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Sju västsahararelaterade frågor till kandidater i val till
Europaparlamentet
1. Europaparlamentet antog i fjol en rapport från Charles Tannock, EUs
observatör för Mänskliga Rättigheter, som fördömer Marockos brott mot
den västsahariska befolkningen. Idag saknar FN-styrkan på plats,
Minurso, sådant mandat.
Anser du att Minurso ska få mandat att övervaka brott mot mänskliga
rättigheter och skydda den västsahariska befolkningen?
Ja, det tycker jag. Jag röstade för rapporten i Europaparlamentet.
2. Parlamentet pekar också på svåra levnadsförhållanden för de
västsahariska flyktingarna i lägren i Algeriet, samt uppmanar
internationella aktörer att öka biståndet till lägren.
Är du beredd att kräva ökat bistånd från EU?
Personligen har jag ett engagemang för den svåra situationen i dessa
flyktingläger. Jag var jul och nyår 1976 inbjuden av Polisario för att ta
del av situationen i dessa flyktingläger. Allt sedan den upplevelsen har
jag varit beredd att medverka till ökat bistånd.
3. Alla svenska partier har ställt sig bakom att rösta nej till ett fiskeavtal
där västsahariska fiskevatten ingår.
Anser du att samma linje borde gälla även t ex jordbruksavtal?
Jag anser att samma princip bör gälla för dessa områden.
4. USA har ett frihandelsavtal med Marocko som uttryckligen undantar
varor och tjänster från det ockuperade Västsahara. Anser du att även EU
bör undanta varor och tjänster från den ockuperade Västsahara i

handelsavtal med Marocko?
Ja. Men vi måste hitta sätt så att det även fungerar i praktiken.
5. En rapport från Western Sahara Resource Watch avslöjade för två år
sen att varor från det ockuperade Västsahara (t.ex. cocktailtomater) är
märkta ”Marocko” som ursprungsland.
Vill du verka för en justering av reglerna för ursprungsmärkning?
Jo, om man är för att jordbruksprodukter från Västsahara inte ska
ingå i ett jordbruksavtal är det ju viktigt att det finns möjligheter till
uppföljning av detta.
6. Idag har AP--‐fonderna investeringar i företag som kritiseras för att
bryta mot folkrätten i Västsahara.	
  Anser du att AP--‐fonderna bör av
investera i sådan verksamhet?
	
  
AP-fonderna bör ju följa etikreglerna och de internationella organ
som gör trovärdiga bedömningar, till exempel FN. Det hoppas jag man
följer upp kontinuerligt.
	
  
7. I december 2012 röstade en majoritet i riksdagen för ett erkännande av
Västsahara.	
  Vill du verka inom EU för ett erkännande av Västsahara
(SADR)?
	
  
Frågan om erkännande är något för EU:s medlemsstater att besluta
om – i Sveriges fall är det regeringen. Men som
Europaparlamentariker kan jag verka som opinionsbildare och bevaka
frågan när den är uppe i samband med internationella avtal.

