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1.Inledning 

Under mina senare år inom lärarprogrammet, med ämnet historia, har jag observerat att 

man överhuvudtaget inte lägger fokus på vissa historiska områden. Man kan nämna dem 

i förbigående, men lägger inte tyngdvikten på dem. Detta har varit en del som har drivit 

mig till att försöka upplysa olika delar, informera eleverna samt bidra till att eleverna 

under den verksamhetsförlagda utbildning lyckas få en bredare kunnighet än vad jag 

fick när jag gick i mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Ju mer man bidrar till att 

upplysa de olika missade delarna, desto mer bidrar man till fler allmänbildade elever 

som kan stöta på de olika historiska delarna i det mångkulturella klassrummet idag. 

Detta omfattar delar som Srebrenica-massakern, syriska inbördeskriget, andra 

Tjetjenienkriget samt den etniska rensningen i Burma. Mot den bakgrunden har jag valt 

att skriva om Afrikas sista koloni, Västsahara. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska Västsaharapolitiken som den 

bedrivs av Sveriges regering och diskuterades i Sveriges riksdag, samt hur politiken har 

ändrats sedan 1975 då Sverige av många ansågs vara Västsaharas största hopp. Arbetet 

bidrar även till en mer konkret förståelse om hur Sveriges utrikespolitik samt 

internationella relationer fungerar, samt att arbetet ger ett mer fördjupat perspektiv på 

hur Sverige förhåller sig kring de frågorna om global rättvisa samt avkoloniseringen. 

Sverige hade sedan tidigare tidigt följt koloniernas frigörelse men utan att ha kunnat 

påverka förloppet, istället krävdes det stora frågor för att få Sverige att engagera sig i 

frågan. Dessa betydande roller omfattade b.la. Kongo och Algeriet som kom att bli en 

väckarklocka för Sverige.  1

1.2. Frågeställningar 

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 207.1
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Frågeställningen jag har använt mig av är: 

• Hur diskuteras Sveriges utrikespolitik kring Västsaharas erkännande i riksdagen från 

året 1975? 

Genom att använda mig av denna fråga kommer jag även inrikta mig på att undersöka 

orsakerna samt förloppet då dessa delar uppkommer inom studiens innehåll. Frågan ger 

en ett bredare perspektiv på varför Sverige skötte sin politik kring erkännande på det 

sättet de gjorde, samt att jag redovisar hur Sverige skötte sin politik för att komma fram 

till det som pågår i dagens politik kring Västsahara.  

1.3. Forskningsläge 

Här nedan följer tre kandidatuppsatser som behandlar delar av min studie, detta får dock 

inte ses som riktiga forskningsansatser då detta är skrivet på kandidatnivå. Dock 

förkommer det forskningar i uppsatserna som anses viktiga inom min uppsats samt 

väldigt relevanta för fortsatta studier. Slutligen presenteras en litteratur som omfattar de 

politiska delarna som kompletterar studien samt förklara den svenska utrikespolitiken i 

relation till andra länder och konflikt. 

Linda Johansson har i sin kandidatuppsats i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet,  

Varför erkänns en stat? (2016), undersökt varför regeringen inte vill erkänna Västsahara 

och jämföra med varför man erkände Palestina. Det självständiga arbetet omfattar 

dokument från riksdagen samt regeringen. Studien innehåller även ett bakgrundsavsnitt 

som tydliggör Västsaharas situation, samt att syftet med studien är att undersöka 

motiven bakom beslutstagandet att inte erkänna Västsahara. Inom studien uppkommer 

även Allisons teori som huvudsakligen handlar om varför olika beslut tas utifrån 

Allisons tre olika motivanalyser. Inom slutsatsen upplyser man erkännandet av 

Västsahara bromsas p.g.a. yttre faktorer. Dock är det främsta motivet att bevara eller 

förbättra Sveriges internationella relationer.  2

 Johansson, Linda. ”Varför erkänns en stat?” (2016).2
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Jörgen Hellstadius uppmärksammar i sin kandidatuppsats, inom statsvetenskap, i vilken 

grad teorierna kan förklara den klassiska imperialismen, i detta fall undersöks 

relationerna mellan Västsahara och Marocko samt Tibet och Kina. Teorin som 

uppkommer i studien är framförallt imperialism med realismen, då realismen värderar 

maktanvändningen samt varför stater har ett intresse att öka sin makt. Slutligen 

uppkommer en del där författaren tydliggör att Marocko liksom Kina har utnyttjat 

tillfället där grannstaten inte lyckats hålla emot en invasion, samt att naturresurser är en 

drivande kraft inom detta.  3

Det självständiga arbetet, inom ämnet statsvetenskap, skrivet av Jonathan Kananen och 

Viktor Sjödahl omfattar avtalet mellan EU och Marocko, samt att man försöker förstå 

varför Västsaharafågan inte nämns som en viktig del. För att vara mer specifik 

undersöker Kananen och Sjödahl varför EU har visat mindre intresse av att ta upp 

Västsaharafråga inom förhandlingarna med Marocko, med detta som utgångspunkt 

använder man sig av två teorier, normativ institutionalism som lägger vikten på 

normens roll i olika beslutsfattningar samt intergovernmentalism som ställer de olika 

staterna i fokus. Trots att EU håller sig till den traditionella synen på internationellt 

samarbete agerar medlemsstaterna ändå utifrån egenintresse. Inom arbetets slutsats 

menar de båda författarna att förhandlingarna mellan EU och Marocko gällande 

partnerskapsavtalet för fiske styrs av Frankrike och Spanien, samt att Västsaharafrågan 

hålls från dagordningen av både Frankrike och Spanien.  4

Thungberg tar upp i sin studie, Västsahara - Afrikas sista koloni, historien om 

Västsahara, Polisario, Spaniens ockupation samt verkliga historier från västsaharier som 

har upplevt kampen själv. Inom studien får man även en mer fördjupad bild om vad som 

pågår, samt pågått, i Västsahara de senaste åren. Studien har bidragit till fakta inom min 

studie som har visat sig vara väldigt givande på grund av förståelsen man får utifrån de 

verkliga berättelserna från det västsahariska folket. Thunberg har själv sedan många år 

tillbaka drivit västsaharafrågan och har personligen upplevt förändringarna och de 

 Hellstadius, Jörgen. ”Är klassisk imperialism fortfarande relevant?” (2007).3

 Kananen, Jonathan & Sjödahl, Viktor. “Avtal mellan EU och Marocko” (2011). 4
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påverkande aspekterna inom en lång tidsperiod. Inom studien tar även Thunberg upp 

EU:s, FN:s samt Sveriges ställningstagande rörande konflikten, samt att hon tydliggör 

förbindelserna mellan länderna och organisationerna som har skadat, bromsats eller 

förhindrat fredsprocessen samt vägen till västsahariernas självbestämmande.  5

Inom litteraturen, Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution, tar man 

upp västsaharakonflikten samt att man försöker upplysa dess innebörd i relation till 

andra viktiga aspekter som b.la. nationalism. Boken delas in i två delar där man först 

talar om kriget/konflikten som har pågått under flera år, samt att man belyser 

nationalismens påverkan och med det inkluderar man b.la. Polisario och The Sahrawi 

Arab Democratic Republic. Inom litteraturen uppkommer även inblandningen från olika 

närliggande länder samt hur man kan arbeta för att ”lösa konflikten”. En intressant del 

som uppkommer i litteraturen är USA:s militärhjälp till Marocko. I helhet innefattar 

studien historien bakom konflikten utifrån nationalismen som har uppstått under en lång 

tid, samt att man försöker förklara de olika samarbetena mellan länderna för att en 

lösning ska kunna skapas.  6

Då många politiska aspekter uppkommer inom mitt arbete har jag använt mig av 

litteraturen Sveriges säkerhet och världens fred där litteraturen upplyser olika delar 

inom Sveriges säkerhet- och utrikespolitik. De mest relevanta delarna är att boken delar 

upp Sveriges sätt att arbeta med utrikespolitiken i olika tidsperioder, delarna sträcker sig 

redan från 1945 fram tills tiden efter kalla kriget. Detta har stärkt mitt innehåll då även 

jag har avgränsat arbetet för att förhålla mig till de tre tidignämnda tidsperioder. 

Litteraturen tydliggör även Sveriges ställningstagande under kalla kriget, samt deras 

förhållande till stormakterna. Stora diskussioner om neutralitetspolitiken och 

alliansfriheten uppkommer, samt en förklaring kring antikolonialismen. 

 Thunberg, Lena. Västsahara - Afrikas sista koloni. (2004).5

 Zunes, Stephen & Mundy, Jacob. Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict 6

Irresolution (2010).
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2.Bakgrund 

För att få en mer klar blick över historien om Västsahara samt varför kungariket 

Marocko är inblandat måste man dela upp historien i olika delar för att få ökad 

förståelse. Jag har därför valt att förklara bakgrunden i tre delar. Den ena delen är 

handlar om den gröna marschen, som även kan ses som starten på Marockos 

inblandning. Därefter följer historien om hur själva Västsahara uppkommer samt 

förklaringen om befrielserörelsen Polisario Front. 

2.1. Geografi  

Västsahara som land omfattar ca 260 000 km², och består av mestadels ökenlandskap. 

Landet gränsar mot Marocko, Algeriet samt Mauretanien och omfattar en cirka 100 mil 

lång kust mot Atlanten som också omfattar ett väldigt rikt fiskevatten. Under de senaste 

mätningarna uppgår antalet västsaharier till mellan 300 000 till 500 000 personer, lägret 

i Tindouf omfattar cirka 165 000 västsaharier. Landet är väldigt rikt på naturresurser 

som fosfat, järn, koppar, olja, naturgas och uran. Utöver det rika fiskevattnet finns även 

bland de rikaste fosfat gruvorna i världen, Bu Craa som finns placerat i norra delen. 

Under början av 2000-talet visade undersökningar på oljefyndigheter på Västsaharas 

havsbotten.  7

2.2. Spaniens ockupation 

Redan på början av 1400-talet började Spanien utnyttja Västsaharas rika fiskevatten. 

Spanien var till en början inte intresserade av områdena i Västsahara men tog sedan 

situationerna lite mer seriöst då uppdelningen av Afrika bland de europeiska 

kolonialmakterna tog fart under andra halvan av 1800-talet. 

Efter Berlinkonferensen 1884 blev Spanien tilldelat några områden kring Västsaharas 

kust, Villa Cisneros och Dakhla, som kom att kallas för Spanska Sahara. 

