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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om europæisk humanitær bistand til Front 
Polisario

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 214 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at Front Polisario (Polisario) blev etableret i 1973 og har trukket sig 
tilbage til provinsen Tindouf i Algeriet, hvor den administrerer flere flygtningelejre;

B. der henviser til, at det i en rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, 
som blev offentliggjort i 2015, blev konstateret, at humanitær hjælp, som Den 
Europæiske Unions havde tildelt Polisario, blev misbrugt1 navnlig til dækning af behov 
for at købe våben, og gør opmærksom på, at den humanitære hjælp beløb sig til 105 
mio. EUR mellem 1994 og 20042;

C. der henviser til, at det berettes, at Algeriet opkrævede en afgift på 5 % af denne støtte3 
og nægtede at efterkomme anmodninger om optælling af flygtninge fra FN's 
Højkommissær for Flygtninge i 1977, 2003, 2005 og 20154; 

1. opfordrer Den Europæiske Union til at arbejde sammen med FN om at føre tilsyn med 

1 "In 2015 Agence France-Presse (AFP) first reported that it had obtained the above-
mentioned report which covered a four-year investigation (2003-2007) by the European 
Union's Anti-Fraud Office (OLAF) documenting “well-organised, years-long” embezzlement 
by the Polisario Front of humanitarian aid designated for Sahrawi refugees in the Tindouf 
camps." (I 2015 berettede Agence France-Presse (AFP) første gang om, at de havde 
ovennævnte rapport, som dækkede en fire år lang undersøgelse (2003-2007), udarbejdet af 
Den Europæiske Unions Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der dokumenterede Front 
Polisarios "veltilrettelagte, årelange" misbrug af humanitær bistand beregnet til Sahrawi-
flygtningene i Tindouf-lejrene), https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 "This was confirmed in a hearing in the European Parliament’s budgetary control committee 
in July 2015, an official mentioned that Algeria imposes taxes of 5% of the then annual €10 
million in humanitarian aid to the Tindouf Camps" (Dette blev bekræftet under en høring i 
Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg i juli 2015, en tjenestemand nævnte, at Algeriet 
pålægger afgifter på 5 % af det daværende årlige beløb på 10 mio. EUR i humanitær bistand 
til Tindouf-lejrene), https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 "Both Algeria and Polisario have consistently opposed any census in the Tindouf camps 
despite formal requests by UNHCR, the UN Refugee Agency, in 1977, 2003, 2005 and 2015." 
(Både Algeriet og Polisario har konsekvent været imod optælling i Tindouf-lejrene på trods af 
formelle anmodninger fra UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, i 1977, 2003 2005 og 
2015), https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
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en optælling af flygtninge i lejrene i Tindouf i samarbejde med de kompetente 
myndigheder i Algeriet;

2. opfordrer Den Europæiske Union til at gennemføre en revision af Polisarios brug af 
EU's humanitære bistand siden 2015.


