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Velkommen til nummer 26 af Afrika Kontakts Vestsahara nyhedsbrev. 

Denne gang kan du blandt andet læse om at regeringen stadig ikke kan svare på  

Vestsaharas status i forhold til de aftaler som EU indgår med Marokko. Siemens  
vindmøller er nået frem til de besatte områder af Vestsahara. Desuden er der de  

sædvanlige små nyheder om udviklingen i Vestsahara 

God læselyst og god påske! 

Er tomater fra Marokko det samme som  
tomater fra Vestsahara? 

Af Morten Nielsen, Afrika Kontakt 

Det er med interesse af vi følger den nuværendes regerings små hop på  
stedet i Vestsahara-spørgsmålet. Et af de spørgsmål der har været svært  
for de forskellige ansvarlige ministerier at svare på, er dette simple  
spørgsmål. Er tomater fra Marokko det samme som tomater fra Vestsahara?  
Spørgsmålet er relevant fordi at EU og dermed Danmark indgår en række  
aftaler med kongedømmet Marokko, hvor det besatte Vestsaharas status  
er særdeles uklar. Lande som Holland og Sverige mener fx ikke at produkter  
fra Vestsahara er marokkanske, og de har derfor ikke den samme status som  
produkter fra Marokko. Disse lande pålægger derfor produkter fra Vestsahara told. 

Derfor er det interessant at se svaret på et spørgsmål fra Christian Juhl,  
Enhedslisten, til handels- og investeringsminister, Pia Olsen Dyhr fra den  
23. januar. Christian Juhl ønsker klarhed om ministerens holdning til om produkter  
fra de besatte områder af Vestsahara er omfattet af EU-Marokko protokollen om  
landsbrugs og fiskeriprodukter.  

https://dub113.mail.live.com/mail/
https://dub113.mail.live.com/mail/


Spørgsmål fra Christian Juhl lyder: ”Vil ministeren redegøre for den danske  
regerings holdning til, om EU-Marokko handelsaftalen kan finde anvendelse  
på produkter fra Vestsahara?” 
 
Og ministeren svarer:  
"Den nye protokol til associeringsaftale mellem EU og Marokko, som omhandler  
yderligere liberalisering af handelen med landbrugs- og fiskerivarer, indeholder  
ikke bestemmelser om protokollens geografiske anvendelsesområde. Det  
samme gælder selve associeringsaftalen. Den nye protokol indebærer derfor  
ikke i sig selv en ændring af aftalens geografiske udstrækning, for så vidt angår  
Vestsahara i forhold til, hvad der var gældende, før den nye protokol blev forhandlet.  
 
Implementeringen af internationale aftaler for Vestsaharas vedkommende skal  
selvsagt ske i overensstemmelse med folkeretten. I henhold til FN’s generalsekretærs  
juridiske rådgivers udtalelse af 12. februar 2002 – og folkeretten generelt – er  
aktiviteter med relation til naturressourcer på et ikke-selvstyrende område ikke i  
sig selv ulovlige. Folkeretten kræver dog, at udnyttelsen af sådanne naturressourcer  
foregår med behørig inddragelse af ønskerne og interesserne hos områdets lokale  
befolkning. Fra dansk side lægger vi således også vægt på, at handelsliberaliseringerne  
for landsbrugs- og fiskeriprodukter mellem Marokko og EU, for så vidt angår produkter  
fra Vestsahara, sker i overensstemmelse med gældende folkeretlige betingelser. 

Vi forstå svaret sådan: Alle aftaler der omfatter Vestsahara skal overholde folkeretten,  
bl.a. skal den lokale (oprindelige) befolkning være indforstået med og drage fordel af  
disse aftaler. Om dette sker i EU-Marokko protokollen svarer ministen ikke på.  

Derfor spørger Christian Juhl ministeren: ”Er ministeren enig i, at den reviderede EU-
Marokko  
handelsaftale fra oktober 2012, som indeholder yderligere gensidige liberaliseringer  
for landbrugs- og fiskeprodukter, har så vage formuleringer om det territoriale område  
dækket af aftalen, at det er muligt, at produkter fra Vestsahara kan ende i EU-
supermarkeder  
i overensstemmelse med aftalen, og at der er en fare for, at disse produkterkan blive  
stemplet som "marokkanske" og potentielt også gives handelspræferencer til EU-landene  
(på trods af Den Internationale Domstol og hundredevis af FN resolutioner er store dele  
af Vestsahara i dag fortsat besat af Marokko. Ingen stat i verden har anerkendt Marokkos  
krav på området, og FN opfatter Vestsahara som værende et ikke-selvstyrende område,  
indtil afkoloniseringen er sket)?” 

Pia Olsen Dyhr's svar er at hun henviser til svaret på det tidligere spørgsmål.  

