  

om selvstændighed. 

Hvorfor dette kursskifte? Det er ikke godt at vide hvorfor dette er sket. Men noget tyder på, at de to ministre modtager 

dårlig rådgivning fra deres embedsmænd, og  

at de to partieres bagland ikke har formået at skabe en intern debat om Vestsaharaspørgsmålet. 

Man kan kun håbe på at Mogens Lykketoft, der har arbejdet med Vestsahara i længere tid end de fleste, har fortalt de 

marokkanske gæster et par sandheder under  

deres besøg. 

Ny offensive fra det marokkanske kongedømme – nu med EU-lobby 

 

Af Klaus Pedersen, Afrika Kontakt 

En ulykke kommer sjældent alene, kan roligt siges at gælde for sahrawierne i Vestsahara. Lige nu slås man mod EU’s 

initiativ om at give Marokko lov til at råde over  

fiskeri og varer fra Vestsahara, som Marokko på igen måde har rettigheder til. Hertil kommer, at Sahrawierne forsøger 

at komme sig over, at 24 af deres egne fik op  

til livstidsdomme ved en militærdomstol efter at marokkansk militær i 2010 på voldsom vis opløste deres fredelig 

protestlejr, Gdeim Izik. Ved den lejlighed omkom  

11 marokkanere og 2 sahrawier. 

For at føje spot til skade har Marokko nu fået en lobby-gruppe i EU-parlamentet, som forsøger at udbrede et budskab 

om, at Sahrawierne er ”voldelige terrorister”.  

Ligesom vor egen Udenrigsminister nævner lobby-gruppen, Marokkos-venner, kun de 11 døde marokkanske gendamer, 

uden at nævne at der også var sahrawier  

blandt tabstallet, i kampe som blev provokeret af marokkansk militær. Lobby-gruppen søger at skabe mistillid til 

sahrawiernes og i øvrigt verdenssamfundets fordømmelse  

af, at de 24 sahrawier blev dømt ved en militærdomstol – for landsforræderi! Hvordan kan man forråde et land, som 

man ikke er en del af? Verdenssamfundet har  

kritiseret processen for at være i strid med såvel den marokkanske grundlov som international ret. 



”Marokkos venner” hævder, at sahrawierne under retssagen havde ”alle mulige midler og var garanteret en retssag i 

lighed og gennemsigtighed…”. Mere sandt er det  

nok, når lobby-gruppen angiver at Kongeriget (Marokko) ”spillede spillet af demokrati”, man må så bare sige at 

retssagens forløb bekræftede at de ikke kender meget  

til dette ”spil”. 

Lobby-gruppen henviser til en spansk forfatter og journalist, Chema Gil, som angiveligt mener, at retssagen mod de 24 

sahrawier bekræftede at Marokko har et retssystem,  

”..der bygger på en forfatningsmæssigt avanceret model…”. En unavngiven formand for et såkaldt ”Lederskabs Råd for 

Menneskerettigheder” (LHCR) mener at retssagen  

har vist at Marokko ønsker at opretholde retsstaten og bevare værdigheden for alle marokkanere. 

Om det er ussel mammon eller ideel kærlighed til Kongeriget, der driver disse kræfter er måske svært at sige. Knapt så 

svært er det at konkludere, at der i høj grad er brug  

for Afrika Kontakts initiativer i Vestsahara, så sahrawierne får det igen som retmæssigt tilhører dem. 

Lobby-gruppens site er på fransk: http://groupedamitieuemaroc.wordpress.com/ 

 

Amerikansk fordømmelse 

Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt 

Det amerikanske udenrigsministerium har fremsendt en rapport til Kongressen der kritisere 

Marokkos krænkelser af menneskerettighederne i Vestsahara, og som bekræfter,  

at situationen var et spørgsmål der skaber "alvorlig bekymring". 

 

I sin rapport bemærker State Department, for det første, at Vestsahara er "et ikke-selvstyrende 

område, som Marokko hævder suverænitet over, en position, som ikke  

accepteres af det internationale samfund." 

 

Samtidig erindrer rapporten om, at FNs Sikkerhedsråd blev oprettet De Forenede Nationers mission 

for folkeafstemningen i Vestsahara (MINURSO) i 1991 "for at give  

befolkningen i Vestsahara mulighed for at vælge enten uafhængighed eller integration med 

Kongeriget Marokko", og at USA "for nylig har fornyet sin støtte til MINURSO  

gennem vedtagelsen af  resolutionen 2044 i Sikkerhedsrådet i april [2012]." Og rapporten forsætter 

"folkeafstemningen blev aldrig afholdt. Vestsahara er stadig, de facto,  

under den administrative myndighed af Marokko, selv om Marokko ikke er anerkendt af FN som 

administrativ magt Vestsahara." 

