Här kommer Lars Adaktusson, Ebba Busch Thor och Michael Anefurs svar på era
frågor:
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 FNstyrkan på plats, Minurso, sådant mandat.
Anser du att Minurso ska få mandat att övervaka brott mot mänskliga rättigheter och skydda
den västsahariska befolkningen?

FN:s säkerhetsråd råd beslutar om detta, dock är Sverige liksom
Kristdemokraterna positiv till att utöka Minursos mandat till att också omfatta
övervakningen av respekten för mänskliga rättigheter i Västsahara.
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?

Sverige ger bistånd (ex via PMU) men EU bör naturligtvis också stödja människor
i lägren så att de kan leva ett drägligt liv. Men framförallt hoppas vi att Polisario
och Marocko snarast kommer till en lösning på konflikten genom FN-medlaren,
diplomaten Christopher Ross.
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?

Ja, Även EU:s jordbruksavtal med landet bryter mot folkrätten. – Se
kristdemokratisk artikel i frågan
http://www.europaportalen.se/2011/02/stoppa-den-olagliga-exploateringen-avvastsahara#sthash.uv4KEmni.dpuf
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, det kan finnas skäl för EU att införa liknande avtal i denna del. Så har EU valt
att göra i andra liknande fall.
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?

Det finns ett EU-direktiv om otillbörliga affärsmetoder som gör gällande att
informationen på varor som importeras inte får vara falsk eller vilseledande. Det

bör gälla även i detta fall.
6. Idag har AP-fonderna investeringar i företag som kritiseras för att bryta mot folkrätten i
Västsahara. Anser du att AP-fonderna bör avinvestera i sådan verksamhet?

Vi förväntar oss att AP-fonder har etiska regler som beaktar CSR och hållbar
utveckling. Svenska AP-fonder måste anpassa sitt regelverk i syfte att
harmonisera det med Sveriges politik för global utveckling.
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)?

Svenska regeringen har gjort bedömningen att Västsahara i nuläget inte
uppfyller kriterierna för ett erkännande och Kristdemokraterna står bakom den
bedömningen vi stöder också det beslut som FN lagt fram, dvs att det ska hållas
en folkomröstning enligt FN-resolution 690. Förutsättningarna för den bör
snarast tas fram av parterna. FN har en viktig medlarroll. Dock erkänner vi inte
ensidigt Västsahara.