 Thunberg. Västsahara - Afrikas sista koloni, 12.7
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Frankrike, som blev tilldelat Marocko, Algeriet och Mauretanien, såg att nationalismen i 

Västsahara växte och anföll därför staden Smara från sina närliggande kolonier. Smara 

var Västsaharas religiösa centrum.  

Motståndet mot kolonialismen i Nordvästafrika ökade efter andra världskriget. När 

Marocko blev självständigt 1956 ledde det till att västsahariska nationalister ville göra 

revolt. Därefter beslöt Spanien och Frankrike för att samarbeta och tog sedan tillbaka 

delar av Västsahara genom militära auktioner.  8

2.3. Gröna marschen 

Den 6 november 1975 genomfördes den kallade gröna marschen. Marockos dåvarande 

kunde Hassan II skickade cirka 350 000 marockaner över gränsen in i Västsahara för att 

demonstrera samt ta tillbaka territoriet som man menade tillhörde Marocko. 

Demonstrationen, den gröna marschen, lyckades skapa starka nationalistiska känslor 

bland det marockanska folket. ”Förena Västsahara med moderlandet”, det var orden 

från kung Hassan II som fick de fattiga marockanerna att vandra in i Västsahara med 

bilder på kungen samt de marockanska flaggorna. Medan detta pågick fångade man 

omvärldens ögon, medan den marockanska armén lyckades nästan 8 mil därifrån 

påbörja invasionen av Västsahara.  9

2.4. Västsahara 

Västsahara var fram tills 1975 en spansk koloni som då kallades för Spanska Sahara. 

När Spanien slutligen lämnade landet 1975 uttalade sig både Marocko och Mauretanien 

om att Västsahara sedan tidigare var en del av deras land innan Spanien koloniserade 

landet. Efter avkoloniseringen av Västsahara skickade både Marocko och Mauretanien 

styrkor och började ockupera områden i landet. Under den tiden förklarade även 

separatiströrelsen Polisario Västsahara som självständigt. Den internationella domstolen 

(ICJ) i Haag avvisade samtidigt ockupationen redan 1975. Mauretanien drog tillbaka sitt 

 Thunberg. Västsahara - Afrikas sista koloni, 25.8

 Thunberg. Västsahara - Afrikas sista koloni, 29.9
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anspråk samtidigt som Marocko fortsatte ockupationen av Västsahara. Både FN och ICJ 

krävde att det skulle hållas en folkomröstning men det blev sedan ignorerat av den 

marockanska regeringen fram tills idag.  10

2.5. Polisario Front 

(Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) förkortas med 

Polisario Front och har en gammal samt stor påverkan på Västsaharas historia. 1967 

bildades först befrielserörelsen för de två regionerna i Västsahara (Saguia el Hamra och 

Rio de Oro) av de unga studenterna som var mer utbildade än 90 % av Västsaharas 

befolkning som var analfabeter på grund av Spaniens bristande intresse för att tidigare 

utbilda västsaharierna. 1970 genomförde befrielserörelsen sin första demonstration med 

obeväpnade demonstrationer, detta slutade dock i blodigt motdemonstration av spanska 

legionärer och poliser. Den 10 maj 1973 uppkom dock Polisario för första gången, 

Polisarios huvudsakliga mål var att etablera ett självständigt Västsahara samt att med 

vapen kunna kasta ut spanjorerna. Ett år senare, 1974, lyckades Polisario med 

lyckosamma attacker som inkluderade fosfat gruvan Bu Craa. Efter detta gick det 

framåt för Polisario samt att de började vinna terräng inom Västsaharas territorium.  11

2.6. Antikolonialismen och Sveriges politik 

Under 1950-talet utvecklades FN till de nya staterna centrum för politiska yttringar. 

Man antog även resolution 1514 som även kallades den koloniala deklarationen där man 

huvudsakligen fördömde kolonialismen. Svenska regeringen hade under en lång tid stått 

vid sidan som åskådare fram tills 1961 då man tog samma linje som FN.  12

 'Västsahara' (Globalis.se, 2018) https://www.globalis.se/Konflikter/Afrika/10

Vaestsahara  (2018-01-19).

 Thunberg. Västsahara - Afrikas sista koloni, 26.11

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 207.12
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Inom historien har Sverige sammanlagt haft fyra kolonier totalt, samt andra besittningar 

i Europa. De svenska kolonierna var Nya Sverige i Amerika, Cabo Corso vid Afrikas 

västkust samt Saint-Barthélemy och Guadeloupe i Västindien. De svenska 

besittningarna var områden som Sverige hade ockuperat eller erövrat oberoende om 

innehavet var olagligt. Kolonierna var dock att svenska bosättningar skapades i 

främmande omgivningar.  13

 Lindqvist, Herman. Våra kolonier: De vi hade och de som aldrig blev av, 273.13
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3.Metod 

Under uppsatsen förekommer det mestadels olika typer av textanalys, då analysen utgår 

från texterna i de olika regeringsskrifterna, databaserna samt litteraturen. Då materialet 

är huvudsakligen från riksdagens och regeringens egna skrifter, samt att de olika 

databaserna stärker slutsatserna och innehållet inom arbetet. Reliabiliteten blir dock hög 

inom arbetet då materialet är tillförlitligt utifrån perspektivet att det är hämtat från 

Sveriges riksdag och regering, dock vet man inte om det är tillförlitligt då det kan vara 

andra övervägande som ligger bakom politiken och inte förs fram offentligt. 

Materialinsamlingen kommer från riksdagens söktjänst på internet, där jag b.la. har sökt 

på Västsahara, Västsahara Fiskeavtal samt Västsaharas erkännande. Det som 

uppkommer som material inom studien är vad som klassas som kvarlevor från 

riksdagens egna skrifter som sparats och ger allmänheten tillgång till. Anledningen till 

att mina källor är hämtade från riksdagen och regeringen, och även är mina främsta 

källor, är för att det kommer direkt från Sveriges diskussioner kring utrikespolitikens 

ställningstagande. För att sedan bedöma hur Sverige jobbar med Västsaharafrågan anser 

jag att källhanteringen är källkritisk. Studien bygger för det mesta på de olika 

ministrarnas svar när frågor om utrikespolitiken ställs. ”God källhantering innebär 

ibland källkritik i betydelse att bedöma trovärdigheten hos innehållet i en text.”  Dock 14

kan man hålla bort vissa aspekter som kan anses vara hemligstämplade och opassande 

för allmänheten att ta del av. 

Den kvalitativa metoden som används inom uppsatsen används främst då textanalys, 

samt användningen av textmaterial är det främsta metoden. Teorin om småstaten har 

sedan uppkommit utifrån den information som har samlats inför bearbetningen av 

frågeställningarna. Utifrån metoden kommer det bidra till att säkra slutsatser kan dras 

utifrån vad riksdagen samt utrikespolitiken säger, dock kan man inte fullt ut påstå sig 

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt, 43.14
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förstå hur Sverige jobbar då vissa delar av UD:s och regeringens material kan vara svåra 

och ta del av. 

En uppdelning av tidsperioden mellan 1975 till 2015 uppkommer inom studien. 

Uppdelningen delas in i följande kategorier; 1975-1990 (Kalla kriget), 1990-2001 

(Avspänningen), 2001- 2015 (Terrorism) för att lättare förstå vilka olika aspekter som 

kom att påverka politiken och spelade en stor roll för förändringen. Dessa indelningar 

kommer sedan konkretisera arbetet för att få en mer logisk uppfattning om hur politiken 

kom att ändra inom de olika tidsperioderna. Tidsperioden uppkommer främst inom 

analysdelen då analysdelen kräver en uppdelning för att ge en mer fördjupad inblick 

inom de olika tidsperioderna. 

1.1. Material 

Primärmaterialet inom uppsatsen är hämtat från riksdagens, samt en användning av 

äldre ännu inte digitaliserat, riksdagstryck. Med tanken på att databasen är öppen för 

allmänheten kan man ta del av många motioner, interpellationer samt skriftliga frågor, 

man kan även följa en fråga under en lång tid som i detta fall är mitt tillvägagångssätt. 

Genom att följa processer i långa drag blir man hänvisad till motionerna, 

interpellationerna samt de skriftliga frågorna, vidare till resolutioner samt andra 

dokument både inom EU och FN. Med detta omfattar även mitt material utdrag från 

EU:s  och FN:s  databaser. Genom att förhålla sig till riksdagen och regeringen 15 16

uppkommer det väldigt många träffar på just ”Västsahara” då detta ämne uppkommer 

inom många olika ämnen, därför har jag sedan fått göra egna avgränsningar som jag 

kommer redovisa nedan. Man kan tydligt se vilka som driver Västsaharapolitiken mer 

än andra genom de skriftliga frågorna, interpellationerna samt motionerna då det oftast 

uppkommer frågor från just dessa partier, dock uppkommer frågor från en och samma 

 'Search - DORIE - European Commission' (Ec.europa.eu, 2018) http://ec.europa.eu/15

historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?lng=en  
(2018-01-12).

 'Databases' (Un.org, 2018) http://data.un.org/ (2018-01-12).16
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parti flertal gånger under den givna tidsperioden. De ministrar som framträder inom 

studien omfattar framför allt det socialdemokratiska partiets ministrar. Därför blir 

studien mer intressant utifrån perspektivet att man kan dra slutsatser utifrån de olika 

partierna som uppkommer. 

Det som gör materialet intressant är den politiska vinkeln man får från riksdagen som i 

grund och botten bevisar tydligt hur Sverige jobbar med utrikespolitiken, samt vilka 

samarbeten som finns bland länderna. Man märker dock att det är väldigt avvikande 

beroende på partier samt ministrar som uttrycker sig. Materialet speglar sig även inom 

kurslitteraturen där man belyser Sveriges förändring inom utrikespolitiken, samt vilka 

nya band som har skapats mellan länder utifrån den nya socialdemokratiska regeringen. 

Materialet omfattar som tidigare nämnt många olika partier, samt dess olika tankesätt 

för att bidra till en bättre utrikespolitik.  

Omfattningen sträcker sig från under året som omfattar konfliktens utbrott fram tills 

dagens sätt att arbeta med frågan, dock förekommer det inte mycket material som är 

relevant för studiens undersökning bland de första åren. Detta speglar sig tydligt inom 

studien då det inte finns lika mycket material inom tidsperioderna kalla kriget och 

avspänningen som det finns inom tidsperioden terrorismen. Anledningen till detta är att 

Västsaharapolitiken tog fart i början av 2000-talet då man började samarbeta med 

många stormakter i väst mot terrorismen. Från 1975 fram till slutet av 1990-talet finner 

man fåtal material som omfattar Västsahara, mestadels av materialet bidrar inte till 

studiens innehåll och ses som irrelevant då det inte skrevs om konfliktlösning utan mest 

upprepande historia. Detta är anledningen till den obalans som skapas bland 

tidsperioderna. 

