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Kofi Annan, FN:s generalsekreter-
are, har nyligen lämnat en rapport
om läget i Västsahara där han nu
officiellt beskriver parternas inställ-
ning som helt oförenliga.

Marocko vägrar att gå med på något annat
än annektering av Västsahara och avvisar alla
planer på en folkomröstning, medan Polisario
kräver att FN:s resolutioner ska gälla.

Det innebär, menar Annan, att det är
meningslöst att presentera någon ny freds-
plan, efter Bakerplanen, som han nu mer
eller mindre officiellt dödförklarar.

Detta eftersom Marocko i vilket fall som
helst kommer att vägra acceptera den, i och
med att FN är folkrättsligt bundet till det
sahariska folkets rätt till självbestämmande
och därmed en folkomröstning.

Annan säger därför, i något mer diploma-
tiska ordalag, att FN inte längre har något att
tillföra processen, ska ”ta ett steg tillbaka”
och rekommenderar istället direkta förhand-
lingar mellan parterna. Polisario har tidigare
begärt sådana förhandlingar, men Marocko
vägrar hålla dem utom på villkor att alla

parter först erkänner dess överhöghet i Väst-
sahara. Annan riktar tydlig kritik mot Ma-
rockos övergrepp i de ockuperade områdena
och tar också upp som ett allvarligt humani-
tärt problem de hundratals afrikanska flykt-
ingar som deporterades ut i den västsahariska
krigszonen under hösten, av den marockan-
ska armén.

Annan understryker också tydligare än
förut att FN inte kan släppa kravet på en
folkomröstning, och att FN aldrig skulle
kunna rekommendera den autonomilösning
Marocko söker, eftersom inte en enda med-
lemsstat har erkänt den marockanska ocku-
pationen. Generalsekreteraren påpekar att
ingen av de stater som har inflytande över
Marocko (främst Frankrike, USA, Spanien)
har försökt pressa regimen att ändra sig.

I praktiken är det ett ställningstagande
för Marockos ockupation, i och med att
landet redan besätter  procent av Västsa-
hara, och sedan många år driver en intensiv
bosättnings- och marockaniseringspolitik,
medan Polisario och större delen av den
västsahariska befolkningen lever i exil i Sa-
haraöknen under extremt svåra förhållanden.

Det är efter  år uppenbart för alla inbland-
ade att det bara är Marocko, av de två parterna,
som har tiden på sin sida.

Polisario har i ett uttalande från FN-re-
presentanten Ahmad Bukhari uttryckt sitt
gillande över rapportens starka formuleringar
om våldet mot sahariska demonstranter, lik-
som om internationell lag och folkomröst-
ningsfrågan, men beklagar att FN inte är
villigt att tvinga Marocko acceptera Säker-
hetsrådets resolutioner.

Att som enda lösning förorda direkta för-
handlingar, samtidigt som man uttryckligen
medger att de kommer att misslyckas på
grund av att Marocko inte är berett att för-
handla om någonting utom sitt eget alterna-
tiv, beskrivs av Bukhari som ”Kafkaartat”.

Polisario menar, att antingen måste Ba-
kerplanen genomföras som Säkerhetsrådet
beslutat, eller så gäller den  ömsesidigt
underskrivna och av FN stödda folkomröst-
ningsplan, som ännu inte uppfyllts.

S A H A R A L I S T A N

FN ger upp medlingsförsök

■■ Marockos kung Muhammad VI har be-
ordrat att  politiska fångar i det ockuperade
Västsahara ska släppas, bland dem den led-
ande sahariske självständighetsaktivisten Ali
Salem Tamek och flera andra tunga namn.
Amnestin kommer en månad efter att 
fångar, bland dem drygt  sahariska sam-
vetsfångar, befriades efter ett liknande kung-
ligt dekret. Den gången följdes frisläppandet
dock av ett omedelbart tillslag i flera väst-
sahariska städer, med hundratals arresterade
och skadade.

Enligt sahariska källor har hittills  per-
soner tillåtits lämna fängelset, och fler fris-
läppanden väntas. Men kvar finns minst 
sahariska politiska fångar, plus flera som
spärrades in innan det sahariska upproret
bröt ut i maj , med en våg av fredliga
demonstrationer och protestmanifestationer.
Inga nyheter lämnades heller om de mellan
 och   politiskt ”försvunna” som förts
bort av marockansk säkerhetstjänst under
ockupationen.

Sahariska aktivistsidor på Internet har re-
dan publicerat bilder av hur marockansk
polis slår till mot välkomstceremonier för de
första frisläppta fångarna, och fler oroligheter
är sannolikt att vänta. Frisläppandet följer
bara ett par dagar efter att FN:s generalsekre-

■■ Det norska varvsföretaget Selfa Arctic
drar sig ur Västsahara. VD Erik Ianssen be-
skriver Västsahara som ”ett minfält” och be-
rättar att han inte kunnat föreställa sig att
situationen skulle vara så dålig som den är.

De marockanska myndigheterna överva-
kade hela tiden företagets verksamhet och
försökte skyla över situationen, berättar han,
men beskriver de kravaller som skakat det
ockuperade området sen maj  som ”rena
gatustrider mellan befrielserörelsen Polisario
och marockanska väpnade styrkor.” Både i
Sverige och Norge pågår debatt om fiskeri-
företags rätt att fiska i de ockuperade områ-
dena. Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR)
stödjer dessa företags samarbete med ocku-

pationsmakten, med det besynnerliga
argumentet att man inte vill ta ställning ”till
Västsahara i förhållande till Marocko. Det är
en utrikespolitisk fråga.”

Men SFR:s neutralitet i Västsaharafrågan
visar sig vid närmare påseende rätt ytlig: i en
intervju med Sveriges Radio uppger ordför-
anden Henrik Svenberg att han tänker upp-
muntra fler svenska fiskare att åka till Väst-
sahara, och fördömer regeringens krav på att
internationell lag ska få gälla också Väst-
sahara.

S A H A R A L I S T A N

Amnesti med våldsam baksida

Norrmän lämnar Västsahara

terare Kofi Annan presenterade en rapport
om Västsahara, där han konstaterar att FN:s
fredsplan har havererat på grund av Ma-
rockos vägran att hålla den folkomröstning
om självständighet som man sedan länge
utlovat. Annan rekommenderade istället di-
rekta förhandlingar mellan befrielserörelsen
Polisario och Marocko, vilket fått Polisario
att förklara att man kommer att bli tvungna

att återuppta stridigheterna om vapenstille-
ståndsvillkorens avtal om en folkomröstning
ignoreras.

S A H A R A L I S T A N

Läs Kofi Annans rapport på www.arso.org/
SGrep2006e.pdf

Läs mer:

www.arso.org
www.map.ma
www.spsrasd.info

Läs mer på http://saharalistan.blogspot.com
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