
Sverige 
  

plund r ingen  

Väst  sahara

WSRW-rapport september 2017

Vad gör Sverige för att förhindra svensk kommersiell 
aktivitet i ockuperade Västsahara?  



Publicerad 
27 september 2017, Stockholm

ISBN
978-82-93425-21-2 (DIGITAL)

978-82-93425-22-9 (PRINT) 

Design 
Lars Høie

Layout
Max Gustavsson

Bilder 
Juan Obregón (s. 1), Trygve 

Utstumo (s. 2, 7), Creative 

Commons/Holger Ellgaard 

(s. 4), Rick Vince (s. 5), 

Greenpeace (s. 6), Saharawi 

Campaign Against the Plunder 

(s. 9), Equipe Media (s. 11), 

Axfood (s. 16)  

Rapporten får användas 

fritt i tryckt eller digital 

form. Synpunkter och frågor 

kring rapporten skickas till 

coordinator@wsrw.org

Western Sahara Resource 

Watch (WSRW) arbetar 

i solidaritet med det 

västsahariska folket 

med att undersöka och 

bedriva kampanjer mot 

Marockos resursplundring 

i Västsahara. WSRW är en 

helt oberoende internationell 

utomparlamentarisk 

organisation med säte i 

Bryssel. 

www.wsrw.org

www.twitter.com/wsrw

www.facebook.com/wsrw.org

www.instagram.com/

wsrw_org

För att kunna fortsätta 

våra efterforskningar och 

öka intensiteten i våra 

internationella kampanjer 

behöver vi på WSRW din hjälp. 

Läs mer om hur du kan bidra 

på www.wsrw.org. 

Den här rapporten har 

tagits fram i samarbete med 

Emmaus Stockholm, Emmaus 

Gävleborgs Biståndsgrupp, 

Brödet & Fiskarna, Svenska 

Västsaharakommittén, 

Tidskriften Västsahara och 

Kommittén för Västsaharas 

kvinnor. Rapporten är helt 

eller delvis finansierad av Sida, 

Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete. Sida 

delar inte nödvändigtvis de 

åsikter som här framförs. 

Ansvaret för innehållet är 

uteslutande författarens.

Svenska affärsintressen 
är aktiva i Västsahara 
inom flera sektorer, från 
att stödja Marockos plun-
dring av icke-förnybara 
resurser i området till att 
ordna kitesurfingresor. 
Turisten på bilden sågs i 
Dakhla i södra delen av 
det ockuperade territo-
riet. Men har de svenska 
företagen sökt tillstånd 
från territoriets FN-god-
kända representanter?

SVENSKA  
VÄSTSAHARAKOMMITTÉN
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Gör den svenska regeringen 
tillräckligt för att försvara 
rätten till självbestämmande 
för det västsahariska 
folket? Uppfyller Sverige 
sina internationella 
åtaganden? Den här rapporten 
beskriver hur den svenska 
företagssektorn och Sveriges 
regering förhåller sig till 
kommersiell verksamhet i 
och i relation till Västsahara, 
Afrikas sista koloni. 
Den 21 december 2016 konstaterade EU-domstolen att handels- och 
associeringsavtal mellan EU och Marocko inte ska omfatta Västsahara 
om inte det västsahariska folket har gett sitt samtycke. Varken Marocko 
eller EU gör något för att inhämta ett sådant samtycke. Trots detta 
är flera svenska företag idag involverade i Västsahara – genom att 
tillhandahålla viktiga komponenter för Marockos fosfatplundring, driva 
marockanska fiskefartyg och locka internationella turister till ”södra 
Marocko”, samt förse hela ockupationsekonomin med oljeprodukter. 
Verksamheten har pågått i flera år trots kritik från civilsamhället och 
exponering i medier. 

Hur ställer sig då den svenska regeringen till den här 
inblandningen? 

Svenska statliga institutioner som arbetar med att främja handel 
får av allt att döma ingen vägledning från utrikesdepartementet om 
Västsahara eller hur man ska förhålla sig till EU-domen. Följden av 
den uteblivna vägledningen från regeringshåll blir, som denna rapport 
påvisar, att svenska institutioner får klara sig själva när det gäller att 
tolka internationell lagstiftning med hänsyn till Västsahara. Svenska 
Exportkreditnämnden (EKN) framhåller tydligt att man inte kan erbjuda 
stöd till företag som vill verka inom territoriet, men de flesta andra 
institutioner är vaga i sina uttalanden och ger intryck av att det hela är 
en hypotetisk fråga. 

Svenska utrikesdepartementet tycks inte ha utfärdat några som 
helst råd om hur företag ska förhålla sig till territoriet eller till domen. 

Det är varken tillräckligt eller ansvarsfullt av regeringen att låta 
företagssektorn och de statliga finansieringsorganen själva tolka och 
tillämpa de internationella lagarna – det finns ett behov av att fastslå 
hur detta ska göras. Sådana riktlinjer skulle ge de svenska företagen 
den tydlighet man behöver och omsätta Sveriges internationella 
åtaganden i praktik.

Sammanfattning
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Svenska intressen  
i Västsahara
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Atlas Copco spelar en avgörande roll i Marockos plundring av Väst saharas 
konfliktmineraler. Marocko tjänar omkring 200 miljoner USD per år på 
illegal export av fosfatmineraler från det ockuperade territoriet. Köpare av 
denna råvara har svartlistats av svenska banker och pensions fonder. Ett 
av företagen som möjliggör handeln är dock Atlas Copco. 

Atlas Copcos inblandning inleddes 2008 när det svenska företaget 
sålde två borriggar till marockanska statens fosfatföretag OCP, som 
skulle användas i Bou Craa-gruvan i ockuperade Västsahara. När leve-
r ansen avslöjades 2013 hävdade Atlas Copco att man har ”ökat sina 
ansträngningar för att upptäcka och se till att ingen framtida direkt eller 
indirekt försäljning i dessa regioner går till projekt som kan bryta mot 
internationell lag”. Vad det egentligen innebär förblir oklart. De tolkningar 
av internationell lagstiftning som publicerats på Atlas Copcos hemsida är 
felaktiga.