1.2. Avgränsningar 

Som jag ovan förklarade uppkommer de väldigt många träffar på ”Västsahara” i 

riksdagens databas  för att vara mer exakt uppkommer det 874 träffar totalt. Därför har 17

 'Dokument & Lagar' (Riksdagen.se, 2018) http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?17

q=västsahara&p=1&st=2  (2018-01-11).
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jag valt att omfatta ”fiskeavtalet” i vissa fall då det ofta uppkommer i frågor som 

omfattar Västsaharapolitiken, samt att diskussionerna kring fiskeavtalet omfattar stora 

delar av konflikten i Västsahara, Västsaharas kust samt den västsahariska befolkningen. 

Sverige har även tagit del av fiskeavtalet på ett sätt som formar deras ställningstagande 

kring Västsaharapolitiken. Avgränsningen omfattar även enbart dokumenttyperna som 

interpellationer, motioner, skriftliga frågor samt svar på frågorna inom riksdagens 

databas, med detta avgränsar jag ytterligare mina sökningar för att få svar på just det jag 

undersöker inom min uppsats. Jag har även valt att begränsa tidsperioden från 1975 till 

2015 då dessa tidsperioder omfattar studiens viktigaste delar, då Västsahara frigjordes 

från Spanien år 1975 och direkt ockuperades av Marocko och Mauretanien. Sedan dess 

har konflikten pågått och är fortfarande igång, anledningen till att jag förhåller mig till 

2015 är att frågan inte berörs lika mycket efter 2015 i riksdagen. 
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4.Teori 

Teorin som används inom uppsatsen handlar huvudsakligen om Robert O. Keohanes 

teori om småstatspragmatism. En av del av den moderna internationella politiken har 

varit observationen av de små staterna under era där militära skillnader ökar mellan 

stora och små stater.  Westberg förklarar att genom att vara en småstat och vara neutral 18

eller inte ha något samarbete/pakt med någon är en farlig säkerhetspolitik för små 

staterna då de stora starterna blir indirekt ett hot för dem.  Sverige har även förr drivit 19

en neutralitetspolitik som speglas tydligt inom uppsatsens delar och kommer framför 

allt att behandlas som en teori. Alliansfriheten och neutralitetspolitiken kan även 

förklaras som en övergripande nationell säkerhetspolitisk strategi, detta kan även 

uttryckas som den totala säkerhetspolitiken eller den fullständiga strategin. Denna 

strategi innefattar även samarbete med andra stater samt utnyttjande av resurser som går 

hand i hand med internationella organisationer.  Dock stärks detta igenom den 20

huvudsakliga delen inom utrikespolitiken som dels har fått den svenska politiken att 

ändras, till stora fördelar för Sverige samt för dess utrikespolitik som låter omvärlden se 

Sverige som ett självständigt land. I Sveriges säkerhet och världens fred ger författaren 

en tolkning på Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, författaren menar att det handlar 

om tre konfliktlinjer som har påverkat den svenska utrikespolitiken. Dessa tre 

konfliktlinjer är konflikten mellan nationell suveränitet och internationell beroende, 

mellan ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet och slutligen 

konflikten mellan demokratisk öppenhet och militär beredskap.  Teorin jag har valt, 21

som omfattar den nationella suveräniteten samt det internationella beroendet, kommer 

att speglas inom analysdelen då detta omfattar delar av uppsatsens innehåll samt att 

konfliktlinjen återkommer väldigt ofta. Teorin specificerar tanken om nationell 

 Keohane, Robert O. Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics,     18

s.291.

 Ibid, s.298.19

 Westberg, Jacob. Svensk neutralitetspolitik, 5.20

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 28.21
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självständighet och omfattar även det internationella beroendet som sedan kom att bli en 

viktig del.  

I Robert O. Keohanes artikel om små stater inom internationella politik kan man se hur 

Keohanes delar upp olika länder i världen i fyra kategorier som omfattar tanken kring 

internationella politiken. Högsta kategorin omfattar USA och Sovjet som ses som 

”system-bestämmande”, sedan kommer länder som Frankrike och Kanada som ”system-

inflytande, Sverige uppkommer och kategoriserar sinom ”system-påverkande” . Det är 22

även en del att ta hänsyn till inom min studie där Sverige ses som en småstat, samt vad 

de kalla en ”system-påverkande” land. Detta påverkar även Sveriges del inom studien, 

samt Sveriges syn på utrikespolitiken i relation till de stormakter som omfattas som b.la. 

”system-bestämmande” samt ”system-inflytande”.  

En ”liten kraft” är en stat som indirekt erkänner att de inte kan förlita sig på sin egen 

säkerhet med det kapital som staten har, istället måste man ta hjälp av andra stater, 

institutioner, processer eller utveckling för att stärka sin säkerhet. Små statens brist 

måste också erkännas av andra stater som inkluderas i den internationella politiken.  23

Med denna teori får man klarare bild av hur Sverige omformat sin utrikespolitik för att 

den ska passa andra länder. Detta kommer även redovisas inom analysdelen där 

Sveriges omformning av säkerhet- och utrikespolitik kom att ge Sverige fördelar kring 

politiken, samt nya samarbeten med stormakter. 

Om ett krig hade uppkommit mellan NATO och Warszawapakten hade Sveriges 

ställningstagande varit att stå neutralt, samt att inte delta i den militära uppgörelsen 

mellan öst och väst. Trots den partipolitiska sammanhållningen och det starka stödet 

från folkopinionen ansågs, samt anses, den svenska neutralitetspolitiken under kalla 

kriget som omtvistad både i Sverige och i omvärlden.  FN kom att spela en viktig roll 24

inom den svenska utrikespolitiken då FN stod för folkrättens primat över militära 

 Keohane, Robert O. Lilliputians Dilemmas: Small states in international politics, 22

296.

 Ibid, 293.23

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred.24
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styrkan samt små staternas förhållande till stormakterna.  Fortsättningsvis menar 25

Bjereld, Johansson och Molin att Sverige alltid ville bedöma sina frågor utifrån sina 

egna villkor, dock blev trycket från omvärlden stort då regeringen inte kunde komma 

undan omvärldens ständiga frågor kring vilket läger Sverige ansåg sig välja, det enda 

eller det andra. Då valde Sverige fältet bortom konflikterna mellan kapitalistiska samt 

kommunistiska världen, en tredje värld.  26

Sverige kom även att föra en oberoende utrikespolitik fastän Sverige hade ett 

ekonomiskt samt teknologiskt beroende av USA. Med detta synsätt ville Sverige skicka 

ut en tanke till omvärlden om att Sverige inte skulle ta någons part, utan deras politik 

var oberoende.  27

 Ibid, 215.25

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 220.26

 Ibid, 38.27
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5.Materialgenomgång 

När man läser igenom de olika frågor, interpellationer och motioner finner man väldigt 

givande svar för studiens innehåll, samt att man utifrån teorierna får ett bredare 

perspektiv på hur dessa tre tidsperioderna förhåller sig till utrikespolitiken mellan 1975 

fram tills 2015. Frågorna inom riksdagen skiljer sig väldigt mycket från varandra, dels 

för att de kommer från olika partier som arbetar med frågan i linje med deras egen 

politik. Dock handlar frågorna generellt om att man upplyser det som tidigare har hänt, 

d.v.s. att man upprepar Västsaharas historia, och sedan ställer man frågorna som 

partierna vill ha svar på. Det uppkommer mycket politiska aspekter kring 

Västsaharafrågan, detta är också en påverkande del inom arbetet då man får ett 

perspektiv om hur partierna arbetar med just Västsaharapolitiken.  

1.1. 1975 – 1990. Kalla kriget 

Perioden som sträcker sig mellan de första år 15 åren utspelar sig under kalla kriget och 

benämns därför med just den titeln.  

Den 25 januari 1977 hänvisade Vänsterpartiet kommunisternas (vpk) Lars Werner till 

Västsaharas bakgrundshistoria där Werner tydliggjorde den s.k. Gröna marschen där 

Marockos tidigare kung Hassan II tvingade cirka 500 000 människor att marschera mot 

Saharas gräns för en ”fredlig demonstration”, och detta var från både marockansk och 

mauretanska arméer från norr och syd. Werner förklarade att det finns tre skäl till 

invasionen som ägde rum. Ekonomiska, militära samt politiska skäl. De ekonomiska 

aspekterna uppkom då en av världens rikaste fosfatfynd finns där. Man kunde även ta 

del av järn, uran, olja samt de fiskrika havsbankerna längst Västsaharas långa kust. De 

politiska aspekterna omfattar att Västsahara definierar sig som anti imperialistisk stat 

som sedan innebär för Marockos och Mauretaniens egen befrielse inte kan överskattas.  

Werner fortsatt och förklarade att det sahariska folket inte har kunnat uttrycka sitt 

självbestämmande rätt som de internationella överenskommelserna föreskrivit. Istället 
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hade de, som västsahariska folket uttryckte, röstade med sina ben och vapen och med 

det menade dem att de har fått fly sitt land och försvara sig med vapen.  

Werner föreslår att regeringen bidrar till: 

a) att Sverige kritiserar Marockos och Mauretaniens angrepp mot de mänskliga 

rättigheterna, 

b) att Sverige erkänner Demokratiska sahariska arabrepubliken, 

c) samt att Sverige inom FN bidrar för organisationens erkännande av Demokratiska 

sahariska arabrepubliken.  28

Utrikesutskottet hänvisade till den tidigare redogörelsen, i utrikesutskottets betänkanden 

och yttranden 1977/78, och menade att den svenska regeringen har gjort klart att de 

anser att Marockos och Mauretaniens erövring av Västsahara som oacceptabelt samt att 

FN måste fullfölja sin linje om västsahariska folkets rätt att avgöra sin framtid.  

För att få en fredlig förhandlingslösning kring folkets rättigheter och framtid ansåg 

utskottet att alla parter måste medverka, även POLISARIO. Talmannen och moderaten 

Allan Hernelius menade att då marockanska och mauretanska trupper kontrollerade 

huvudstaden samt andra viktiga områden saknades de rekvisitan för ett erkännande. 

