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Stöd VästsaharaAktionen!
Manifest för VästsaharaAktionen

Västsahara är Afrikas sista koloni, som
fortfarande väntar på att få bestämma sin
egen framtid. Två tredjedelar av landet är
ockuperat av Marocko, som i skydd av en
nära 200 mil lång övervakad och minerad
mur plundrar och säljer ut dess naturresurser. Ockupationen inleddes strax innan
kolonialmakten Spanien 1976 regelvidrigt och ansvarslöst övergav landet. Enligt
FN har Spanien fortfarande ansvaret för
avkoloniseringen.
Befrielsefronten Polisario bekämpade
både Spanien och de nya inkräktarna i ett
långvarigt utnötningskrig. Många västsaharier flydde till läger i Tindouf, Algeriet.
En republik utropades, Saharawi Arab
Democratic Republic (SADR). En vapenvila trädde i kraft 1991, sedan parterna
under FNs överinseende antagit en plan
för en folkomröstning om självständighet. Men processen har tillåtits blockeras
och saboteras av Marocko, vilket också
äventyrar vapenvilan.
Rättsläget är dock klart. Västsaharierna
har enligt Haagdomstolen rätt till sitt
land. Ockupationen är illegal enligt folkrätten. Ett 80-tal stater har redan erkänt
Västsahara (SADR). Marockos övergrepp
mot civilbefolkningen bryter mot elementära mänskliga rättigheter, och skapar risk
för att den fredliga kampen övergår till
väpnat motstånd.
De ledande i det internationella samfundet har dock svikit det regelverk de
själva satt upp. Decennier av krig, brutal
ockupation och påfrestande liv i flyktingläger för hundratusentals människor
måste få ett slut. Därför behövs insatser
från en bred folklig opinion som tvingar
enskilda stater, FN, EU och andra internationella organ att ta sitt ansvar. De
måste sätta stopp för den marockanska
ockupationen och utan dröjsmål genomföra den folkomröstning som utlovades
redan 1991, så att det västsahariska folket
i fred kan bygga upp sitt land.
Vi som ställer oss bakom detta frihets-
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manifest för Västsaharas folk arbetar för
att uppfylla följande krav:
- Genomför folkomröstningen om
Västsaharas självständighet!
- Stöd befrielserörelsen Polisario!
- Erkänn Västsahara (SADR)!
- Stoppa Marockos övergrepp mot
civilbefolkningen i ockuperade
Västsahara!
- Frige de västsahariska politiska
fångarna!
- Riv ”skammens mur” som delar
landet!
- Ingen exploatering och stöld av
Västsaharas naturresurser!
- Ökat bistånd till de västsahariska
flyktingarna!

Sahara
Filmfestival i
Kobra
Kulturprogrammet Kobra i
SVT1 visade 26 mars ett inslag
om Sahara International Film
Festival, som äger rum varje år i
de västsahariska flyktinglägren.
Då visas film i tält och under bar
himmel. Skådespelare och regissörer från olika länder medverkar.
Malin Korkeasalo och Åse
Fougner hade filmat inslaget
2006. Årets Sahara International
Film Festival ägde rum i april.
Resten av Kobraprogrammet
handlade om den marockanska
filmstaden nära Ouarzazate, populärt kallad Saharawood, där
många internationella storfilmers
ökenscener spelas in, däribland
den svenska filmen om Arn. Men
marockanska inhemska filmare
får inte tillgång till denna påkostade ”filmstudio”.

Följande organisationer har hittills ställt
sig bakom manifestet:

Kristin Ivarsson

Den 27 februari i år var det 31 år sedan
Spanien lämnade Västsahara och landet

istället kom att ockuperas av Marocko och
Mauretanien. Men detta var också året då
Polisario utropade Västsahara som självständig republik. Åren som förflutit sedan
dess har burit med sig brutala bakslag för
självständighetsrörelsen. Men det finns
samtidigt all anledning att fira den kamp
som obändigt fortskrider i Saharas karga
öken och under jorden i det ockuperade
landet.
För att uppmärksamma republiken
SADRs 31-årsdag bjöd Nätverket för ett
fritt Västsahara i Malmö in till ett offentlig kalas på Möllevångstorget. Med flaggor och brandtal lockades allmänheten in
att delta i firandet. Förbipasserande bjöds
på saft och gräddtårta samtidigt som de
upplystes om världens mest bortglömda
konflikt. Napp i den färgglada fiskdammen gav en påse innehållandes både
godisfiskar och information om det folkrättsvidriga fiskeavtal som slutits mellan
EU och Marocko. Under firandet lästes
även en gripande hälsning från det ockuperade landet upp. Detta ledde till att
många valde att underteckna det upprop
för krafttag mot ockupationen som sänts
till utrikesminister Carl Bildt.
Pernilla Lundmark