Företaget svarar inte på frågor om sin roll i underhållet av utrust-
ningen som man sålde redan 2008. Man undviker även frågor om ett 
eventuellt tillbakadragande. Från 2013 till 2017 låg falsk information om ett 
planerat möte med intressenter uppe på företagets hemsida. Företaget 
avböjer personliga möten med organisationer och svarar inte på huruvida 
man kan tänka sig att hålla ett möte med västsaharier eller har för avsikt 
att göra det.

Ett mejl från Atlas Copco den 10 april 2017 uppger att ”Atlas Copco 
säljer produkter till en marockansk kund som också har en gruva placerad 
i Västsahara”. Detta tyder på att företaget fortfarande tillhandahåller 
produkter till OCP:s verksamhet i territoriet. 

”Atlas Copco följer alltid samtliga lagar, bestämmelser och sanktioner 
för handel fullt ut. Vi har ingen ny information att ge om den aktuella 
verksamheten eller kunden” blev Atlas Copcos kortfattade svar på 15 
detaljerade frågor från WSRW. Företaget har upprepat i två mejl att man 
inte kan ge någon ytterligare information.1

Det svenska rederiet Wisby Tankers har blivit en viktig leverantör av 
oljeprodukter till ockuperade Västsahara sedan 2010.  

En rapport som publicerades av WSRW i samarbete med Emmaus 
Stockholm 2014 visade att två kemikalietankfartyg gick i skytteltrafik 
mellan det ockuperade territoriet och olika raffinaderier i Spanien.2 
Varje dag levererar det Lidköpingsbaserade företaget en halv miljon 
liter oljeprodukter till Västsahara. Produkterna används av marockansk 
militär, myndigheter och företag. 

Nya beräkningar som gjordes av WSRW i maj 2017 visar att Wisby 
Tankers inblandning i territoriet har varit oförändrat sedan dess.3 Ett 
tredje fartyg togs i drift 2017. 

Företaget framhåller att det inte finns några befintliga sanktioner 
från FN eller EU. ”Det skulle bli problematiskt för ett företag som arbetar 
med världsomspännande oljetransporter att upphöra med verksamheten 
i områden där det finns motstridiga politiska intressen”, kommenterade 
Wisby Tankers till WSRW 2014. WSRW skrev till Wisby Tankers 2017 och 
bad att få veta om företaget hade fått västsahariernas samtycke, men 
väntar fortfarande på svar.4 

Atlas Copco Wisby Tankers AB
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Fiskebäck, Göteborg Fiskefartyg och besättningar från Göteborgsområdet har bedrivit fiske i 
Västsaharas farvatten i flera decennier.

Två av fiskeföretagen i Fiskebäck, ett litet samhälle utanför Göte-
borg, dömdes 2015 i Hovrätten för att ha bedrivit illegalt fiske i vattnen 
utanför territoriet.  

Företaget dömdes till 4 miljoner kronor i böter. Vinsten, som hade 
tjänats in under 13 månaders fiske med två fartyg mellan april 2007 och 
maj 2008, uppgick till minst 20 miljoner kronor.

Företaget dömdes för att de saknade tillstånd från svenska/
europeiska myndigheter våren 2007. Fiskeavtalet mellan EU och Marocko 
(FPA) hade nyss trätt i kraft och dåvarande svenska Fiskeriverket blev 
omedelbart kontaktade av EU-kommissionen. Dessutom hade Sverige 
röstat emot avtalet 2006 eftersom man ansåg att fiskeverksamheten i 
Västsahara bröt mot internationell lagstiftning.

De två åtalade männen hävdade att de hade privata avtal med en 
marockansk fiskfabrik och innehavare av fiskelicenser om att underlätta 
utvecklingen av en modern fiskeflotta från Dakhla och att fartygen bara 
var hyrda. 

– Jag har inte upplevt illegal fiskeverksamhet med sådana volymer 
och till ett sådant värde på 20 år, uppgav åklagare James von Reis. 
Rättsprocessen tog nästan åtta år.

Flera svenska fiskefartyg har sålts till Marocko och svensk personal 
reser till Dakhla i skift för att arbeta ombord på båtarna. 

Många av de ”svenska” fartygen som Mist, Miftah, Polar, Zander och 
Midsjo är fortfarande aktiva utanför Dakhlas kust, men har flaggats om 
eller sålts till marockanska intressen. Fiskare från Göteborgsområdet 
fortsätter att bemanna fartygen i Dakhla än idag. Den svenska export en 
av gamla fiskefartyg till Västsahara lyftes fram i en rapport från 
Greenpeace 2013.5 

Aktivister från Greenpeace 
försökte stoppa de olagliga 
fiskefartygen i Göteborgs hamn 
2008.
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Svenska surfare

Den svenska researrangören kite.se, som anordnar 
kitesurfingresor, har under de senaste åren sålt resor till 
staden Dakhla i ockuperade Västsahara. 

Under 2017 skickade WSRW tre mejl till kite.se där 
man frågade vem som har gett företaget tillstånd att 
organisera och sälja resor till territoriet, varför Dakhla 
uppges ligga i ”Marocko” i deras informationsmaterial och 
hur företaget bedömer att man bidrar till att legitimera 
och normalisera marockanska anspråk på området 
genom sin marknadsföring och verksamhet.6 Företaget 
har inte svarat men korrigerat terminologin i sina 
informationskanaler. 

Stockholm Kiteboardcenter bjuder också in till 
kitecamps i Dakhla. WSRW har tre gånger ställt frågan 
om det är Stockholm Kiteboardcenter som organiserar 
resorna, men har hittills inte fått något svar.7  

Inget tillstånd tycks ha inhämtats från det väst-
sahariska folket.
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Wisby Tankers AB
Transporterar oljeprodukter till 
terminaler i El Aaiun och Dakhla 
mitt i ockuperade Västsahara.