Utskottet hade i det tredje kravet anledningar till att Sverige inom FN fortsatte bidra till 

västsaharierna rätt till självbestämmande.  29

Utrikesminister Sten Andersson svarade på Jan Strömdahls (vpk) fråga, den 26 maj 

1989, om den svenska regeringen kan tänka sig stödja samt medverka till ett 

genomförande av fredsplanen för Västsahara. Andersson förklarade att Sverige under 

många år har stött rätten samt ställt sig bakom FN-resolutionen. Andersson förklarade 

även att Sverige har gett sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterare samt att Sverige haft 

direkt kontakt med parterna. Andersson hänvisade även till att Sverige har bidragit med 

 1976/77:674 om erkännande av och bistånd till Demokratiska sahariska 28

arabrepubliken, Motion i Sveriges riksdag från Lars Werner, 1977-01-25.

 1977/78:UU2 Med anledning av motion om erkännande av Demokratiska sahariska 29

arabrepubliken m.m, Utrikesutskottets betänkande i Sveriges riksdag, 1977-11-29.
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ekonomiska bistånd och redan då, 26 maj 1989, hade man hittills bidragit med 21 milj. 

Kr, samt att det fanns bidrag under beredskap.  30

Under kalla kriget utmärkte sig två stormakter och lyckades ombilda världen i två olika 

delar, en öst och väst sida. Dessa länder lyckades även få länder att stå bakom sig, samt 

att resterande länge som stod på motståndarsidan sågs som icke-allierade. Därför kan 

man tydligt se att neutralitetspolitiken var väldigt aktivt inom kalla kriget då det fanns 

risk för ett stort krig mellan de två stormakterna USA och Sovjet, och i det fallet ville 

Sverige inte ta någons sida. Detta reflekteras bland det första innehållet inom materialet 

då Sverige agerade väldigt neutralt med bl.a. bistånd till Västsahara.  

Utifrån Sveriges ställningstagande bortom konflikterna mellan kapitalistiska och 

kommunistiska världen ser man det nationella suveränitet där Sverige självständigt vill 

ta itu med landets utrikespolitik, utan att ta hänsyn till att anpassa sig till varken öst eller 

väst. Man ser även tydligt det gamla tankesättet kring neutralitetspolitiken där man 

egentligen inte vill samarbeta med något utan man vill helst stå neutral kring b.la 

konflikter, krig och frågor. Inom motionen 1976/77:674, som jag tidigare hänvisade till, 

uppmärksammas just detta perspektiv då Sverige alltid vill arbeta mot västsahariernas 

rätt till självbestämmande samt att man vill finna demokratiska lösningar, ett 

erkännande kommer inte på tal. Anledningen till att ett erkännande inte kommer på tal 

kan bero på att man på ett sätt inte vill ta en sida genom sitt ställningstagande, och 

sedan förstöra de internationella banden med de andra länderna. Sverige drevs även 

framåt under denna tidsperiod med framförallt reformationen av det svenska försvaret, 

dels för att bespara samt bilda övergången från invasionsförsvar vidare till ett 

insatsförsvar. Detta skulle senare kunna användas för internationella fredsinsatser.  31

Detta går parallellt med Sveriges hjälpinsatser i Västsahara under en lång tid med 

militär osv. De har alltid sedan första uttalandet om Västsahara drivit en linje där 

Sverige ställer upp, för de internationella fredsinsatser samt demokratiska rättigheter, 

med alla olika bistånd. 

 1988/89:122 om Västsahara m.m, Riksdagens protokoll, 1989-05-26. 30

 Westberg, Jacob. Svensk neutralitetspolitik, 87.31
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Dock förklarade även Bjereld, Johansson & Molin att efter kalla krigets slut 

diskuterades hur den svenska utrikespolitiken skulle formas inom det nya 

säkerhetspolitiska landet. Socialdemokraterna ändrade ståndpunkt under 1990 och 

påstod att de förhållandena i omvärlden kunde få Sverige att ansöka om medlemskap i 

EU. Man påstod även inom regeringen samt partierna att Sverige började anpassa sig till 

EU-staterna genom sin utrikespolitik samt att man svek tredje världens stater, innan 

man hade fått sitt medlemskap inom EU. Det var den nya socialdemokratiska 

regeringen som förde in Sverige i EU, med bland annat Ingvar Carlsson samt Göran 

Persson som statsminister, och utrikesministrarna Lena-Hjelm-Wallén, Anna Lindh, 

Laila Freivalds och Jan Eliasson.  Dessa nämnda namnen inom socialdemokratiska 32

sidan är framför allt de namn som har påverkat analysen samt uppsatsens innehåll, då 

deras uttalande kring Västsaharapolitiken har format uppsatsens innehåll. Författaren 

konkretiserar detta och menar att utrikespolitiken ersattes av en politik som var mer 

inriktad på handlingsfrihet istället för förutsägbarhet, neutralitet kom att bli alliansfrihet 

samt Europa istället för tredje världen. Detta fortsätter i tidsperioden avspänning, inom 

nästa rubrik, där analysen kring b.la. medlemskapet inom EU upplyses samt den 

socialdemokratiska regeringen. 

1.2. 1990 – 2001. Avspänningen 

Vänsterpartiets Willy Söderdahl tog upp ämnet om Västsaharas fiskevatten samt 

Sveriges ställningstagande i sin skriftliga fråga den 7 juni 2001. Söderdahl inledde med 

en kortfattad text som förklarade att Marocko under en lång tid saboterade eller på 

något sätt förhindrade den nya folkomröstningen som sedan tidigare borde ägt rum. 

Fortsättningsvis klargjorde Söderdahl att EU sedan tidigare har ett avtal med Marocko 

kring fiskevattnet runt om Västsahara, detta avtal har även sedan tidigare varit uppe för 

omförhandling. Söderdahl menade att Sverige inte protesterade emot dessa fiskeavtal 

och erkände därför indirekt Marockos rättigheter till fiskevattnet runt Västsahara, samt 

att genom det även stärkte den marockanska regeringens position för att undvika en 

demokratisk omröstning. Söderberg förklarade även att man genom sin ställning kring 

fiskevattensfrågan inte tog hänsyn till de demokratiska principer och försämrade därför 

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 318.32
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FN:s resolutioner. Därför frågade vänsterpartiets Söderdahl utrikesministern vad hon 

ansågs göra för att EU följde FN:s resolutioner och slog vakt om de demokratins 

principer när det gällde fiskevattnet utanför Västsahara.  33

Utrikesministern Anna Lindh inledde svaret väldigt starkt med att markera att Sverige 

stödde FN:s fredsplan, samt att de även stödde generalsekreterarens egna budbärare 

James Baker som ständigt arbetade för att hitta förhandlingslösningar om Västsaharas 

framtid. Lindh betonade även en av den svenska regeringens viktigaste del kring 

Västsaharafrågan och det är det västsahariska folkets rätt till autonomi i de framtida 

förhållandena. En annan viktig aspekt var även att den konflikten som pågick borde 

lösas på ett demokratiskt samt fredligt sätt. Lindh menade även att Sverige som EU-

ordförande har aktivt följt FN:s fredsprocess. Svaret avslutades med att det senaste 

fiskeavtalet mellan EU och Marocko löptes ut 1999, samt att EU sedan 1986 har haft 

fiskeavtal med Marocko. Därför ansåg Lindh att ett fiskeavtal mellan EU och Marocko 

inte var aktuellt just då eftersom förhandlingarna misslyckades samt att inga nya 

förhandlingar togs upp på nytt.  34

Under denna tidsperiod och slutet av 1990-talet började Sveriges utrikespolitik att 

expandera sig. Man blev medlemsstat i EU och nya säkerhets- och utrikespolitiska 

aspekter började ta form, detta är även anledningen till att mer material uppkommer i 

den sistnämnda tidsperioden. Medlemskapet inom EU bidrog till att bl.a. 

neutralitetspolitiken påverkades. För att bryta ner det och lättare förstå helheten använde 

sig Sverige av sin så kallade neutralitetspolitik, i detta fall ville man stå neutralt ifall ett 

stormaktskrig bröt ut under kalla kriget, men inom den nya politiken ansågs det inte 

finnas risk för något stormaktskrig. En viktig del att nämna är den militära 

alliansfriheten som kvarstod som en central punkt inom den svenska säkerhetspolitiken, 

de övergripande målen inom säkerhetspolitiken handlande om att Sveriges frihet samt 

nationella oberoende och formuleringar bevarades inom den svenska 

 2000/01:1356 Västsaharas fiskevatten, skriftlig fråga i Sveriges riksdag från Willy 33

Söderdahl (v) till utrikesminister Anna Lindh, 2001-06-07.

 2000/01:1356 Västsaharas fiskevatten, svar på skriftlig fråga i Sveriges riksdag från 34

utrikesminister Anna Lindh till Willy Söderdahl (v), 2001-06-25.
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säkerhetspolitiken.  Westberg menade att Sverige fortfarande har chansen att stå 35

neutrala utifrån den alliansfrihet där de inte behöver ta någons parti. Sveriges förändring 

kring Västsahara kan ses som en ”anpassning” till omvärlden då man fortfarande hade 

en alliansfrihet, samt att man stod fast vid sin alliansfrihet som lät dem agera självmant. 

Dock tog Sverige hänsyn till EU:s grannskapspolitik samt småstatspragmatism som 

indirekt tillät Sverige att samarbeta med t.ex. Marocko och Frankrike.  

Under denna tid gick Sverige även med i EU och blev en medlemsstat. Efter 

medlemskapet 1995 fick Sverige på ett sätt förhålla sig till EU:s politik, samt 

grannskapspolitik som bildade nya samarbeten. Politiken började även omformuleras i 

Sverige då en ny borgerlig regering uppkom med den socialdemokratiska regeringen. 

Detta är även tidsperioden där Sveriges utrikespolitik kom att ändras väldigt kraftigt, då 

neutralitetspolitiken kom att ändras för att passa Sveriges utrikespolitik då det inte 

längre fanns risk för konflikter/krig mellan stormakterna i öst och väst.  