Hmad Hammad är människorättsaktivist och en av frontfigurerna i
kampen för ett fritt Västsahara i den
ockuperade delen av Västsahara.
Han har flera gånger blivit fängslad
och torterad för sin kamp. I maj kom
han till Sverige för att berätta. Läs
mer i nästa nummer av Västsahara.
Bild: Martin Wikström

Prenumerationspåminnelse

Tyvärr har flera prenumeranter
genom brev blivit uppmanade att
betala sin prenumeration – trots
att ni redan gjort det! Tidskriften
Västsahara ber om ursäkt för detta. Ett tillfälligt datafel gjorde att
inte alla inbetalningar fanns registrerade, när prenumerantlistorna
trycktes ut. Felet är nu åtgärdat.
Du som läser Västsahara just nu
och inte är prenumerant, bli det
gärna!
4 nr/år kostar 100:- (125:- för
organisation) pg 204003-8

Gasellpojken
Ur tidskriften Västsahara nr 2 2007

Dessutom stöds VästsaharaAktionen av
följande organisationer:

Organisationer som vill underteckna
manifestet eller ha mer information kan
i inledningsfasen kontakta Sören Lindh,
e-post: soren.lindh@afrikagrupperna.se,
tel: 070-399 27 69

Nätverket för ett fritt Västsahara
tog över Möllevångstorget

Förbipasserande bjöds på saft och
gräddtårta
Bild: Tobias Bladini

ABF, Afrikagrupperna, Diakonia, Föreningen Västsahara, Global Publications
Foundation, Grön Ungdom, Kommittén för
Västsaharas kvinnor, Liberala Ungdomsförbundet, Nätverket för ett fritt Västsahara i
Göteborg och Malmö, Praktisk Solidaritet,
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola, SSU, Ung Vänster och Örnsköldsviks
FN-förening.

Broderskapsrörelsen, CUF och KDU

Västsaharas födelsedag
firades med tårtkalas

Hamdi El Hafi är västsaharisk journalist som skriver Polisarios tidning
"20 maj". Den ska komma ut i 500
ex med 6 nr per år till flyktingarna
i lägren men nu är kopiatorn sönder
och ingen tidning har kommit ut sedan
hösten 2006. Tidningen innehåller
inte bara politik utan också poesi,
teater och artiklar om hälsa till exempel. Hamdi El Hafi intervjuades i
radioprogrammet Medierna den 7
april under ett Sverigebesök.
Bild: Lena Thunberg

Västsahara 2 2007

I februari 2006 besökte Johan Franzon de
västsahariska flyktinglägren. Han hade då
läst historien om en västsaharisk pojke
som kom bort från föräldrarna och växte
upp och levde bland gasellerna ute i
öknen.
Johan Franzon, som arbetat som teaterkritiker, skådespelare och manusförfattare på Teater Bastard, hade bestämt sig för
att skriva en pjäs om gasellpojken. I mars
i år hade pjäsen urpremiär på dockteatern
Sesam i Göteborg.
Med hjälp av dockor, skuggspel, animationer, ljus- och ljudillustrationer, dockoch skuggspelare och en suggestiv ökenliknande teaterscen skildras en pojkes
Västsahara 2 2007

dramatiska liv och konfliktfyllda förvandling från människa till något mer och
annorlunda. Ett litet människobarn som
skiljs från sina föräldrar och på egen hand
får orientera sig mot ett nytt liv och nya
förutsättningar, där man kan vara olik och
ändå till slut trots svårigheter äkta och riktig. Inte antingen eller utan kanske både
och.
Pjäsen är regisserad av Nasrin Barati
och har spelats för förskolebarn och lågstadiebarn under mars och april.
Johan Franzons manus finns också i
bokform.
Lena Thunberg

Bild: Ola Kjelbye
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