Atlas Copco AB 
Levererar och underhåller viktig 
utrustning till fosfatgruvan Bou 
Craa, som kontrolleras av 
ockupations  makten. Fosfat-
export en från gruvan i det ocku-
perade territoriet ger Marocko 
intäkter på över 200 miljoner USD 
årligen. 

Fiskare från Göteborg
Bemannar fartyg som avseglar 
från Dakhla.

Kite.se 
Marknadsför och säljer 
kitesurfing resor till Dakhla.  

Flyktingläger

Marocko

Algeriet

Dakhla

Huvudstad
Marockos militära mur

Stad

El Aaiun

Tindouf

Mauretanien

Kanarieöarna

Västsahara
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De statliga AP-fonderna 
har placerat över 10 
miljarder kronor i 
företag som underlättar 
Marockos illegala plun-
dring av fosfatmineral 
i Västsahara genom att 
tillhandahålla infrastruk-
tur, energiförsörjning 
eller borrutrustning. Ett 
av dem är det tyska 
företaget Siemens. Bilden 
till höger visar västsa-
hariska flyktingar som 
protesterar mot Siemens 
stöd till ockupationen av 
deras land.  

De statliga AP-fonderna investerar tungt i 
Västsahara. 

Investeringarna är uppdelade på 
olika separata fonder. Första, andra, 
fjärde och sjunde AP-fonden har placerat 
pengar i företag som är verksamma i det 
ockuperade territoriet. Dessa företag är 
Atlas Copco, Siemens och Continental, 
som alla levererar viktiga komponenter 
till Marockos illegala fosfatindustri, 
Enel, som bygger energiinfrastruktur i 
territoriet och Glencore, som har licens 
för oljeprospektering offshore. 

Aktuella siffror för AP-fondernas 
innehav visar att investeringarna i aktier 
och obligationer i dessa företag totalt 
uppgår till 11,5 miljarder kronor.8 Den 
överlägset största investeringen är den 
i Atlas Copco på 9,2 miljarder kronor. 
De övriga är 1,1 miljarder i Siemens, 441 
miljoner i Enel, 648 miljoner i Glencore 
och 64 miljoner i Continental. 

Dessutom har AP-fonderna invest-
erat i marockanska statsobligationer. 
För närvarande har landet 1,9 miljoner 
obligationer till ett värde av totalt 16,8 
miljoner SEK.9 Den första investeringen i 
marockanska statsobligationer gjordes 
2013, då 900 000 obligationer köptes för 
totalt 5,3 miljoner SEK. 2014 ökade denna 
siffra till 7,1 miljoner obligationer med ett 
värde på totalt 56,7 miljoner SEK. Samt-
liga dessa tillgångar avyttrades 2015, men 
på våren 2016 gjordes nya investeringar 
i obligationer, på i stort sett samma nivå 
som idag. 

Svenskarnas problematiska 
pensioner 
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1960
FN antar resolution 1514 
(XV) och 1541 (XV) om 
självständighet för koloni-
serade länder och folk. 

Afrikas sista koloni

1966
FN uppmanar kolonialmakten 
Spanien att under FN:s 
övervakning genomföra en 
folkomröstning i Västsahara 
i enlighet med rätten till 
självbestämmande. 

1975
En FN-ledd utrednings-
kommission som besökt 
Västsahara finner fullt 
stöd för självständighet. 
Inga fraktioner som 
stödde grannländer-
nas territoriella krav 
påträffades. 

Den Internationella 
domstolen konstaterar att 
territoriet varken tillhörde 
Marocko eller Mauretanien 
innan den spanska 
koloniseringen.

Marocko och Maure-
tanien invaderar området. 
Halva befolkningen tvingas 
fly under de följande 
månaderna. Fördömande 
från FN:s säkerhetsråd.

1976
Spanien drar sig formellt 
tillbaka utan att ha 
fullgjort sina förpliktelser. 
Befrielserörelsen Polisario 
deklarerar den Sahariska 
arabiska demokratiska 
republiken (SADR). 

1979
Mauretanien drar sig 
tillbaka och Marocko 
invaderar området 
som tidigare låg under 
Mauretaniens kontroll.  
FN fördömer den marock-
anska ockupationens 
utvidgning. 

1991
Eldupphör. Parterna 
kommer överens om att 
organisera en folkomröst-
ning om självständighet och 
FN:s styrka MINURSO (UN 
Mission for The Referendum 
in Western Sahara) skickas 
till området.

2000
MINURSO:s 
förteckning ar över 
röstberättigade 
avslutas. Efter 8 år 
av förseningar uttalar 
Marocko att de inte vill 
ha en folkomröstning 
trots allt. 

2002
FN:s rättschef, svensk  en 
Hans Corell, avger ett 
rättsligt utlåtande för 
FN:s säkerhetsråd om att 
eventuell vidare olje-
utforskning i Väst sahara 
måste ske i enlighet med 
det väst sahariska folkets 
önskemål och intressen. 

2007
Förhandlingar mellan 
parterna inleds. Marocko 
blockerar först samtalen för 
att sedan från 2012 helt vägra 
att delta i förhandlingarna.

2016
EU-domstolen fastslår 
att Västsahara inte kan 
inklu deras i handelsavtal 
mellan EU och Marocko utan 
samtycke från territoriets 
representant, med hänvisning 
till de FN-resolutioner 
som anger Polisario som 
representant. 

2017
 
FN uppmanar parterna att 
träffas och förhandla. Maro-
cko ockuperar fortfarande 
större delen av Västsahara 
och vägrar att delta i samtal 
som skulle kunna leda till att 
rätten till självbestämmande 
utövas. Marocko och EU 
ignorerar EU-domstolens 
dom och förhandlar fram ett 
nytt avtal som ska inkludera 
Västsahara. En sydafrikansk 
domstol fattar ett historiskt 
beslut som tilldömer 
Polisario äganderätten till 
en fosfatlast som Marocko 
försökt exportera till Nya 
Zeeland men som fastnat i 
Sydafrika.18

Västsahara är inte en del av Marocko. FN bedömer det som ett icke- 
självstyrande territorium – ett område som ännu inte har avkoloniserats. 