När Sverige slutligen blev en medlemsstat inom EU tog Sverige även del av EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Detta ledde till att Sverige fick ändra 

utrikespolitiken för att anpassas med andra medlemsstater, dock hade Sverige redan 

innan medlemskapet anpassat sin politik till EU för att uttrycka den nationella 

suveräniteten inom Sveriges utrikespolitik. Ett exempel är erkännandepolitiken. Sverige 

hade sedan tidigare infört en strikt, folkrättsligt reglerad, princip för erkännande av nya 

stater. Man förklarade även att ett svenskt erkännande kunde vara möjligt ifall staten 

uppfyllt vissa kriteriet för att den folkrättsliga meningen ska existera. Man förklarade 

kriterierna på följande sätt: ”Det skall existera ett folk som är bosatt inom ett avgränsat 

territorium och är organiserat under en statsmyndighet vilken har full kontroll över 

territoriet.”  Bjereld, Johansson och Molin förklarade även att det var därför Sverige 36

inte erkände statsbildningar som Västsahara, för att folken på dessa områden inte hade 

 Westberg, Jacob. Svensk neutralitetspolitik, 86.35

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred. 327-328.36
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några myndigheter som kontrollerade territoriet. Detta omfattade då GUSPs: 

erkännandepolitiken.  37

Det var oftast den socialdemokratiska regeringen som uttryckte sin utrikes- och 

säkerhetspolitik som självständigpolitik. Sverige drogs alltid in i den internationella 

politiken, och har indirekt varit tvungna att hålla en beroende politik. Därför tydliggör 

man även att ”internationaliseringen” fick konflikten av nationell suveränitet och 

internationellt beroende att förstärkas. Beroendet fick även Sverige att öppna sig för 

ekonomiska samt politiska påtryck, dock ville man även sträva efter att minska 

beroendet av utländska partners.  Inom uppsatsen uppkommer det många politiska 38

intryck av partier, och i detta fall finner man även perspektivet från den 

socialdemokratiska regeringen då majoriteten av materialet är från socialdemokratiska 

regeringens perspektiv. Man märker även delar av den omdiskuterade nationella 

suveräniteten då man arbetar mot att lösa konflikter samt att ta ställningar självständigt, 

detta har Sverige även visat tydligt då man i vissa fall kunde vara det enda landet som sa 

emot avtalet, medan resterande EU-länder stod för. 

1.3. 2001 – 2015. Terrorism 

Den 30 augusti 2005 bidrog Alice Åström med en fråga från vänsterpartiets perspektiv 

som omfattade det avtal som sträckte sig mellan EU och Marocko. Utifrån de 

demonstrationer som den sahariska befolkningen genomförde för att kräva sin rätt till 

självbestämmande besvarades med stor brutalitet. Utifrån detta skulle EU förhandla 

med Marocko om rätten för EU-länderna att få tillåtelse att fiska på marockanskt vatten. 

Frågan skulle även tas upp under det kommande ministerrådsmötet med de andra 

utrikesministrarna. Vänsterpartiets Åström menade att det fanns en chans att Marocko 

skulle inkludera det västsahariska vattnet i avtalet som de tidigare hade gjort. Åström 

förklarade även att ifall EU går med på ett avtal som inkluderar västsahariskt vatten så 

 Ibid, 327-328.37

 Ibid, 27-28.38
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gick det emot FN:s resolutioner och beslut. Därför frågade Åström ifall utrikesminister 

Laila Freivalds skulle säga emot ett avtal mellan EU och Marocko där västsahariska 

vattnet inkluderas.  39

Freivalds förklarade i sitt svar att ett nytt avtal mellan EU och Marocko undertecknades 

den 28 juli i Bryssel samt att det senaste avtalet förföll 1999. Hon förklarade även att 

ansvaret kring dessa beslut låg hos jordbruksministern, som under denna tid var Ann-

Christin Nykvist mellan åren 2002 och 2006. Freivalds menade även att avtalet låg som 

ett ekonomiskt intresse för EU samt att flera EU-länder tog del av avtalet, dock gjorde 

inte Sverige det. Sverige uttalade sig istället om att Västsaharas vatten inte fick ingå i 

avtalet. Det nya avtalet skiljde sig från det tidigare och var mindre omfattande, bl.a. att 

vattnet omfattades under marockansk autonomi samt att Västsaharas inte var omnämnt. 

Tolkningarna av avtalet kom från havsrätten den 12 februari 2002 av FN:s rättschef om 

de självbestämmanden områdena. Freivalds avlutar sitt svar med att hon skulle fortsätta 

driva det svenska målet tillsammans med jordbruksministern.  40

Den 31 mars infördes en interpellation av miljöpartiets Lotta Hedström som 

huvudsakligen omfattade fisket som pågick utanför Västsahara samt en diskussion kring 

politiken för en global utveckling. Hederström hänvisade direkt till de pågående 

diskussionerna kring EU:s fiskeriavtal med Marocko. Under den tiden drev Sverige en 

linje där avtalet inte skulle omfatta de delar som Marocko hade ockuperat sedan 1975, 

d.v.s. fisket utanför Västsahara. Hade Sverige medverkat till naturresurserna runt 

Västsahara hade man indirekt accepterat Marockos ockupation, samt att dåvarande 

jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist hade uttalat sig i december 2005 att 

fiskeriavtalet inte håller de folkrättsliga aspekterna och inte borde inkludera Västsahara.  

Enligt Hederströms uppgifter från Bengt Kåmark, utredare på havs- och 

vattenmyndigheten, fanns de under den tiden tre svenska fartyg som fiskar utanför 

 2004/05:2139 Avtalet mellan EU och Marocko om de västsahariska fiskevattnen, 39

skriftlig fråga i Sveriges riksdag från Alice Åström (v) till utrikesminister Laila 
Freivalds, 2005-08-30.

 2004/05:2139 Avtalet mellan EU och Marocko om de västsahariska fiskevattnen, svar 40

på skriftlig fråga i Sveriges riksdag från utrikesminister Laila Freivalds till Alice 
Åström (v), 2005-09-09.
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Östersjön och Nordsjön varav en av dem fiskar på privata licenser köpta av 

marockanska myndigheter utanför Västsaharas kust.  

Sveriges politik krockade då två myndigheter inom ett land arbetade olikt under en 

period. Som man i tidigare stycke kan läsa ville Sverige inte inkludera Västsahara, 

samtidigt uppkommer det i interpellationen 2005/06:331 att Henrik Svenberg, som 

under den tiden var ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund, uttryckte sig om att 

det är fel att regeringen arbetar för att Västsahara inte ska inkluderas i avtalet. Svenberg 

förklarade att han fortfarande skulle uppmuntra svenska fiskare att fiska längst 

Västsaharas kust fastän området tillkommer i avtalet. Därför går inte linjerna parallellt 

inom Sveriges politik samt de två olika myndigheterna.  

Hedström menade därför att målet för den nya politiken för en global utveckling (PGU) 

handlade 

 om att bidra till en rättvis global utveckling samt att det gäller samtliga politikområden. 

Ifall Fiskeriverket, FiV, fortsatte bevilja sådana tillstånd gick det inte ihop med PGU 

samt att det skulle då visa hur två politikområden inom ramen för likadant syfte går 

emot varandra.  

Interpellationen inleddes den 25 april och utrikesministern Jan Eliasson tillträdde för 

första gången, i detta fall fick han svara på det istället för Carin Jämtin som den 

ovannämnda frågan var till. 

Utrikesministern Jan Eliasson gav en klarare bild om att fiskeavtalet mellan Marocko 

och EU hamnade under jordbruksministerns ansvar, detta gav ett bredare perspektiv på 

hur Sverige arbetade med utrikesfrågor. Sverige specificerade sig oftast inom de 

folkrättsliga aspekterna och hade även genomfört granskningar som omfattande 

Västsaharas folk i avtalet. Eliasson poängterade även att avtalet inte borde omfatta 

västsahariskt territorium eller vatten då Västsahara inte är en del av Marocko. Dock 

poängterade Eliasson att Marocko, som i detta fall är en ockuperad stat, fick inkludera 

Västsahara ifall avtalet gynnar befolkningen. 
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Miljöpartiets Hedström gick tillbaka till det folkrättsliga aspekterna och förklarade att 

avtalet kunde gå igenom ifall Marocko tjänade på det samt att det sedan gynnade 

befolkningen, men Hedström ansåg att det inte skulle hända. Hedström presenterade 

sedan väldigt detaljerat Marockos vinster som gav ett bredare perspektiv på varför 

Marocko vill inkludera Västsaharas vatten. Marocko hade ingen fisk kvar i sitt vatten 

samt att 90 % av all fisk som användes i Marocko kom från Västsaharas vatten. 

Marocko begärde även 60 000 euro per fiskebåt, samt att man även tog ut en form av 

skatt som ungefär var en miljon marockanska dirham på 10 000 ton fisk.  

Även folkpartiets Nordmark medverkade och uttalade sig om den förhalningstaktik som 

Marocko använde sig av och att det enbart var en fördel för Marocko. Nordmark 

menade att det är viktigt för Sverige att stå upp för folkrättens principer. Med det 

menade Nordmark Sveriges agerande inom EU samt i de frågor som Sverige kan 

bestämma och föra igenom, ett exempel Nordmark använder sig av är hur svenska 

myndigheter agerar utifrån fiske på västsahariskt vatten.  

Eliasson menade även att det fanns en folkrättslig skyldighet att inte erkänna olagliga 

annexioner samt att befolkningen har rätt att ta del av naturresurserna. Fortsättningsvis 

förklarade Eliasson att Sverige var väldigt drivande inom frågan samt att de ledde 

frågan inom EU, Eliasson poängterar även att Sveriges utrikesdepartement gjorde det 

tydligt om vad Sverige tyckte i frågan samt vad folkrätten kräver.  Denna del bevisar 41

Sveriges delaktighet inom Västsaharafrågan samt visar vilka delar som prioriteras, och i 

detta fall är det de folkrättsliga aspekterna som ska gynna det västsahariska folket.  

Frågan om fiskeavtalet uppstod på nytt den 12 maj 2006 då villkor gick emot vissa 

principer samt förtrycker en del av Västsaharas fredliga handlingar. I den skriftliga 

frågan tog vänsterpartiets Alice Åström återigen upp frågan om fiskeavtalet mellan EU 

och Marocko då det snart var dags för frågan att tas upp på dagordningen för EU:s 

ministerråd. Det första och tidigare utkastet förklarade att Marocko skulle få rätt att 

befinna sig på västsahariskt territorialvatten och fiska, detta avtal fick stöd av Frankrike 

 2005/06:110 om fiske utanför Västsahara och politiken för en global utveckling, Svar 41

på interpellation 2005/06:331 av utrikesminister Jan Eliasson, 2006-04-26.