 

Det amerikanske udenrigsministerium fortæller Kongressen, at "den generelle situation for 

menneskerettighederne i Saharawi områderne rejser en række alvorlige  

spørgsmål, herunder begrænsningen af ytrings-og forsamlingsfriheden, brug af vilkårlig fængsling 

og fysisk og verbal overgreb mod tilbageholdte under anholdelse  

og fængsel. " 

 

Rapporten fastslår at Marokko tager »stor risiko« ved at dømme 24 Saharawi aktivister. 

 

"Det Marokkanske justitsministerium tog en stor risiko ved at dømme de 24 Saharawiske politiske 

fanger fra Gdeim Izik med særdeles hårde straffe. Resultatet af disse  

domme kan vise sig at være et tveægget svær" 

 

http://groupedamitieuemaroc.wordpress.com/


Pambazuka: Special Issue: Vestsahara - Afrikas sidste koloni 

Den autoritative elektroniske ugentlige nyhedsbrev og platform for social 

retfærdighed i Afrika. 

Læs deres særudgave om Vestsahara: http://www.pambazuka.org 

 

Sahara Maraton 

Over 440 lokale og udenlandske løbere deltog i det 13. maraton i Vestsahara "Sahara Maraton", 

som startede tirsdag i den saharanske flygtningelejr Smara. 

 

Maratonløbet skal afholdes i fire etaper, hvoraf den første er 42 kilometer mellem flygtningelejrene 

Al Ayun og Smara, den anden er på 21 kilometer mellem flygtningelejrene  

Ousserd og Smara, mens den tredje og fjerde etape vil dække henholdsvis 10 og 5 km omkring 

Smara. 

 

342 atleter deltager. Heraf er 97 algeriere, franske, spanske og en finsk og en dansker. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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). 
 

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

 

 

 

 
Nummer 25 - 5. marts 2013 
 

Velkommen til nummer 24 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at POLISARIO fra Vestsahara har anlagt retssag med EU for at bryde 

folkeretten ved at indgå handelsaftaler med Marokko der omfatter det besatte Vestsahara . Desuden er der reaktioner 

efter de meget håred domme af 25 menneskerettidiges aktivister ved en marokkansk militær domstol. 

Vi slutter af som altid af med lidt nyheder om udviklingen i de besatte områder af Vestsahara. 

Polisario har anlagt EU-retssag mod Rådet 

 

Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt  

 

Der er noget der tyder på at den danske virksomhed, Dansk Vejsalts udmeldinger om at de har sat deres import af 

Vejsalt fra Vestsahara på holdt, skal tages med et gran salt.  

 

http://www.pambazuka.org/
mailto:morten@afrika.dk
mailto:ws@afrika.dk
mailto:ws@afrika.dk
http://www.afrika.dk/
http://www.wsrw.org/
mailto:ws@afrika.dk


Til kommunen.dk fortæller medindehaver af Dansk Vejsalt, Stig Anthony, at "Det skib, som er anledning til miseren, er 

på vej hjem. Vi har ikke nogen kontraktmæssige forpligtelser med Vestsahara og har derfor sat importen på standby."  

I følge Western Sahara Resource Watch, WSRW, er skibet Blankenese (indregistreret på Malta) på vej med ca. 4000 

ton vejsalt fra havnebyen El Aaiun i det af Marokko besatte Vestsahara. Skibet skulle efter WSRW' oplysninger 

ankomme til Rønne havn den 9. februar kl. 06.  

Kunden er Dansk Vejsalt, der er leverandør til Bornholms kommune. I følge WSRW, er de 4000 ton vejsalt til 

Bornholm, bare en mindre del af en handel på mere end 20000 ton vejsalt fra det samme levandør i det besatte 

Vestsahara. Kunden er Dansk Vejsalt A/S.  

 

Dansk Vejsalt siger ligeledes til kommunen.dk, "Dansk Vejsalt A/S har været i kontakt med Udenrigsministeriet om 

sagen og konklusionen herfra var, at der ikke er nogen ’forbud, sanktioner eller konventioner, der forbyder 

kommunerne at købe sådan en vare". Derfor var virksomhedens konklusion i første omgang, at der ikke var grund til at 

ændre på aftalen."  