Det är ett grundläggande krav inom internationell rätt att utveckling 
i ett icke-självstyrande territorium, så som Västsahara, inte kan genomföras 
om det inte finns ett godkännande från områdets folk och att den gagnar 
dem. Ett rättsutlåtande från FN:s avdelning för juridiska ärenden, lett av 
svenske Hans Corell, adresserade år 2002 specifikt dessa frågor.10 I oktober 
2015 uttryckte FN:s kommitté som ser över staters implementering av 
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, oro över 
att västsaharier är särskilt drabbade av fattigdom. Kommittén uppmanade 
Marocko att respektera västsahariernas rätt till fritt och informerat sam-
tycke i förväg, när det gäller utvinningen av deras resurser.11 Ett år senare 
bekräftade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kravet på att ”inhämta 
deras föregående, frivilliga och informerade samtycke till genomförande av 
utvecklingsprojekt och [resurs-]utvinningsverksamhet”.12 

Afrikanska Unionen (AU) utfärdade 2015 ett rättsutlåtande som kon-
staterade att “det västsahariska folket och deras legitima representanter 
måste inte bara bli tillfrågade, men måste även godkänna och delta i att nå 
en överenskommelse som involverar utvinningen av naturresurser från det 
västsahariska territoriet”.13 Afrikanska Unionens freds- och säkerhetsråd 
har fördömt exploateringen av Västsaharas naturresurser, och kallat det "en 
fientlig handling som sannolikt vidmakthåller konflikten och kolonialism i 
Västsahara."14 De indikerade att företag som är verksamma i Västsahara inte 
kommer att vara välkomna i andra medlemsstater i AU.15 

Ingen stat i världen erkänner idag Marockos anspråk på Västsahara. 
2014 fastställde en av Spaniens högsta domstolar att Spanien fortfarande 
är den formella administrativa makten, eftersom de aldrig avkoloniserade 
landet.16 EU-domstolen ger samma utlåtande i sin dom från december 2016, 
där man framhåller att Västsahara är ”åtskilt och avgränsat” från Marocko. 
Som en följd av detta beordrade domstolen att jordbruksavtalet mellan EU 
och Marocko skulle upphöra att tillämpas på Västsahara.17
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Situationen för de mänsk-
liga rättigheterna i Västsahara 
är kritisk. Den värsta inci-
denten på senare tid inträffade 
i juli 2017, då en marockansk 
domstol bekräftade de hårda 
domar som utfärdats av en 
militärdomstol mot en grupp 
på 25 västsahariska aktivister. 

Internationella observa-
törer beskriver domen som 
exceptionellt hård och riktar 
skarp kritik mot bristen på 
bevis mot de dömda väst-
saharierna. Den så kallade 
Gdeim Izik-gruppen hade 
tidigare gripits och dömts i 
samband med marockanska 
arméns upplösning av 
Gdeim Izik-lägret; ett stort 
protestläger som fördömde den 
sociala och ekonomiska margi-
naliseringen av västsaharier 
i deras ockuperade hemland. 
Den 8 november 2010 gick 
marockanska säkerhetsstyrkor 
in och förstörde lägret vilket 
ledde till våldsamma samman-
drabbningar mellan säkerhets-
styrkorna och de västsahariska 
demonstranterna. 

De 25 männen greps och 
åtalades för att ha anstiftat 
eller deltagit i våld mot 
säkerhetsstyrkorna vilket ”hade 
en uppsåtligt dödlig utgång” 
samt för delaktighet i en 
kriminell organisation. Allihop är 
emellertid kända som aktivister 
för västsahariernas rättigheter 
eller självständighet.

Hela gruppen dömdes 
först av en militärdomstol i 
februari 2013, utifrån vittnesmål 
som framtvingats med tortyr. 
De flesta fick stränga domar 
från 20 års fängelse upp 
till livstid. Den 27 juli 2016 
beslutade Marockos kassa-
tionsdomstol (jämförbar med 
Högsta domstolen) att Gdeim 
Izik-fångarna skulle få en civil 
rättegång inför appellations-
domstolen i Salé. De flesta i 
gruppen hade då redan suttit 
fängslade i mer än sex år.

Västsaharier protesterar 
utanför domstolen i Salé, 
Marocko, under rättegången 
mot ledande västsahariska 
aktivister 2017.
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I december 2016 avgav EU-domstolen en prejudicerande dom som fastslog att inget 
handels- eller associationsavtal mellan EU och Marocko kan omfatta Västsahara. Det 
tog flera år att komma fram till domen. I november 2012 hade Polisario väckt talan inför 
domstolen och yrkat på ogiltigförklaring av EU:s beslut om att utöka sitt befintliga 
frihandelsavtal med Marocko till att omfatta ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående 
jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter.19 Eftersom 
Västsahara inte uttryckligen hade undantagits från avtalets omfattning hade produkter av 
ovanstående slag med ursprung i Västsahara börjat föras in till EU enligt de förmånsvillkor 
som Marocko beviljats, när överenskommelsen trädde i kraft i oktober 2012.20 

