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B6-0566/2005

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Västsahara

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Västsahara,

– med beaktande av årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2004 och 
EU:s politik i fråga om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Västsahara, särskilt resolutionen av 
den 28 april 2005,

– med beaktande av förlängningen av FN:s mandat (MINURSO) fram till den 
31 oktober 2005, i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1598 (2005) av den 
28 april 2005,

– med beaktande av generalsekreterarens senaste rapport till säkerhetsrådet om Västsahara 
(april 2005),

– med beaktande av utnämningarna av FN:s generalsekreterares särskilda representant och 
personliga sändebud för Västsahara,

– med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De senaste rapporterna från Amnesty international och Världsorganisationen mot tortyr 
(OMTC), som visar på allvarliga kränkningar av den västsahariska befolkningens 
mänskliga rättigheter, ger upphov till stor oro.

B. Fortfarande hålls 151 västsahariska krigsfångar kvar i Marocko. Europaparlamentet är 
särskilt oroat över fängelseförhållandena för 37 västsahariska politiska fångar, särskilt 
människorättsaktivisterna Aminattou Haidar och Ali Salem Tamek.

C. Genom de undersökningar som gjorts av det marockanska organet för rättvisa och 
försoning avseende personer som avlidit i olagliga fångläger har man kunnat fastställa 
begravningsplatserna för 50 personer som fallit offer för tvångsförsvinnande, däribland ett 
stort antal västsaharier.

D. I augusti 2005 frigav Polisario de sista 404 marockanska krigsfångarna. Vissa av dem 
hade hållits fångna i mer än 20 år.

E. De marockanska myndigheterna har verkliga svårigheter att hantera 
migrationsströmmarna som går genom landet på väg mot Europa. Marocko kan därför inte 
ensam ansvara för detta migrationsfenomen. En gemensam strategi för politisk asyl och 
laglig invandring bör snabbt antas av unionens medlemsstater och de berörda 
partnerländerna i Medelhavsområdet.
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F. Det finns anledning till stor oro för de upprepade överträdelserna av de mänskliga 
rättigheterna för migranter och asylsökande i Medelhavsområdet och de humanitära 
förhållandena för dessa personer som reser igenom Marocko för att nå Europas gränser. 
Särskilt oroande är massutvisningarna och de konvojer av migranter som förs mot 
Algeriets och Mauretaniens gränser.

G. Europaparlamentet är oroat över upplysningarna om å ena sidan förskingring av det 
humanitära bistånd som var avsett för befolkningen i Tindouf och å andra sidan bristerna i 
distributionskedjan för detta bistånd.

1. Europaparlamentet uppmanar de marockanska myndigheterna att fullt ut garantera den 
västsahariska befolkningen de grundläggande friheter som fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i internationella konventioner. 
Europaparlamentet uppmanar enträget de marockanska myndigheterna att fullt ut 
respektera FN:s konvention mot tortyr.

2. Europaparlamentet begär i detta sammanhang att kommissionen och rådet nära skall följa 
respekten för dessa konventioner inom ramen för genomförandet av handlingsplanen 
EU-Marocko och i underkommittén för mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar de marockanska myndigheterna att frige västsahariska 
politiska fångar fria i enlighet med internationell människorätt.

4. Europaparlamentet uppmanar Marocko och Polisario att fullt ut samarbeta med 
Internationella rödakorskommittén för att lösa situationen för de personer som försvunnit 
sedan konflikten inleddes.

5. Europaparlamentet uppmanar Algeriet att garantera FN:s flyktingskommissariat tillgång 
till lägren i Tindouf så att denna organisation kan utföra sin humanitära uppgift och göra 
en folkräkning i dessa läger.

6. Europaparlamentet uppmanar återigen parterna och staterna i regionen att fortsätta att 
samarbeta fullt ut med FN så att det nuvarande dödläget kan brytas och framsteg kan 
göras mot en politisk lösning.

7. Europaparlamentet hänvisar till säkerhetsrådets resolution 1598 (2005) där man bekräftar 
sin beredskap att hjälpa parterna att uppnå en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar 
politisk lösning som möjliggör självbestämmande för Västsaharas befolkning.

8. Europaparlamentet uppmanar FN:s generalsekreterares personliga sändebud att avlägga 
rapport inför dess utrikesutskott och underunderskott samt dess Maghrebdelegation.

9. Europaparlamentet uppmanar enträget marockanska och algeriska myndigheter att fullt ut 
respektera Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning inom ramen för sin asyl- 
och invandringspolitik, och särskilt icke-avvisningsprincipen, rätten att lämna in en 
asylansökning och åtagandet att inte anordna massutvisningar. Marocko uppmanas också 
att garantera fri tillgång för FN:s flyktingskommissariat och icke-statliga organisationer 
till flyktinglägren.
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10. Europaparlamentet uppmanar samtidigt medlemsstaterna och partnerländerna i 
Medelhavsområdet att anta en gemensam strategi för asylpolitik och laglig invandring. 
Europaparlamentet begär även att rådet och kommissionen skall behandla denna fråga i en 
multilateral ram där framför allt de direkt berörda afrikanska staterna ingår.

11. Europaparlamentet anser att det nya fiskeavtalet som nyligen ingicks mellan 
Europeiska unionen och Marocko under inga omständigheter får omfatta fiskeverksamhet 
från Europeiska unionens sida i Västsaharas fiskevatten, som skedde enligt det föregående 
avtalet (1994–1999), med negativa konsekvenser för en tryggad livsmedelsförsörjning.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, 
Afrikanska unionens generalsekreterare samt den marockanska regeringen och Polisario.