Afrika Kontakt har efterprøvet det udsavn og har taget sagen op med Kontorchef i Udenrigsministeriet, Michael Lund 

Jeppesen.  

Michael Lund Jeppesen udlægning af hvilken politik minimeret fremføre over for danske virksomheder der spørge 

indtil forretningsmæssige forbindelset med Vestsahara er:  

 

- Danmark [kan] heller ikke forbyde danske virksomheder at importere varer fra Marokko, selv om der er mistanke om, 

at de i virkeligheden stammer fra det besatte Vestsahara.  

- Der er jo ingen internationale restriktioner eller sanktioner, der forbyder private firmaer at handle med varer fra 

Vestsahara. Når de henvender sig for at spørge os til råds, fortæller vi dem om situationen og henviser til deres egen 

CSR-politik. Så må de gøre op med sig selv,  

om det ligger inden for virksomhedens etik og moral at handle med de pågældende varer, og vi forklarer dem, at 

områdets folkeretslige status er uafklaret, siger han.  

- Vi gør det relativt klart for dem, at der er et problem, siger han.  

Til gengæld er det forbudt for offentlige virksomheder at købe varer, der er produceret i Vestsahara.  

- Danske offentlige midler må ikke bruges til den slags indkøb, men vi kan som sagt ikke lave forbud for private 

virksomheder, slutter Michael Lund Jeppesen.  

 

Med andre ord: Dansk vejsalt må gerne købe vejsalt i Vestsahara, hvis de mener at det er i overenstemmelse med deres, 

i øverigt ikke eksisterede, CSR politik eller i dette tilfælde ejerkredsens etik og moral. På den anden side må Bornholms 

kommune ikke købe vejsalt fra Dansk Vejsalt hvis dette er fra de af Marokko besatte dele af Vestsahara.  

 

Tobias Clausen fra Afrika Konrtakts Vestsahara gruppe siger:  

- Vi håber at de storkunder hos Dansk vejsalt, henholdsvis Bornholms kommune og Aarhus Kommune, vil udbede sig 

garanti for at det salt de får fra Dansk Vejsalt ikke kommer fra Vestsahara.  

- Dansk Vejsalt må offentligt komme med en udmelding om at de ikke vil importere vejsalt fra Vestsahara til Danmark.  

- Afrika Kontakt har fra Dansk Vejsalt fået oplyst at man har sat sine indkøb fra Vestsahara på standby. Det er ikke 

godt nok. Vi ønsker simpelhed ikke at der kommer vejsalt fra Vestsahara til Danmark. Vi mener at dette er i konflikt 

med folkeretten, da det underminere den besatte befolknings rettigheder, til selv at bestemme over deres områdets 

naturresurser.  

- Dansk vejsalt er med til at forlænge konflikten i Vestsahara ved at gøre det profitabelt for Marokko at foresætte 

besættelsen.  

 

Læs mere om sagen her: http://www.afrika.dk/vejsalt-fra-det-besatte-vestsahara-afiser-danske-veje 

 

Europa er med til at finansiere besættelsen 

Af Ingrid Pedersen 

 

Aktivister og NGO’er skal presse deres lande til en ny politik, sagde Mhamed Khaddad, da han besøgte Afrika Kontakt. 

 

”Europa har et stort ansvar for at konflikten ikke Vestsahara ikke bliver løst, for de europæiske lande er med til at 

finansiere besættelsen af Vestsahara - bl.a. ved hjælp af fiskeriaftalen med Marokko”, sagde et medlemmerne af 

Polisarios ledelse, Mhamed Khaddad, da han i sidste uge besøgte Danmark, hvor han mødtes med repræsentanter fra 

udenrigsministeriet, DIIS og organisationer.  

 

Mhamed Khaddad har tidligere været Polisarios repræsentant i Bruxelles og er nu kontaktperson til FN. 

http://www.afrika.dk/vejsalt-fra-det-besatte-vestsahara-afiser-danske-veje


 

Under sit besøg hos Afrika Kontakt takkede han aktivisterne og ngo-miljøet for den store indsats, og understregede, at 

det er dem, der skal presse regeringerne til at ændre politik overfor Marokko. Han tror ikke på, at progressive kræfter i 

Marokko kan være med til at ændre situationen.  

”De ser bare på os som en flok nomader, der holder til i et land, der er ligeså stort som deres eget,” sagde han og 

mindede om, at "Marokko slår hårdt ned på partier og personer, der sætter spørgsmål ved besættelsen af Vestsahara." 