I december 2015 beslutade domstolen att ogiltigförklara delar av frihandelsavtalet 
med avseende på tillämpning på Västsahara. Marocko, som är en strategiskt viktig allierad 
för EU när det gäller migration och terrorbekämpning, reagerade med ilska och valde att 
frysa relationerna med EU. Under flera veckor förekom varken kommunikation eller samar-
bete inom mångmiljonprogram som rör bland annat antiterroråtgärder. Rådet var därför 
snabbt med att meddela att man tänkte överklaga domen, vilket också skedde i februari 
2016. Flera av EU:s medlemsstater – Frankrike, Portugal, Spanien, Belgien och Tyskland – 
valde till och med att ingripa i rättprocessen på rådets sida genom att uttalat ta ställning 
för att bibehålla handelsflödet från Västsahara genom handelsavtalet med Marocko.21 Både 
Belgien och Tyskland hade lyckats ingå ingå bilaterala återtagandeavtal med Marocko, 
samtidigt som Marocko vägrade att uppfylla sina åtaganden genom en liknande och 
starkt efterfrågad överenskommelse på EU-nivå, vilket ledde till spekulationer om att 
vissa EU-länders regeringar hade erbjudit sitt stöd i rättsprocessen mot att de skulle få 
skicka tillbaka marockanska medborgare som vistades illegalt i deras länder. Den svenska 
regeringen nådde en överenskommelse om repatriering med Marocko bara några dagar 
efter att man meddelat beslutet att dra tillbaka löftet att erkänna en självständig väst-
saharisk republik, och inom en månad efter att man stött rådets beslut att överklaga.22 

I september 2016 konstaterade EU-domstolens generaladvokat – en juridisk rådgivare 
som domstolen utsett för att ge sina synpunkter på ärendet – att ”vare sig associations-
avtalet mellan EU och Marocko eller avtalet om liberalisering av handeln med jordbruks- 
och fiskeriprodukter mellan EU och Marocko är tillämpbart på Västsahara”.23 Tre månader 
senare, i december 2016, bekräftade EU-domstolens stora kammare generaladvokatens 
argumentation i sin slutliga dom, som slog fast att de associations- och liberaliseringsavtal 
som ingåtts mellan EU och Marocko inte är tillämpliga på Västsahara.24 Domstolen fastslog 
att Västsahara är ett ”åtskilt och avgränsat” territorium i förhållande till Marocko och att 
”Västsaharas folk måste betraktas som en 'tredje part'” i avtal mellan EU och Marocko. 
Därmed krävs deras samtycke för att implementeringen av associationsavtalet mellan EU 
och Marocko ska påverka dem. Det är då inte nödvändigt, menar domstolen, att avgöra om 
en sådan implementering gynnar det västsahariska folket – det viktiga är att de samtycker 
till den. ”I förevarande fall framgår det emellertid inte av den överklagade domen att 
Västsaharas folk har uttryckt ett sådant samtycke”, hävdade domstolen.25 

Rent praktiskt innebär domen att produkter från Västsahara inte kan behandlas 
på samma förmånliga sätt som produkter från Marocko. Även om de kommersiella 
konsekvenserna kan verka begränsade har de politiska aspekterna lett till försämrade 
relationer mellan EU och Marocko. Marockanska jordbruks- och fiskeriministeriet valde att 
sätta press på EU:s ömma punkt – flyktingkrisen – när man i februari 2017 meddelade att 
”eventuella hinder för tillämpningen av detta avtal … riskerar att leda till en ny ökning av 
flyktingströmmen, som Marocko har lyckats hålla tillbaka genom kontinuerliga och riktade 
insatser.”26 

EU:s medlemsstater fattade då ännu ett enhälligt beslut om att beordra EU-kommiss-
ionen att förhandla fram ett reviderat handelsavtal med Marocko som gör det möjligt 
för EU att fortsätta importera produkter från Västsahara. Samtalen har redan inletts, 
men rådet och kommissionen ger inte allmänheten någon insyn i processen. När det 
gäller Västsahara verkar EU angeläget om att se till att verksamheten fortsätter som 
vanligt. EU:s lista över godkända exportörer från Marocko och listan över godkända 
process anläggningar i Marocko uppdaterades under sommaren 2017, och båda omfattar 
fortfarande enheter som ligger i Västsahara.27 Den kritiska utmaningen att inhämta väst-
sahariernas samtycke ska enligt källor nära rådet lösas genom att exempelvis inkludera 
Royal Advisory Council for Saharan Affairs (Corcas) i förhandlingsprocessen. Corcas är en 
rådgivande kommitté i frågor som rör Västsahara, som är knuten till den marockanska 
regeringen och tillsattes genom ett kungligt dekret i mars 2006.28 

Polisario har å sin sida erkänts av FN som representant för Västsaharas folk och som 
en av de två parterna i konflikten. Polisario hålls dock utanför handelssamtalen mellan EU 
och Marocko. 

Vad säger 
EU-domen? 
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Bland EU:s medlemsstater är Sverige en av de få som 
har uttalat sig om konflikten kring Västsahara. År 2012 
motsatte sig landet EU:s föreslagna fiskeriavtal med 
Marocko, med argumentet att ”eftersom Västsahara inte 
är en del av det marockanska territoriet kräver interna-
tionell lagstiftning att dess fiskeresurser ska användas 
till fördel för det västsahariska folket och i enlighet 
med deras intressen och önskemål.”29 Tillsammans med 
Nederländerna motsatte sig Sverige att Västsahara 
skulle inkluderas i jordbrukshandelsavtalet mellan EU och 
Marocko. ”Varken Sverige eller något annat EU-land har 
erkänt Västsahara som en del av Marocko. Regeringen 
anser därför inte att EU:s handelsavtal med Marocko 
är tillämpliga för produkter från Västsahara. Detta 
har många gånger framförts av svenska företrädare i 
EU-sammanhang”, yttrade dåvarande handelsminister 
Ewa Björling i februari 2013.30

Att just Sverige av alla medlemsländer – i synnerhet 
under den nuvarande regeringen – ställde sig bakom det 
geopolitiskt motiverade rådet efter att EU-domstolen hade 
bekräftat det som hela tiden varit Sveriges ståndpunkt, 
ledde till många höjda ögonbryn. Regeringen motiverade 
beslutet att ställa sig bakom rådets överklagande av 
EU-domstolens dom med att en slutlig dom skulle avgöra 
saken en gång för alla. Men när domen sedan kom, och 
med all önskvärd tydlighet än en gång bekräftade den 
hållning som Sverige länge haft angående Västsahara, 
sällade sig Sverige till de övriga medlemsstaterna och gav 

EU-kommissionen mandat att förhandla fram ett reviderat 
handelsavtal med Rabat för att trygga ett fortsatt inflöde 
av produkter från Västsahara.