!28



 

trots att avtalet är folkrättsvidriga. Åström menade att Frankrikes ställning tycks ha 

rötter i det historiska kolonialistiska hållningen till de Nordafrikanska länderna, Åström 

fortsatte och menade att det bör vara lika folkrättsvidrigt att tillåta fiske på andras 

territorium som att bosätta sig på annat folks land. I helhet skulle det på ett sätt tillåta 

det västsahariska folket till delar av Marockos ockupation men Åström förklarade att 

det var ytterst tveksamt utifrån marockanska regeringens utveckling åtgående respekten 

för mänskliga rättigheter samt de ockuperade områdena. Åström tyckte att om Sverige 

vill visa sitt stöd för folkrätt och mänskliga rättigheter måste klart och tydligt motsäga 

den franska ståndpunkten.  42

Utrikesministern Jan Eliasson besvarade frågan och menade att frågan redan 2005 

diskuterades och sedan dess har Sverige drivit att kravet om fiskeavtalet måste förenas 

med folkrätt. Eliasson fyller även ut med att de flesta EU-medlemmar har på ett sätt ett 

ekonomiskt intresse för att få ett avtal med Marocko kring fiskeavtalet. Därför ansåg de 

att avtalet inte bryter mot folkrätt då vinsterna kan gynna lokala befolkningen i 

Västsahara, till en viss del. Sveriges utrikesdepartements egna experter gjorde en analys 

på de folkrättsliga delarna som i sin tur ledde till en förändring inom avtalet för att det 

skulle anses vara folkrättsligt enligt Sverige. Detta var inte populärt bland de andra EU-

länderna. En del av förändringen var att Västsahara inte fick nämnas som en del av 

Marocko samt att Marocko enbart fick ta del av avtalet ifall det på ett sätt gav fördelar 

åt befolkningen i områdena. Sverige lyckades få frågan att diskuteras i den regionala 

rådarbetsgruppen för politiska frågor. Eliasson avslutade med att poängtera att Sverige 

tydligt skulle markera deras principiella folkrättsliga synpunkter i samband med 

omröstningen 23 maj 2006.  43

Agneta Berliner från folkpartiet ställde en fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson 

den 11 december 2007 om fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Berliner hänvisade 

direkt till hur Sverige stod på FN:s sida samt stödde FN:s ansträngningar och 

 2005/06:1604 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko, skriftlig fråga i Sveriges riksdag 42

från Alice Åström (v) till utrikesminister Jan Eliasson, 2006-05-12.

 2005/06:1604 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko, svar på skriftlig fråga i Sveriges 43

riksdag från utrikesminister jan Eliasson till Alice Åström (v), 2006-05-19.
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generalsekreterarens arbete för att skapa en politisk lösning. I det tidigare jordbruks- 

och fiskeråds möte inom EU som höll till våren 2006 förklarade Berliner att Sverige var 

den enda medlemsstat som röstade nej till förslaget om fisket. Detta avtal gav fiskare 

från de olika EU-länderna rätt att fiska i vatten som tillhör ockuperade Västsahara mot 

ekonomiska ersättningar till Marocko. Berliner menade att Sverige gjorde bedömningar 

kring de folkrättsliga aspekter och fann brister samt ansåg att Västsaharas vatten inte 

borde ingå i avtalet. Det fanns även oro att gränserna sedan skulle suddas ut som sedan 

skulle leda till att Marocko skulle fiska utan att den västsahariska befolkningen skulle 

gynnas av det. Berliner påstod även att avtalet inte får tolkas på ett sätt att Västsahara 

tillhör Marocko. Därför frågade Berliner jordbruksminister Erlandsson ifall han avsåg 

att begära en utvärdering av Marockos fiskeavtal med EU, och med detta undersöka om 

västsaharierna fick ersättning ifall fisket sker på västsahariskt vatten.  44

Jordbruksministern Eskil Erlandsson hänvisade direkt till EG (Europeiska 

gemenskapen) och Marockos avtal som löpte sig i fyra år, avtalet kom även att 

förlängas med fyra år ifall någon av parterna bryter det. Erlandsson förklarade även att 

avtalet innehåller en bestämmelse (artikel 10) om årliga möten för att övervaka 

genomförandet av avtalets bestämmande. Även om Sverige var det enda landet som 

framförde sin bedömning av dess förenlighet med internationella rätt, ansåg Erlandsson 

att Sverige kan uppmärksamma sina förslag att inkludera frågan om västsahariernas 

fördelar av avtalet vid nästa årliga möte. Jordbruksministern Erlandsson ansåg att ett 

sådant förslag bör presenterar i samband med EU:s förberedelse inför det årliga mötet.  45

Den 16 januari 2008 menade Vänsterpartiets Hans Linde att Marockos ockupation 

aldrig hade varit möjligt utan stödet man fick av Frankrike, Spanien och USA. Ett år 

innan Linde ställde frågan gällande det tidigare nämnda avtalet mellan EU och Marocko 

som hade gjort det möjligt för EU:s medlemsstaters fiskare att fiska vid Västsaharas 

 2007/08:458 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko, skriftlig fråga i Sveriges riksdag 44

från Agneta Berliner (fp) till jordbruksminister Eskil Erlandsson, 2007-12-11.

 2007/08:458 Fiskeavtalet mellan EU och Marocko, svar på skriftlig fråga i Sveriges 45

riksdag från jordbruksminister Eskil Erlandsson till Agneta Berliner (fp), 2007-12-19.
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kust, Linde förklarade även att beslutet att inkludera Västsaharas kust i avtalet strider 

mot folkrätten.  46

Under denna del av interpellationen stöter man på Frankrikes och USAs deltagande i 

Västsaharakonflikten. Bilden av dessa länder målade upp på ett sätt där de stödde 

Marocko i deras ockupation, detta var en viktig del att ta hänsyn till då Frankrike inte 

har gjort något uttalande att man stödde ockupationen.  

Linde hänvisade vidare i interpellationen 2007/08:311 till Maastrichtfördragets artikel 

11 och förklarade att man kan läsa om EU del att bevara freden samt stärka den 

internationella säkerheten i överensstämmelse med grundsatserna i FN. Linde menade 

att ministerrådet bröt mot folkrätten samt gick i strid mot Maastrichtfördraget när de 

undertecknade fiske avtalet. Linde förklarade även att med tanken på att Sverige röstade 

mot att fiskeavtalet inkluderar Västsaharas vatten kan Sverige även väcka talan mot 

ministerrådets beslut i EG-domstolen. 

Linde förklarade att det fanns flera exempel på hur omvärlden genom de politiska och 

ekonomiska samarbetena med Marocko tryckte ifrån ett självbestämmande rätt för 

västsaharierna samt att de försvårade den fredliga lösningen man strävade efter. Många 

västsaharier fick svårt att tro på möjligheterna för en fredlig lösning inom FN samt att 

risken för att våldet eskalerade, om inte några framsteg görs i kommande förhandlingar, 

fanns.  

Hans Linde frågade därför utrikesministern vilka initiativ han avsåg ta del av för att 

upphöra fiskeavtalet mellan EU och Marocko som även stred mot folkrätten och 

Maastrichtfördraget. Linde frågade även hur utrikesministern tänkte gå vidare, som 

enskild stat, med att sätta press på Marocko för att bidra med västsahariernas rätt till 

självbestämmande.  47

 2007/08:311 Västsahariernas rätt till nationellt självbestämmande, interpellation i 46

Sveriges riksdag av Hans Linde (v) till utrikesminister Carl Bildt, 2008-01-16.
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!31



 

Utrikesminister Carl Bildt svarade på vänsterpartiets Hans Linde fråga om vilka initiativ 

utrikesministern skulle ta för att upphäva fiskeavtalet mellan EG och Marocko samt vad 

Sverige anses göra för att sätta press på Marocko för att bidrar till sahariernas rätt till 

självbestämmande. Bildt hänvisade till maj 2006 då Sverige röstade emot EG:s 

fiskeavtal med Marocko och menade att det stod en enig EU-nämnd bakom beslutet. 

Han menade även att Sveriges folkrättsliga analys visade brister i fiskeavtalet, och nej 

rösten uppstod då för att hävda folkrätten.  

Bildt förklarade sedan att enligt EG:s fiskeavtal med Marocko står jordbruksministern 

bakom dessa ansvar. I en tidigare fråga på riksdagen, den 19 december, hade 

jordbruksministern uttryckt i svaret att Sverige hade för avsikt att föra fram en fråga om 

att safariernas möjliga fördelar med avtalet borde undersökas vid nästa årliga möte. 

Bildt menade även att ifall Sverige då, 29 maj 2006, velat väcka talan mot ministerrådet 

hade de behövt göra det mycket tidigare, och menade att Sverige inte gjorde det för 

tiden löpt ut.  

Carl Bildt förklarade även att Marocko är ett viktigt land och med tanken på EU:s 

grannskapspolitik finns det ett samarbete med Marocko. Han förklarade de olika 

områdena som får Sverige att stödja ett sådan samarbeta. Vissa exempel är olaglig 

migration, terrorism, människohandel, kriminalitet och droghandel samt de olika 

miljöområdena kring handel med varor och tjänster. Han menade även att samarbetet 

omfattar det politiska området som gav EU möjlighet att framföra krav samt påverka 

genom dialog och information. Därför fortsatte Sveriges kontakt med Marocko, både 

bilateralt samt inom EU: ramar att driva västsahariernas rätt till självbestämmande.  

Bildt fortsatte och hänvisade till FN:s två säkerhets resolutioner, 1754/07  den 30 april 48

2007 och 1783/07  den 31 oktober 2007, där båda parterna uppmanades att påbörja 49

 Resolution 1754, United Nations, 2007-04-30 https://documents-dds-ny.un.org/doc/48

UNDOC/GEN/N07/325/21/PDF/N0732521.pdf?OpenElement (2018-01-26)

 Resolution 1783, United Nations, 2007-10-31 https://documents-dds-ny.un.org/doc/49

UNDOC/GEN/N07/574/60/PDF/N0757460.pdf?OpenElement (2018-01-26)
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förhandlingar i god tro för att nå en rättvis och ömsesidig lösning på konflikten, samt att 

det är viktigt att FN bibehåller sina ansträngningar för att bidra lösningar på den långa 

konflikten.  50

Socialdemokraternas Carina Adolfsson Elgestam hänvisade i sin fråga, den 14 februari 

2011, till EU:s fiskeavtal med Marocko som löpte ut 27 februari 2011, 13 dagar efter 

frågan lämnades in. EU-kommissionen hade även förutspått att förlänga avtalet som 

inkluderade Västsaharas kust med ett år. Man hade även tidigare i Europaparlamentet 

velat se hur avtalet gynnar befolkningen i Västsahara. Elgestam förklarade även att EU 

hade en chans att påverka utvecklingen samt stödja den demokratiska strävan.  

