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Spørgsmål 
Den nye retssag mod de 24 aktivister fra Gdeim Izik, blev igangsat den 
13. marts i Sale tæt på Rabat i Marokko. Den reelle grund til deres 
fængslinger er deres deltagelse i aktiviteter for menneskerettigheder i det 
besatte Vestsahara, deres støtte til saharawiernes ret til selvbestemmelse 
og deres indsats mod illegal udnyttelse af Vestsaharas naturressourcer 
med Marokko som 3. part. Mere end 6 år er gået siden 
besættelsesstyrkerne fra Marokko gennemførte et brutalt angreb på 
Gdeim Izik lejren, hvor saharawier fredeligt gjorde opmærksom på deres 
fundamentale rettigheder og på kravet om frihed. Indtil i dag er 24 
aktivister stadig fængslet. De er i strid med internationale regler dømt 
ved en militærdomstol til 20 og 30 års fængsel. 
a. Er regeringen opmærksom på den aktuelle situation for de politiske 
fanger fra Gdeim Izik? 
b. Er det regeringens opfattelse, at deres tilbageholdelse, deres retssager 
og deres efterfølgende fængslinger er i overensstemmelse med 
principperne i international ret? 
c. Hvad har ministeren gjort for at gøre Marokko opmærksom på, at 
landet overtræder internationale retsregler? 
d. Har/vil den danske minister sende observatører fra ambassaden i 
Rabat for at overvære retssagen? 
e. Har/vil den danske regering gøre noget for at få den marokkanske 
regering til at sikre en fair retssag for de 24 fra Gdeim Izik? 
Hvad har/kan ministeren gøre for at beskytte menneskerettighederne i 
det besatte Vestsahara generelt? 
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Svar 
Regeringen er opmærksom på sagen mod de 24 fanger fra Gdeim Izik, 
som vi bl.a. følger via EU-delegationen i Marokko, der også har været til 
stede under retssagerne.  
 
Repræsentanter fra vores ambassade i Rabat deltager endvidere sammen 
med EU-delegationen i møder med Marokkos Nationale 
Menneskerettighedsråd, hvor konkrete menneskerettighedssager drøftes, 
herunder Gdeim Izik-sagen.  
 
Regeringen finder generelt, at civile bør retsforfølges ved civile domstole. 
Det er derfor positivt, at sagen mod de 24 fanger fra Gdeim Izik nu går 
om ved en civil domstol.  
 
Ambassaden i Rabat deltager regelmæssigt med de andre nordiske lande i 
besøg i Vestsahara, senest i februar 2017. Under besøget mødtes 
ambassaderne med lokale myndigheder og NGO’er.  
 
Danmark rejser menneskerettighedsspørgsmål både med de lokale 
myndigheder i Vestsahara og med Udenrigsministeriet i Rabat. 
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