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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over Europese humanitaire hulp aan het 
Front Polisario

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 214 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Front Polisario in 1973 is opgericht en opereert vanuit de provincie 
Tindouf in Algerije, waar het verschillende vluchtelingenkampen beheert;

B. overwegende dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in 2015 heeft 
verklaard dat het Front Polisario misbruik heeft gemaakt van de humanitaire hulp van 
de Europese Unie1, en er met name wapens mee heeft aangekocht; overwegende dat de 
toegewezen steun tussen 1994 en 2004 in totaal 105 miljoen EUR bedroeg2;

C. overwegende dat Algerije een belasting van 5 % op deze hulp zou hebben geheven3, en 
zou hebben geweigerd in te gaan op de in 19778, 2003, 2005 en 2015 geformuleerde 
verzoeken van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties van de 
vluchtelingen (UNHCR) om over te gaan tot een telling in de vluchtelingenkampen4;

1. verzoekt de Europese Unie samen met de Verenigde Naties toezicht te houden op een 
telling in de vluchtelingenkampen in Tindouf, in samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in Algerije;

2. vraagt de Europese Unie te controleren hoe het Front Polisario de Europese humanitaire 
hulp sinds 2015 heeft besteed.

1 “Agence France-Presse (AFP), dat het betreffende verslag van OLAF over de periode 2003-2007 kon inkijken, 
meldde in 2015 dat daarin bewijzen stonden van “structurele en jarenlange” verduistering door het Front 
Polisario van humanitaire hulp die bestemd was voor de Sahrawi-vluchtelingen in de kampen in Tindouf”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 “Dit werd tijdens een hoorzitting van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement in juli 2015 
bevestigd, toen een ambtenaar verklaarde dat Algerije 5 % belasting heft op de humanitaire hulp voor de kampen 
in Tindouf, die op dat moment in totaal 10 miljoen EUR per jaar bedroeg”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 “Zowel Algerije als het Front Polisario hebben zich steeds tegen een telling in de kampen van Tindouf verzet, 
ondanks de formele verzoeken van het UNHCR in 1977, 2003, 2005 en 2015”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
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