 

Frygten for Sahel 

I en sin rapport til FNs sikkerhedsråd sidste år advarede Christopher Ross, FNs generalsekretærs særlige udsending, om 

at konflikten i Sahelområdet/det nordlige Mali kunne brede sig og være alvorlig for sahrawierne i flygtningelejrene.  

Mhamed Khaddad nævnte, at Polisario har taget sine sikkerhedsmæssige forholdsregler og beskytter lejrene – ikke 

mindst efter tre nødhjælpsarbejdere sidste år blev kidnappet fra lejrene. 

 

Han advarer også om risikoen for, at nogle af de frustrerede unge i lejrene kan føle sig tiltrukket af de islamistiske 

oprørere.  

”De har i flere år kritiseret, at Polisarios politik med at efterleve alle FNs krav og opføre os efter reglerne, ikke føre til, 

at vore rettigheder bliver opfyldt,” sagde han. 

Han understregede også, at det er opmuntrende, at et svensk flertal i Rigdagen opfordrer til, at Sverige anerkender 

SADR, selv om det ikke er sket endnu.  

 

Et dårligt år  

Mhamed Khaddad kaldte 2012 et dårligt år for Marokko. Dels fordi der kom flere kritiske rapporter om 

menneskerettighedskrænkelser i det besatte område – bl.a. en meget kritisk rapport fra den amerikanske Kennedy-

Foundation, og Marokko forsøgte forgæves at få FN til at fyre Christopher Ross, men måtte efter pres fra USA 

acceptere, at han fortsætter på posten.  

”Marokko har indset, at vi ikke kan overvindes militært og landet har ikke haft held til at ’vinde hjerterne’ hos 

sahrawierne i den besatte del af Vestsahara. Derfor er der nu kun den politiske, diplomatiske vej tilbage – og den håber 

vi, snart vil føre til det ønskede resultat. Vi har hele tiden opfyldt vores del, og nu håber vi, Marokko vil blive presset til 

at folkeafstemningen bliver holdt", sagde han. 

 

Også Verdensnyt.dk bragte et interview med Mhamed Khaddad.  

Læs det her: http://verdensnyt.dk/2013-01-31-frygter-unge-tiltrakkes-af-terrorrister 

 

HRW: Marokko svigter løfter  
Af Ingrid Pedersen 

 

I sin årsrapport, 2013, skriver menneskerettighedsorganisationen, Human Rights Watch, at situationen I Marokko er 

blandet. Ganske vist indeholder forfatningen fra 2011 løfter om forbedringer af menneskerettighederne – men de 

efterleves ikke.  

 

HRW nævner blandt andet, at demonstranter der – ligesom i resten af regionen kræver forbedrede forhold, bliver 

angrebet og slået af politiet.  

Adskillige menneskerettighedsaktivister er fængslet i månedsvis uden dom og politiske fanger får ikek en retfærdig 

retssag. Rapporten understreger også, at de 25 civilpersoner, der blev fængslet i 2010, efter myndighederne angreb 

Gdim Izik-lejren, stadig venter på en retssag, og at de vil blive stillet for en militær domstol.  

 

Læs hele rapporten her: http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-

pledges 

 

Afrika Kontakt protesterer imod Marokkansk militærdomstol 
Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

 

Den 28. januar protesterede repræsentanter for Afrika Kontakt, Enhedslisten, Polisario, og andre udenfor den 

Marokkanske ambassade i Hellerup. Protesten var imod den militærdomstol der den 1. februar skal høre sagen imod 23 

menneskerettighedsaktivister fra det besatte Vestsahara. 

 

”Vi står her fordi vi vil vise solidaritet med deres kamp, og fordi vi vil protestere imod den måde Marokko fører sager 

http://verdensnyt.dk/2013-01-31-frygter-unge-tiltrakkes-af-terrorrister
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-pledges
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/moroccowestern-sahara-repression-belies-reform-pledges


imod politiske aktivister”, udtalte sekretariatsleder fra Afrika Kontakt, Morten Nielsen. 

 

”Protester som denne finder sted over hele verden, fra Canada, Ghana og Palæstina, til USA, Frankrig og Spanien. Over 

hele verden står mennesker udenfor Marokkanske ambassader for at protestere imod hvad der sker med de politiske 

fanger”. 

 

De 23 menneskerettighedsaktivister har været varetægtsfængslet uden rettergang, og er angiveligt blevet tortureret, 

siden Marokkanske styrker med vold og magt indtog Gdeim Izik protest-lejren i november 2010. 