Därför frågar Elgestam landsbygdsministern Eskil Erlandsson om vilka åtgärder han 

avsåg att ta för att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte förlängs med ett år.  51

Landsbygdsministern Erlandsson menade att han hade sedan tidigare tagit upp frågan 

vid flera möten med fiskekommissionären under året 2010. Sverige hade även frågat hur 

fiskeavtalet uppfyller kraven för folkrätten. Erlandsson hänvisade till när Sverige 2006 

röstade emot fiskeavtalet då de ansåg att avtalet inte var förenligt med folkrätten. Enligt 

folkrätten ska avtalet gynna befolkningen i Västsaharas områden samt att fördelen ska 

täcka invånarnas intresse och önskemål. Erlandsson hänvisade även till sin röst, den 21 

februari, där han röstade nej till förslaget p.g.a. dess brister.  52

Slutligen hänvisade Markus Wiechel den 19 april 2015 till Sveriges tidiga erkännande 

av Palestina som stat, och förklarade även att detta erkännande gjordes utan några 

tillgängliga krav för att det skulle klassas som ett land samt att det skedde utan att man 

tog hänsyn till vad riksdagsmajoriteten tyckte. Sverigedemokraternas Wiechel 

 2007/08:67 om västsahariernas rätt till nationellt självbestämmande, Svar på 50

interpellation 2007/08:311 av utrikesminister Carl Bildt (m), 2011-02-19.
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hänvisade tillbaka till december 2012 då det fanns en riksdagsmajoritet för att, som 

många andra länder, erkänna Västsahara som självständig stat. Han menade även att då 

fanns en ny regering bestående av de två partierna, socialdemokraterna och 

centerpartiet, som sett till att beslutet kunde bli verklighet. Det hade då varit rimligt att 

regeringen gick riksdagen till möte och även erkände Västsahara som självständig stat. 

Därför frågade Sverigedemokraten Wiechel utrikesministern varför regeringen inte hade 

erkänt Västsahara än samt ifall regeringen skulle fullfölja riksdagens vilja i frågan i 

Västsahara.  53

Utrikesminister Margot Wallström förklarade i sitt svar att Sverige under den tiden 

genomförde en översyn av Sveriges Västsaharapolitik. Det huvudsakliga målet med 

översynen var att inleda en analys av Sveriges Västsaharapolitik samt ge 

rekommendationer om hur politiken kunde utvecklas. Den översyn som inleddes 

inkluderade frågan om hur självbestämmanderätten för det västsahariska folket skulle 

kunna förverkligas. Översynen inkluderade även de svenska bestånden till flyktinglägret 

i Tindouf samt om EU-samarbetet och -avtalet med Marocko som omfattar 

Västsahara.  54

I början av 2000-talet började hotet från den internationella terrorismen att framträda 

som ett hot mot västvärlden. Terrorismen mot västvärlden var ingenting nytt inom 

historien, då detta uppkom även tidigt under 70- och 80-talet. Dock kom terrorattacken 

mot b.la. World Trade Center, den 11 september 2001, att bli den mest centrala punkten 

för Sverige samt andra stater i Väst.  Detta ger även en bild av samarbetet som uppkom 55

mellan länderna i väst då hotbilden riktas mot just dessa land. Sverige och Frankrike var 

två länder som under denna tidsperiod drabbats av terrorattentat och har arbetat mycket 

kring frågor för att stoppa dessa attentat. Här skapade även Sverige nya band med 

länder, som bl.a. Frankrike och Spanien, som samtidigt står på en annan sida kring 

 2014/15:481 Erkännande av Västsahara, skriftlig fråga i Sveriges riksdag från Markus 53

Wiechel (sd) till utrikesminister Margot Wallström, 2015-04-19.

 2014/15:481 Erkännande av Västsahara, svar på skriftlig fråga i Sveriges riksdag från 54

utrikesminister Margot Wallström till Markus Wiechel (sd), 2015-05-13.

 Ibid, 317.55
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Västsaharapolitiken som får Sverige att anpassa sin utrikespolitik kring Västsaharas 

erkännande.  

Utifrån teorin i uppsatsen har Sverige oftast betraktats som en småstat inom historien, 

men har dock haft starka samarbeten med både stora och små länder. Man kan tydligt se 

det under materialet inom uppsatsen där Sverige uttrycker sitt samarbete med andra 

länder, ett exempel är då Carl Bildt, den 19 februari 2008, uttryckte sig om att Marocko 

är ett viktigt land samt att EU:s grannskapspolitik skulle bidra till Sverige samarbete 

med Marocko. Bildt förklarade även att samarbetet mellan Sverige och Marocko 

gynnade de politiska områdena som sedan bidrog till EU:s möjligheter att framföra de 

olika kraven som Sverige påpekade kring avtalet.  

Frankrike var och är en av de ledande länderna inom EU, själv menade Frankrike att 

deras största prioritering är EU och dess politik. Frankrikes egna politiker brukar 

använda orden, ”ledare, motor och inspiratör” när man pratar om Frankrikes roll samt 

uppgifter inom EU. Frankrike förklaras även av andra som ovilligt att acceptera andras 

lösningar, och leder till dåliga bildningar för samarbete samt att slutsatsen blir ofta att 

Frankrike skapar stämningar och isolerar sig.  Detta måste ses utifrån teorin att 56

Frankrike inte är en småstat utan ses som en ”system-inflytande” stat i Europa samt 

världen. En annan viktig del är att se de olika förbindelserna mellan parterna. Marocko 

har sedan längesen stöttas av Frankrike som i sin tur ett ledande land inom EU, Sverige 

som är medlemsstat i EU har därför ett samarbete med Frankrike samt att man även 

måste ta hänsyn till EU:s grannskapspolitik som omfattar EU-länderna samt andra 

länder där blanda annat Marocko inkluderas  

I Sveriges roll som internationell opinionsbildare fortsatte Sverige att kritisera olika 

stater för deras agerande, detta omfattar agerandet mot deras egen befolkning så väl som 

agerandet mot andra stater. Sverige fortsatte även att driva de internationella 

rättvisefrågor som sedan skulle ge stöd åt tredje världens nya ekonomiska 

världsordning. Sverige avvek även från flera andra stater i väst och röstade istället som 

 Sundberg, Anna. Världspolitikens Dagsfrågor 2003, 10-11.56
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tredje världen inom FN:s Generalsamling.  Detta är en väldigt intressant del då man 57

tydligt kan se likheter mellan politiken i Sverige då och nu. Sverige har alltid prioriterat 

rättvisan i världen samt vågat stå upp för det, som man tydligt kan läsa ovanstående 

vågade Sverige sätta ner foten och rösta emot väst. Detta kan man även tydligt se inom 

materialet då Sverige var det enda landet som inte ville ta det av avtalet mellan EU och 

Marocko, då flera EU-länder röstade för dels för ekonomiska intressen. Detta stärker 

även tanken kring Sveriges politik kring nationell suveränitet samt internationell 

beroende, samt att man även ser drag från det i dagens politiska val inom EU, FN och 

regeringen. Detta omfattar även stora delar av Sveriges ställningar kring 

Västsaharafrågan då man oftast kritiserade andra länder kring hur de arbetade inom 

Västsaharapolitiken, med det kan man nämna de EU-länderna som utnyttjade avtalet 

mellan EU och Marocko som omfattade Västsaharas kust. Detta påstod Sverige vara 

kränkande mot folket i Västsahara samt att de är samtidigt kränkande mot den globala 

rättvisan man jobbade mot. 

Detta kan man se inom materialet från riksdagen där Sverige hade uttryckt sig och 

påstått att det finns brister inom fiskeavtalet, där de folkrättsliga aspekterna inte går 

ihop. Detta påstående gick igenom samt att man påbörjade en undersökning av de 

folkrättsliga aspekterna, detta visar hur Sverige har haft samt har påverkan på systemet 

inom den internationella politiken. Frankrike har genom tiderna stött Marocko hur dess 

politik, och som man tidigare kan läsa inom materialet kan detta samarbetet ha sitt 

förflutna inom kolonialiseringen, samt att Frankrike är en stormakt med dess inflytande 

på den internationella politiken.  

 Bjereld, Johansson & Molin. Sveriges säkerhet och världens fred, 312.57
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6.Resultat 

Jag kommer i detta avsnitt gå igenom och presentera mitt resultat som jag har lyckats 

samla från mina undersökningar för att besvara min frågeställning, som var att 

undersöka hur Sveriges politik kring Västsahara diskuteras i riksdagen från året 1975. 

Resultatet jag har tagit del av sträcker sig från 1975 fram tills 2015, samt att det ger en 

överblick av hur frågan samt politiken har ändrats. Jag kommer därför presentera 

undersökningen i samband med mina frågeställningar inom uppsatsen, samt 

kategorisera dem inom de tidsperioderna. Sverige politik kring Västsahara har 

förändrats parallellt med de tidsepokerna som jag tidigare har nämnt, kalla kriget, 

avspänningen samt terrorismen. Dessa tidsepoker har på ett sätt konkretiserat arbetet då 

man får en mer bredare förståelse om hur politiken och Sverige har anpassat sig till 

omvärlden. 

6.1. 1975 – 1990. Kalla kriget 

Under kalla kriget bidrog Sverige med civilpoliser, militär, styrkor för att plocka bort 

minor samt bistånd som pengar till Västsahara. Med dessa bidrag fick Västsaharas folk 

ett hopp från Sveriges sida då man alltid prioriterade västsahariernas rätt till 

självbestämmande samt att man ansåg att det skulle gå till på ett rätt sätt där de 

mänskliga rättigheterna inte förtrycks. 

Genom dessa viktiga aspekter har man alltid bidragit med alla olika slags bistånd till 

västsahariska folket, redan 1988 hade man sammanlagt bidragit med 21 milj. kr samt att 

man fortsatte med dessa bistånd. Långt innan det uppkommer den första frågan 

angående Västsahara där man upplyser att Marocko kränker de mänskliga rättigheterna 

samt att ett svenskt erkännande borde vara tillgängligt. I början av Västsaharapolitiken 

var Sverige för erkännandet av Västsahara dock kom det knappt att man alltid kom 

tillbaka till frågan om erkännandet. Sveriges tidigare utrikespolitik som omfattar 

neutralitetspolitiken täcker upp detta då Sverige ville bidra till ett globalt rättvist klimat, 

fast hade ändå det neutrala som prioritering utan att ta någons sida, då detta omfattar 

kalla krigets tidsperiod. 
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Under kalla kriget existerade två stormakter som delade upp världen i väst och öst. Vid 

denna tid använde sig Sverige av sin så kallade neutralitetspolitik. I början av 

Västsaharapolitiken ansåg man att det fanns framgångar inom erkännandet av 

Västsahara, under de senare tiderna förändras detta samt Sveriges tankesätt. Man ville 

istället erkänna Västsahara men framför allt ville man prioritera de mänskliga 

rättigheterna samt västsahariernas rätt till självbestämmande.  

