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Vestsaharas eksilregering trænger til international anerkendelse. Villy Søvndal trænger til 

at vise sig som en statsmand. Kunne Danmark ikke være det første EU-land til at anerkende, 

til at vise mod, til at tage stilling for et undertrykt folk imod dets besættelsesmagt?  
 

Danmark skal skynde sig, hvis det vil være det første EU-land, der anerkender Vestsaharas 

eksilregering. Regeringen for Saharawi Arab Democratic Republic (SADR) er den, der bør herske 

over det land, som har været besat af Marokko siden 1975. Den svenske rigsdag har opfordret den 

svenske regering til at anerkende SADR som Vestsaharas retmæssige regering – den svenske 

regering har ikke bestemt sig endnu.  
 

Hvis både Sverige og Danmark anerkender SADR, vil det gøre indtryk og få flere lande til at 

overveje. SADR er medlem af Den Afrikanske Union og er blevet anerkendt af næsten 80 lande i 

andre verdensdele end Europa, herunder langt de fleste lande i Afrika. På grund af besættelsen af 

Vestsahara er Marokko som det eneste land i Afrika ikke medlem af Den Afrikanske Union. Flere 

og flere anerkendelser af SADR vil på længere sigt presse Marokko ud af Vestsahara, så de 165.000 

saharawier, der bor i flygtningelejre i Algeriet, kan vende hjem, og en vestsaharisk stat bygges op.  
 

Mens den svenske regering tænker sig om, bør den danske tage sig sammen til at tage offensiven. 

Hvor svært er det? Det strider mod alle visioner om et internationalt retssamfund, at det skal være 

muligt at slippe godt fra at invadere et naboland, når kolonimagten fra en anden verdensdel (her 

Spanien) trækker sig, fordrive ca. halvdelen af dette nabolands befolkning og derefter lade sine egne 

indbyggere flytte ind. De kaldes at besætte.  
 

Der er fisk, fosfat og frugter at komme efter i Vestsahara og et villigt marked i Europa, selv om 

intet land i verden anerkender Marokkos overherredømme. For Europas vedkommende får man det 

indtryk, når det gælder Vestsahara, at forestillinger om anstændige spilleregler mellem lande og 

folk ganske må vige for ønsket om at pleje handelsrelationer og venskabelige relationer med kong 

Mohammed den Sjette og andre marokkanere i ind- og udland.  
 

I 2011 svarede Villy Søvndal organisationen Afrika Kontakt - 

http://gtu.dk/vestsahara_nyhedsbrev_dec_2012.pdf, at en af grundene til, at Danmark har valgt ikke 

at anerkende SADR er, at ”ingen europæiske lande har valgt at tage dette skridt”.  Det er trist, når 

en minister ikke kan udtrykke større visioner end at vente på andre. Er det virkelig seriøst ment, at 

vi skal huske Søvndal for denne slatne undvigemanøvre? 
 

Fik Villy Søvndal en følelse af, at alt var fuldbragt, da han steg ned fra hængekøjen og satte sig på 

en taburet? At han netop har besluttet at anerkende den (hidtidige) syriske opposition, jf.   

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/09-12-12/s-vndal-syriens-opposition-repr-senterer-nu-syrien, er 

mere et udtryk for en fornemmelse af, hvor vinden alligevel blæser hen, end det er et udtryk for en 

markering af værdier. Vi trænger lige netop til en markering af værdier og visioner fra Villy, en 

markering af, at der er noget i international politik, der er bedre end noget andet.   
 

I forbindelse med Vestsahara kræver det statsmandsmod at tage stilling til fordel for den økonomisk 

svage part! Har Villy Søvndal et sådant mod? Kan han få en følelse af varme af at tænke på, hvor 

dejligt det kunne være at blive husket som en, der havde visioner om international retsorden?  
 

Vestsaharas eksilregering skal anerkendes – hellere i dag end i morgen! 
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