 

Retssagen mod aktivister fra Gdim Izik udsat igen  
Omkring 30 internationale observatører var til stede, da retssagen mod aktivisterne fra Gdim Izik skulle begynde 

1.februar. Men retssagen, der allerede har været udsat to gange, blev udsat endnu en uge.  

 

Familiemedlemmer havde taget opstilling udenfor militærdomstolen, hvor sagen skal foregå, kræver at den finder sted 

ved en civil domstol, da aktivisterne alle er civile.  

 

Læs mere her: http://www.spsrasd.info/en/content/trial-gdeim-izik-detainees-postponed-next-friday 

Se video fra Gdeim Izik protest-lejren her: https://www.youtube.com/watch?v=zk33IA7fnNE 

 

Europaparlamentet skal rapportere om MR-situationen i Vestsahara 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

 

”Det er ikke muligt for Dr Tannock at besvare dine spørgsmål eftersom rapporten endnu ikke er skrevet og datoerne 

ikke er fastsat”, svarede Europarlamentets særlige rapportør for menneskerettigheder i Vestsahara, Dr Charles 

Tannocks, personlige assistent i en mail til Afrika Kontakt, som ville forhøre sig om den rapport om 

menneskerettighedssituationen i Vestsahara som Tannock er ved at skrive. 

 

Charles Tannock har siddet i Europaparlamentet for det britiske Konservative Parti siden 1999. Han er udenrigs- og 

menneskerettighedsordfører for den britiske konservative delegation, samt menigt medlem af udenrigs-og 

menneskerettighedsudvalget. 

 

Læs hele artiklen om Charles Tannock her: http://www.afrika.dk/europaparlamentet-skal-rapportere-om-mr-

situationen-i-vestsahara 

 

Ross besøger Moskva 

Af Ingrid Pedersen  

 

FNs nyhedsservice meddelte den 29.januar, at Christopher Ross, generalsekretærens særlige udsending for Vestsahara, 

som en del af sin kommende rundrejse til en række europæiske lande også vil besøge Moskva. 

Rejsen, der også inkluderer Spanien, Frankrig, England, Tyskland og Schweiz er et forsøg på at samle opbakning til en 

løsning på den 37 år gamle konflikt.  

 

Læs hele FNs nyhed her: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44032&Cr=western+sahara&Cr1=#.UQpFifK4ySo 

 

Hvem profiterer? 

Den engelske avis The Guardian viser et lille filmklip fra Vestsahara på sin hjemmeside og spørger, hvem der profiterer 

af Vestsaharas naturrigdomme.  

Se klippet her: www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/28/western-sahara-fish-phosphates-video 

 

Millioner til lobbyfirmaer  
I The Daily Caller skriver Dr. Suzanne Scholte, at blandt Polisarios mange besværligheder er en halv snes lobbyfirmaer, 

der får millioner af dollars for at miskreditere dem og påvirke politikere og beslutningstagere til Marokkos fordel. Hun 

henviser til Wikileaks som kilden til oplysningerne.  

Læs hele artiklen her: http://dailycaller.com/2010/12/20/wikileaks-documents-support-polisarios-goal-of-self-

determination/ 

http://www.spsrasd.info/en/content/trial-gdeim-izik-detainees-postponed-next-friday
https://www.youtube.com/watch?v=zk33IA7fnNE
http://www.afrika.dk/europaparlamentet-skal-rapportere-om-mr-situationen-i-vestsahara
http://www.afrika.dk/europaparlamentet-skal-rapportere-om-mr-situationen-i-vestsahara
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44032&Cr=western+sahara&Cr1=#.UQpFifK4ySo
http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/28/western-sahara-fish-phosphates-video
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http://dailycaller.com/2010/12/20/wikileaks-documents-support-polisarios-goal-of-self-determination/


 

Dronebase i Niger 

New York Times skriver, at USA overvejer at etablere en base til droner I Nord Afrika, så man derfra kan overvåge 

forskellige islamistiske grupper, der opererer i området. Avisen forventer, at basen bliver i Niger.  

Læs mere: www.nytimes.com/2013/01/29/us/us-plans-base-for-surveillance-drones-in-northwest-africa.html?_r=0 

VIDEO: Western Sahara: Who benefits from exporting fish and phosphates?  

http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/28/western-sahara-fish-phosphates-video 

 

German delegation meets with Saharawi NGOs in the occupied territories 

http://www.spsrasd.info/en/content/german-delegation-meets-saharawi-ngos-occupied-territories 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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). 
 

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