I samband med att mandatet godkändes publicerade 
den svenska regeringen en artikel på sin webbplats där 
man förklarade att man kräver transparens gentemot 
EU-medlemsstaterna vad gäller handelssamtalen mellan 
EU och Marocko.31 Regeringen framhöll också att det 
västsahariska folket måste ge sitt samtycke, något som 
den franska regeringen och EU-kommissionen frenetiskt 
försöker undvika i förhandlingarna. 

”En förutsättning för att Sverige ska kunna ställa 
sig bakom ett framtida avtal mellan EU och Marocko är 
att detta respekterar folkrätten, inklusive domen från 
EU-domstolen”, yttrade utrikesminister Margot Wallström 
i riksdagen.32 Återigen finns inga indikationer på hur 
internationell lagstiftning ska verkställas i Västsahara.  

Uttalandet ger ingen förklaring till hur Sverige kom 
fram till slutsatsen att EU och Marocko över huvud taget 
har någon rätt att förhandla fram avtal som omfattar 
Västsahara. EU-domstolen har trots allt fastslagit att 
terri toriet inte har något med Marocko att göra och att 
dess folk själva måste avgöra sådana frågor. Det verkar 
tydligt redan nu att transparensen inte respekteras, 
eftersom det västsahariska folket, som förväntas ge sitt 
samtycke, inte är inkluderat i samtalen mellan Marocko 
och EU. 

 

Svensk syn på EU-domen

Zander är ett av flera 
fartyg i ockuperade 
Västsahara som har 
koppling till Sverige. 
Här syns fartyget strax 
utanför Dakhlas hamn. 
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Svenska institutioner 
tiger
Vad säger då de svenska institutionerna om företagsverksamheten i 
det västsahariska territoriet? Ytterst lite. 

Den svenska regeringen tycks inte ha utfärdat några riktlinjer 
eller råd kring hur den svenska företagssektorn ska förhålla sig till 
territoriet. Det stämmer visserligen att domen inte slutgiltigt avgör 
frågan, men däremot anger den tydligt i sin argumentation vilka 
principer som måste gälla enligt internationell lagstiftning – nämligen 
att territoriets representant måste ge sitt samtycke. 

WSRW ställde 2017 frågan vilka råd det svenska utrikesdeparte-
mentet ger till företag som vill handla eller investera i Västsahara, 
som de ovan nämnda, och vilka råd man ger till helt eller delvis statligt 
ägda institutioner. UD gav följande svar: 

”Den svenska regeringen förutsätter att företag som verkar i 
Sverige eller utomlands respekterar mänskliga rättigheter i allt de 
gör. I augusti 2015 lanserade den svenska regeringen en nationell 
handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Syftet 
med den är att omsätta FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter i praktiska åtgärder på nationell nivå. 
Hand lingsplanen har spridits brett och marknadsförts inom företags-
sektorn och ska även fungera som riktlinjer för svenska företag som 
vill handla eller investera i Västsahara.

Allt eventuellt stöd från helt eller delvis statligt ägda svenska 
institutioner […] måste följa svensk och internationell lagstiftning. 
Regeringens hållning på ett mer allmänt plan är att all potentiell 
utforskning och exploatering av naturresurser i Västsahara enligt 
internationell lagstiftning måste ske i enlighet med det väst-
sahariska folkets behov, intressen och önskemål. Detta innefattar att 
eventuella intäkter måste komma folket till del och vara i enlighet 
med deras önskemål.”33

När handelsministern fick frågan om svensk affärsverksamhet i 
Västsahara 2014 blev svaret att regeringen uppmanar svenska företag 
att anta internationella etiska riktlinjer för mänskliga rättigheter.34 
Sedan dess har regeringen kommit med fler uttalanden i samma vaga 
ordalag, utan någon information om hur den internationella lagstift-
ning en ska tillämpas.35 

Svenska Exportkreditnämnden (EKN)

Om organisationen: En myndighet som främjar svensk export genom 
att ställa ut olika former av statliga garantier till skydd för utebliven 
betalning.
Hållning: ”EKN har ingen täckning för Västsahara och ställer därför 
inte ut några garantier för exporttransaktioner inom det territoriet. [...] 
Normal täckning gäller för garantier för Marocko. Om transaktionen på 
något sätt skulle involvera Västsahara gäller inte garantin.”36

Webbplats: www.ekn.se

Nordiska investeringsbanken (NIB)

Om organisationen: En internationell finansinstitution som ägs 
gemensamt av de nordiska och baltiska ländernas regeringar 
och bedriver utlåningsverksamhet både inom och utanför sina 
medlemsländer. Institutionen undertecknade 2002 ett samarbetsavtal 
med Marocko som har använts för endast ett projekt. 
Hållning: NIB bekräftar att man har befintliga policyer för att förhindra 
att banken stöder projekt i Västsahara ”med hänsyn till de aktuella 
förhållandena i den regionen”.37

 
Webbplats: www.nib.int

Kommerskollegium

Om organisationen: Internationellt sett är Kommerskollegium en 
ganska unik institution. Det är en statlig myndighet med ansvar för 
utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. En av myndig-
hetens uppgifter är att erbjuda stöd åt företag. 

Hållning: ”Kommerskollegium har inte fått regeringens uppdrag eller 
mandat att agera eller verka inom det nämnda området. Av den anled-
ningen har vi ingen hållning angående affärsverksamhet i Västsahara, 
och det ingår inte heller i våra uppgifter att stödja svenska företag i 
deras affärsverksamhet i Västsahara.”38

Webbplats: www.kommers.se 

 — Western Sahara Resource Watch kontaktade åtta svenska 
helt eller delvis statligt ägda institutioner som främjar handel 
i utlandet – samt privata handelsorganisationer – under 
sommaren 2017. 