6.2. 1990 – 2001. Avspänningen 

Sverige har sedan 1995 varit medlemsstat inom EU och har indirekt fått följa EU:s 

politik, bland det har vi grannskapspolitiken, som går ut på ett visst samarbete med 

medlemsstater för att gynna EU:s arbeten kring de internationella relationerna samt att 

samarbetet sträcker sig även utanför Europas gränser. Sverige har alltid även drivit en 

linje parallellt med de folkrättsliga aspekterna som i sin tur har prioriterats tidigt inom 

Västsaharapolitiken, man har alltid försökt sätta de mänskliga samt demokratiska 

aspekterna i första hand men har i detta fall prioriterat EU-samarbetet.  

Efter kalla krigets slut, inleds det så kallade avspänningen, då började Sverige sätta sig 

in i den europeiska utrikespolitiken samt att man började ändra sin egna säkerhets- och 

utrikespolitik. Man införde även en socialdemokratisk regering i Sverige, som sedan 

även satt i regeringen när Sverige blev en medlemsstat i EU. Detta fick dock Sveriges 

säkerhets- och utrikespolitik att ändras kraftig och anpassas till de andra 

medlemsstaterna inom EU. När Sverige efter ett par år hade suttit som medlemsstat i 

EU kom de även att påverka politiken på det sättet Sverige ansågs vara rätt, Sverige 

lyckades även visat sitt aktiva ställningstagande under EU samt FN möten, samt att man 

alltid ställde de folkrättsliga aspekterna i första hand för att sedan arbeta med de 

mänskliga rättigheterna i världen, med det påpekade man även de olika bristerna i 

fiskeavtalet mellan EU och Marocko.  
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6.3. 2001 – 2015. Terrorism 

När det nya avtalet mellan EU och Marocko skulle inledas 2005 förberedde man sig för 

att de skulle inkludera Västsaharas vatten samt andra ockuperade områden av 

Västsahara. Sverige menade att ansvaret låg hos jordbruksministern som även har ett 

ansvar att arbeta med dessa frågor kring b.la. fiskeavtalet. Under denna period stod 

Sverige mer eller mindre upp för Västsahara och förklarade att Västsaharas fiskevatten 

inte borde inkluderas då Sverige inte var en av EU-länderna som såg de ekonomiska 

vinsterna i avtalet. 

Inom första interpellationen tar man upp diskussionen om fiskeavtalet samt hur Sverige 

tillsammans jobbar för att stärka utrikespolitiken. Ann-Christin Nyqvist, 

jordbruksminister under åren 2002–2006, uttalade sig 2005 om att fiskeavtalet innehöll 

brister inom de folkrättsliga aspekterna. Här får man första gången en stark och 

självständig bild av Sverige då de satte ner foten och menade att fiskeavtalet bör 

analyseras på nytt då det omfattar Västsaharas kust, och används i detta fall av 

Marocko. 

Under den sista tidsepoken, som omfattar terrorismen, som även målades upp som en 

stor hotbild mot västvärlden och fick flertal länder i väst att samarbeta med varandra 

inom utrikespolitiken. Efter 11 september 2001 riktades många hot mot Europa, dock 

hade man sedan tidigare inriktad sig på Europa. Länder som Frankrike, Spanien och 

Sverige fick ta emot upprepande terrorattacker som sedan ledde till att hela EU samt de 

andra Europeiska länder fick inleda ett samarbeta mot terrorismen. För att inte glömma 

Västsaharakonflikten stod stormakten Frankrike bakom Marocko, samt andra 

medlemsstater som gjorde att Sverige fick tänka sig för då man inte ville bryta några 

band med de länder som man redan har ett samarbete med.  

6.4. Övriga slutsatser gällande Västsahara politiken 
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Västsaharapolitiken har alltid varit närvarande inom Sveriges utrikespolitik samt att 

man finner motioner samt utrikesutskottets betänkande, 1976/77:674, 1977/78:UU2 och 

1988/89:122, som tar upp ämnet Västsahara redan från året Västsahara avkoloniserades 

av Spanien. Neutralitetspolitiken uppkommer tydligt i början då man fick ta hänsyn till 

vilka ställningstagande man gjorde för att inte ta någons parti, FN hade även sedan 

tidigare stått upp för småstaternas förhållande till stormakterna. Nu omfattades 

stormakterna i två mäktiga partier, NATO och Warszawapakten.  

Under senare tider ville Sverige fortsätta hålla en oberoende politik, men det fanns 

många delar som hindrade dem till att göra det. Sverige hade b.la. ett beroende av USA 

som omfattade både det ekonomiska samt teknologiska delarna. Därför ser man tydligt 

ibland att Sverige hellre ställer sig neutralt, som i detta fall med Västsaharas 

erkännande, och hjälper istället med fysiska bidrag. 

En annan viktig del inom arbetet är att under tiden fanns det redan svenska fartyg på 

västsahariskt vatten som fiskade med privata licenser köpta av Marocko. FiV hade även 

tidigare självmant uttalat sig om att man inte ”lägger några politiska aspekter” inom 

detta. FiV menade även att de inte skulle ändra på det om inte utrikesdepartementet sa 

till, å andra sidan påstår utrikesdepartementet att de inte kände till de olika tillstånden 

och att det inte är deras uppgift att kontakta andra myndigheter. FiV hade sedan även 

förklarat att man fortfarande skulle bevilja dessa tillstånd som tillåter svenska fartyg att 

fiska på t.ex. västsahariskt vatten till jordbruksdepartementet eller utrikesdepartementet 

gav dem direktiv att sluta. Ordförande för Sveriges fiskares riksförbund, Henrik 

Svenberg, hade även uttalat sig att det är fel att Västsaharas vatten inte skulle inkluderas 

i avtalet samt att han skulle fortsätta uppmana svenska fiskare att fiska på västsahariskt 

vatten fastän det är inkluderat i avtalet.  

En viktig slutsats som klargör Sveriges ställningstagande är att Sverige egentligen tagit 

två olika partier då man anser inom EU att det finns brister inom avtalet som omfattar 

Västsaharas kust, samtidigt som Sverige har fartyg som fiskar och använder sig av 

avtalet. Detta är vad som kan ses som ”två olika vägar, två olika myndigheter och ett 
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land”, Sverige konstanta arbete med att påpeka de folkrättsliga aspekterna med avtalet 

kom att krocka med faktumet att Sverige själva hade fartyg på västsahariskt vatten.  

Detta kunde ses som en brist inom Sveriges politik då två myndigheter i ett land 

resonerade olikt kring Västsaharafrågan, där den enda myndigheten menar att man inte 

ska ta del av ekonomiska vinster på ockuperade områden medan den andra myndigheten 

menar att man borde inkludera det. Detta ser dock inte bra ut inom de politiska ramarna. 

Detta kan även ses utifrån den teorin att Sveriges politik har ändrats kraftigt under dessa 

tre tidsperioderna, man har gått från att agera på ett sätt till att sedan anpassa det vidare 

till omvärlden och framför allt EU. Denna hastiga förändring kan på ett sätt ha 

omformat Sveriges utrikespolitik då alla myndigheter inte tog del av det som kom att 

ändras inom riksdagen.  
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7.Didaktisk reflektion 

Genom att sätta in uppsatsens innehåll inom skolämnet, som i sin tur är anledningen till 

att jag valde just detta ämne, bidrar man till elevernas ökade förståelse för omvärlden 

samt de olika konflikterna och krig som pågår än idag. Som man under uppsatsens 

innehåll kan läsa omfattar Västsaharakonflikten många olika band mellan länder och 

organisationer. Man får en mer fördjupad förståelse om hur t.ex. Frankrike, Sverige, 

EU, FN samt organisationer som POLISARIO arbetar. Undervisningen behöver dock 

inte omfatta just ämnet Västsahara utan i grund och botten kan man låta eleverna välja 

ett valfritt ämne som man sedan kan finna information kring inom regeringen eller 

riksdagens databaser, eller regeringsskrifter. Genom att sätta detta inom 

lektionstillfällen, främst inom gymnasienivå, skulle man bidra till elevernas ökade 

förståelse kring b.la. utrikespolitik.  

Inom läroplanen omfattar detta centrala innehåll:  

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 
Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 
sexualitet.  58

Detta kommer ge eleverna fria händer att diskutera samt hitta information kring det som 

intresserar dem mest. Då dagens klassrum är väldigt mångkulturellt lär man finna elever 

som kommer försöka välja ämnen som omfattar deras tidigare kultur osv, detta kommer 

då ge elever som inte är bekanta med just detta en mer ökad förståelse kring just den 

historien eller politiska konflikter. Lektionerna kommer mestadels handla om att lära sig 

att orientera sig inom databaserna för att finna de källmaterial som inkludera det ämnet 

man har valt. Då man arbetar med just material från riksdagens och regeringens 

databaser klassas det även som kvarlevor, detta kommer även vara en del där eleverna 

får förståelse om vad kvarlevor är.  

 Skolverket, 2011, s. 6858
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Genom att låta eleverna leta och finna information inom databaserna så kan även 

eleverna nå olika kunskapskrav, här är kunskapskraven för betyget E: 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor 
om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I 
värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och 
dess betydelse för tolkningen.  59

Samt kunskapskraven för betyget A: 

Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om 
historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materia- 
lets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med 
nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.  60

Under mitt egna arbetssätt för att finna information inför uppsatsen märkte jag tydligt 

hur lärorikt det var för mig att leta inom databaserna, därför hade det varit väldigt 

pedagogiskt att använda det för yngre åldrar att de kan få bredare perspektiv inom 

politik samt historia. En uppgift kan vara att man frivilligt väljer ett ämne inom 

historien som på ett sätt omfattar den svenska utrikespolitiken, när man väl har valt ett 

ämne ska man senare gå in och finna information inom databaserna samt avgränsa de 

olika sökningarna för att specificera sig på det man vill uppnå. När eleverna har funnit 

sin information kring ämnet får de även analysera kring ifall det har skett någon 

förändring eller ifall det fortfarande inte har bearbetats framåt, för att få in de historiska 

delarna ska arbetet och redovisningen av arbetet innehålla bakgrundshistoria, samt en 

historisk förklaring till hur man arbetar med frågan, en annan viktig aspekt är hur man 

redovisar sitt källmaterial. Med detta bidrar man även till att  

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning 
och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har 

 Skolverket, 2011, s.6859

 Ibid, 7060
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betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser 
ur olika perspektiv”  samt att man även ger eleverna ”möjlighet att söka, granska, tolka 61

och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg 
som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.”   62

Eleverna presenterar sedan det som de har kommit framtill, samt sitt källmaterial 

tillsammans med klassen för att sedan kunna driva en diskussion genom att besvara på 

klassens frågor kring t.ex. konflikten eller krig som man har valt. 

 Ibid, 6661

 Ibid, 6662
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