Vi overlader det til vores læsere at vurdere om Pia Olsen Dyhr faktisk giver et forståeligt 
svar  
på de spørgsmål hun har fået stillet: Er tomater fra Marokko det samme som Tomater fra  
Vestsahara? 

 



Siemens starter ulovligt projekt op i Vestsahara 

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt 

Sidste år blev Siemens danske afdeling stærkt kritiseret for at ville starte et 
vindmølleprojekt  
op i hvad man selv betegnede som ”Marokko” eller ”Sydmarokko”, men som viste sig at  
være i det af Marokko besatte Vestsahara. 

Blandt kritikerne var blandt andet Afrika Kontakt, Western Sahara Resource Watch,  
Responsible Investor, Danwatch. 

Nu er projektet så startet op, dokumenterer Western Sahara Resource Watch, blandt  
andet med flere billeder af vindmølledele, der tydeligt er mærket ”Siemens” og som  
ankommer til havnen i El Aaiun, hovedstaden i det besatte Vestsahara. 

”Billeder taget i havnen i El Aaiun viser at Siemens har besluttet sig for at iværksætte  
deres planer, hvor de leverer vindturbiner og dertil relateret teknisk assistance til Foum  
el Oued-vindmølleprojektet nær El Aaiun, i det besatte Vestsahara”, skriver Western  
Sahara Resource Watch på deres hjemmeside. 

Ifølge Sara Eyckmans fra Western Sahara Resource Watch, tager Siemens således  
ikke deres egne etiske retningslinier, som man blandt andet har beskrevet da man  
tilmeldte sig FN’s Global Compact, alvorligt. 

”Det er trist at se firmaer der på denne måde ikke tager deres sociale ansvar alvorligt.  
Siemens burde vide bedre. Dette projekt er bare med til at berige den selvsamme  
marokkanske kongefamilie, der i sin tid startede invasionen af Vestsahara”, udtaler  
Sara Eyckmans. ”Dette er et brud på alle etiske minimumsstandarder, et internationalt  
firma burde overholde”. 

Ifølge international lov er al handel med resurser fra besatte områder som Vestsahara  
ulovligt, hvis ikke landets oprindelige befolkning profiterer af dette, samt tillader det.  
Ingen af disse krav er opfyldt i Siemens’ vindmølleprojekt, udtaler Vestsaharas 
befrielsesfront,  
Polisario (som FN anerkender som de officielle repræsentanter for Saharawierne), til  
Afrika Kontakt. 

Personlig udsending på ny mission 

FNs generalsekretærs personlige udsending, diplomaten Christopher Ross, rejser i  
slutningen af marts og begyndelsen af april til Nordafrika for at bane vejen for nye  
forhandlinger om løsning af konflikten i Vestsahara.  



En talsperson fra FN understreger, at ustabiliteten i Mali og hele Sahel-området gør  
det endnu mere påkrævet at få fundet en løsning på den mangeårige konflikt.  

Læs mere her: kortlink.dk/un/c7v3 

Pressemøde om Vestsahara i EU-Parlamentet 

EU-Parlamentets Vestsaharagruppe holdt pressemøde, hvor gruppen beskrev,  
hvordan fire politikere fra fire forskellige EU-lande, der er kritiske overfor Marokkos  
besættelse af Vestsahara, er blevet chikaneret og ikke har fået tilladelse til at rejse  
til El Aiún. Flere deltagere i pressemødet spørger, hvad Marokko har at skjule. Se  
klip fra pressemødet her: 
http://www.youtube.com/watch?v=u3nTZZhfXl0 

60 EU parlamentarikere skriver til fiskerikommissæren 

En gruppe, der repræsenterer 60 medlemmer af Europaparlamentet har skrevet til  
fiskerikommissær Damanakin og gjort opmærksom på, at fiskeriaftalen, der også  
omfatter havet ud for Vestsahara, kun kan indgås, hvis menneskerettighederne i  
området overholdes af Marokko. Gruppen gør opmærksom på, at Vestsahara er et  
besat land. Gruppen henviser til flere rapporter, der dokumenterer, at Marokko udsætter  
sahrawierne, der er landets oprindelige befolkning, for tortur og grove 
menneskerettigheds- 
krænkelser.  
Læs mere her: kortlink.dk/afrika/c7ux 

Ambassadør på glatis 

Marokkos FN-ambassadør i CNN interview om filmmagermen Javier Bardems 
dokumentar- 
film om Vestsahara. Det går ikke så godt med at forklare hvorfor Marokko ikke har indfriet 
de  
aftaler de har lavet i forhold til områdets tilhørsforhold.  

Se videoen her: kortlink.dk/cnn/c7uy 

 

http://kortlink.dk/un/c7v3
http://www.youtube.com/watch?v=u3nTZZhfXl0
http://kortlink.dk/afrika/c7ux
http://kortlink.dk/cnn/c7uy