 — Två av dessa uppgav en tydlig hållning om Västsahara. 
 — En förtydligade att man inte hade något mandat för att arbeta 

med Västsahara.
 — Övriga hade ingen hållning eller svarade att frågan är hypo-

tetisk och att man tittar på den om det skulle bli aktuellt. 
 — Undersökningen visar att de svenska statliga organisationer 

som främjar handel inte får någon vägledning alls från 
utrikesdepartementet om hur de ska förhålla sig till EU-domen. 
Följden av att tydlig vägledning från regeringshåll saknas 
blir att såväl svenska institutioner som företagen själva får 
klara sig på egen hand när det gäller att tolka internationell 
lagstiftning med hänsyn till Västsahara.
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Svensk sjöfart 

Om organisationen: En branschorganisation som representerar 60 
svenska rederier, varav ett är Wisby Tankers.
Hållning: ”Svensk sjöfart tar inte ställning till olika länders politiska 
system eller diskussioner utan följer de rekommendationer som 
utfärdas av International Chamber of Shipping (ICS)/International 
Maritime Organisation (IMO) kring vilka områden som bör undvikas 
och liknande, oavsett orsak. Därför har Svensk sjöfart, i likhet med de 
allra flesta nationella och internationella sjöfartsorganisationer, ingen 
hållning som går ut på att avråda våra medlemmar från att bedriva 
sjöfart i området.

[...] Rederier som är verksamma i området bör vara medvetna 
om att de befinner sig i ett politiskt känsligt område. Riskerna där 
är större än genomsnittet. Det innebär dels risker för fartyget och 
lasten, men också för besättningen. Vårt råd är att noggrant följa 
utvecklingen på nationell och internationell nivå och att se till att 
sjöfarten bedrivs i enlighet med höga internationella standarder för 
säkerhet och hållbarhet. Det är viktigt att de officiella internationella 
FN-rekommendationerna för handel och transporter följs.”43 

Webbplats: www.sweship.se

Svensk Exportkredit (SEK)

Om organisationen: Ett statligt bolag som tillhandahåller 
exportkrediter.
Hållning: ”Vi tittar på alla förfrågningar som kommer in till SEK utifrån 
olika kriterier, däribland landet och företaget ifråga och om det finns 
några sanktioner. Vi tittar även på hållbarheten i all vår utlåning, och 
mänskliga rättigheter är en av parametrarna. Tyvärr kan vi inte ge något 
förhandsbesked, varken utifrån land eller företag.”39 

Webbplats: www.sek.se 

Näringslivets Internationella Råd (NIR)

Om organisationen: En medlemsorganisation som består av stora 
exportföretag, organisationer, myndigheter och banker som främjar 
export och handel. NIR tillhandahåller rådgivning och tjänster för 
svenska företag som verkar inom komplexa marknader/områden.
Hållning: ”Vi har inte haft något särskilt fokus på den här frågan 
och ser därför ingen anledning att inleda diskussioner om potentiella 
framtida frågor.”40 

Webbplats: www.nir.se

Swedfund 

Om organisationen: Statens utvecklingsfinansiär. 
Hållning: "Marocko är listat som land som kvalificerar sig för 
utvecklings stöd enligt OECD/DAC. Om Swedfund skulle få ett erbjudande 
om en investering i Västsahara eller något annat omtvistat område är 
första steget enligt Swedfunds försiktighetsprinciper att analysera om 
området är kvalificerat för utvecklingsstöd enligt OECD/DAC. Vi skulle 
kontakta Utrikesdepartement för att fråga om vägledning i frågan."41

Webbplats: www.swedfund.se

Business Sweden

Om organisationen: Halvstatlig organisation samägd med repre-
sentanter för det svenska näringslivet och med syfte att främja svensk 
export.
Hållning: ”Vi har inte fått några förfrågningar från svenska företag 
om att ta ställning i den här frågan. Business Sweden följer och agerar 
i enlighet med alla regler, lagar och bestämmelser som införts av 
den svenska regeringen.” WSRW ombeds att ”... kontakta ansvariga 
myndigheter och fråga efter deras hållning i frågan istället för att be oss 
att diskutera en situation som ännu inte har uppstått och därför är rent 
hypotetisk.”42 

Webbplats: www.business-sweden.se 
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De fyra stora svenska dagligvarukedjorna Axfood, Coop, ICA och Bergen-
dahls/City Gross undertecknade 2013 en gemensam deklaration om att 
de inte vill sälja produkter från Västsahara.44 Tillsammans kontrollerar 
de fyra konkurrerande företagen över 90 procent av den svenska 
dagligvarumarknaden. 

Uttalandet framhåller att sådan försäljning ”strider mot” kedjornas 
etiska åtaganden. Sedan dess har företagen gjort gemensamma ansträng-
ningar för att styra bort importerna från territoriet.

– Att importera från Västsahara skulle bli problematiskt i förhållande 
till internationell lagstiftning, och vi vill att vår hållning ska vara tydlig 
för våra kunder, återförsäljare, uppköpare och andra mellanhänder i vår 
leveranskedja, förklarade Håkan Björklund, public affairs Axfood.

– En formell ursprungsmärkning, t.ex. ”producerad i Västsahara”, som 
definitivt skulle identifiera de oönskade produkterna, saknas fortfarande. 
Det ställer krav på dagligvarukedjorna att vara uppmärksamma, identifiera 
och undvika produkter från Västsahara genom hela leveranskedjan, 
fastslår Björklund.

Han understryker att tomaterna från Marocko är oproblematiska och 
håller en hög kvalitet, men att man har vidtagit åtgärder för att säkerställa 
att tomater från Marocko inte inkluderar produkter från Västsahara. 

– Vi är uppmärksamma på otillräcklig eller felaktig märkning. Vi vill alli-
hop tillgodose våra kunders krav och sälja de produkter som efterfrågas. 
Förhoppningsvis kommer andra svenska företag att följa vårt exempel, 
säger Björklund.

2010 dokumenterade SVT hur fiskolja från Västsahara hamnade i 
Omega 3-produkter som såldes till svenska konsumenter. Som en följd av 
detta bojkottades många produkter av svenska hälsokost- och livsmedels-
butiker tills man kunde vara säker på att de inte innehöll fiskolja från 
Västsahara. Den Omega 3 som finns på den svenska marknaden idag 
innehåller sannolikt inte fiskolja från territoriet. 

Medan den svenska 
regeringen, enligt WSRW, 
förhåller sig passiv 
och avstår från att ge 
företagen råd om Väst-
sahara, går de svenska 
dagligvarukedjorna före 
och visar vägen. – Vi vill 
kunna känna oss stolta 
över de produkter vi 
säljer, förklarar Håkan 
Björklund, public affairs 
Axfood.

Det rätta sättet  
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Andra regeringar 
säger nej till verk-
samhet i Västsahara 

Regeringarna i andra nordeuropeiska länder uppmanar konsekvent 
företagen att hålla sig borta från det ockuperade territoriet. 

– Den norska regeringens hållning att be företag att inte handla 
eller investera i Västsahara sprider sig till andra statliga institutioner 
som vill följa utrikesdepartementets linje, säger Magnhild Bøgseth, 
ordförande för norska stöttekommittén för Västsahara. 

Hon påpekar att den norska regeringen framhåller att det inte finns 
något embargo och att dess hållning är att råda företagen att frivilligt 
åta sig att agera ansvarsfullt genom att inte bedriva sådan verksamhet. 

– Det innebär att olika finansieringsinstitut och branschorgan-
isationer som Norges rederiförbund också ber sina företag eller 
medlemmar att inte engagera sig i sådan verksamhet. Det har inte varit 
någon stor uppoffring för regeringen att gå ut med de här råden, och 
det förvånar mig att Sverige inte gör likadant, särskilt med hänsyn till 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, säger 
Bøgseth. 

”Den holländska regeringen varnar för investeringar och affärs-
verksamhet i Västsaharas territorium nedanför 27:e breddgraden”, 
skriver Nederländernas regering på sin hemsida.45

Man varnar särskilt för affärsuppgörelser som ”visar sig har 
beviljats på ett orättvist sätt och de skador på anseendet som det kan 
orsaka” samt risker som ”rör framför allt korrekt ursprungsmärkning och 
certifiering av produkter från Västsahara”.

Även den danska och färöiska regeringen har utfärdat särskilda råd 
till företag där man varnar för riskerna. 
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Rekommendationer
Till Sveriges regering:  

 — Att följa EU-domstolens dom från den 21 december 2016, framför 
allt genom att behandla Marocko och Västsahara som åtskilda och 
avgränsade territorier och se till att alla ekonomiska aktiviteter i eller 
i förhållande till Västsahara sker med samtycke från FN:s erkända 
representant för det västsahariska folket, Polisario. 

 — Att avvisa alla EU-handelsavtal som omfattar Västsahara utan särskilt 
samtycke från representanten för det västsahariska folket, Polisario.

 — Att i enlighet med den svenska regeringens uttalade begäran till 
EU om transparens i förhandlingarna ställa frågan varför det väst-
sahariska folket inte har inkluderats i samtalen, eftersom det är de 
som bör samtycka till det planerade handelsavtalet. 

 — Att i enlighet med den svenska regeringens uttalade begäran om 
transparens i förhållande till handelssamtalen mellan EU och Marocko 
publicera ett officiellt uttalande om behovet av sådan transparens. 

 — Att i linje med sina skyldigheter enligt EU-domen och FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter utfärda en allmän 
rekommendation till det svenska näringslivet om att inte verka i eller 
handla med produkter från Västsahara.

 — Att ge tydliga instruktioner till de svenska institutioner som främjar 
handel och investeringar i utlandet om att neka stöd till projekt i 
Västsahara.

 — Att se till att alla varor från Västsahara importeras under ISO-koden 
”EH” och inte ”MA”.

 — Att övervaka och rapportera in den volym av varor med ursprung från 
Västsahara som förs in i landet och upprätta en databas över alla 
svenska företag som är engagerade i handel med eller i territoriet så 
att statistiska uppgifter kan göras tillgängliga på EU-nivå.

 — Att öka stödet till den västsahariska befolkningen i flyktinglägren i 
Algeriet och ge stöd till västsahariska civilsamhällesorganisationer och 
människorättsförsvarare i det ockuperade territoriet.  

Till de berörda företagen: 
 — Att omedelbart avbryta all inblandning i Västsahara såvida man inte 

först har inhämtat samtycke från representanten för det väst-
sahariska folket, Polisario. 

Till de statliga svenska institutioner som främjar handel:
 — Att anta en tydlig policy om att inte främja handel i ockuperade 

Västsahara.

Till Svensk sjöfart:
 — Att rekommendera medlemmarna att inte delta i transporter till eller 

från Västsahara.

Till EU-kommissionen:
 — Att omedelbart avbryta handelssamtalen med Marocko rörande 

Västsahara och istället ta kontakt med Polisario för att etablera ramar 
för bilaterala relationer med det territoriet.

 — Att övervaka och rapportera in den volym av varor med ursprung från 
Västsahara som förs in i EU:s territorium.

 — Att utfärda råd till företagen inom hela EU som varnar för de risker för 
såväl anseende som finansiella och rättsliga följder som är förenade 
med handel i eller med Västsahara.

 — Att drastiskt förändra biståndet till det västsahariska folket, framför 
allt genom att öka det humanitära stödet till flyktinglägren i Algeriet, 
ta fram ett program för resiliens för att bygga upp de västsahariska 
institutionerna och civilsamhället samt genom att ge stöd till väst-
sahariska civilsamhällesorganisationer i det ockuperade territoriet. 
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