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Nytt FN-beslut:

Förhandlingar mellan
Polisario och Marocko
FN:s säkerhetsråd förlängde den
30 april FN-styrkan Minursos
mandat med sex månader till den
31 oktober. I resolutionen, som
antogs enhälligt, uppmanas
Marocko och Polisario Front att
påbörja ”förutsättningslösa förhandlingar för att nå en rättvis,
varaktig och ömsesidigt accepterad politisk lösning som ger
Västsaharas folk självbestämande”.

Förhandlingarna ska ske under FN:s överinseende. Generalsekreteraren Ban Ki-Moon
ska lämna en första rapport den 30 juni.
Han ska också rapportera om situationen
i Västsahara före mandatperiodens utgång.

Hela våren har den marockanska regimen bedrivit en intensiv kampanj för sitt
”autonomiförslag”. Det har fått stor uppmärksamhet trots att det inte har offentliggjorts. Det överlämnades till FN:s säkerhetsråd den 11 april. Förslaget avvisar helt
självständighet för Västsahara. Autonomi
innebär att Västsahara skulle få ett visst
mått av självstyre men fortfarande tillhöra
Marocko. Frankrike, Spanien och USA har
under våren visat ett positivt intresse för
det marockanska förslaget.
Polisario avvisar helt alla förslag som
inte ger det västsahariska folket rätt till
självbestämmande och självständighet.
Polisario har också under hela våren hävdat att det finns en FN-fredsplan, en
avkoloniseringsplan som innebär att det
västsahariska folket ska rösta om Västsaharas självständighet. Att införa nya pla-

ner för avkoloniseringen bara för att ockupationsmakten Marocko sedan två år tillbaka vägrar att acceptera ett självständigt
Västsahara är inget argument, anser Polisario.
I generalsekreterarens rapport som föregick säkerhetsrådets beslut togs för första
gången övergreppen i de ockuperade områdena i Västsahara upp. Vid förra resolutionen i oktober 2006 blockerade Frankrike en skrivning om detta.
De förtroendeskapande möten mellan
västsaharier i flyktinglägren och i ockuperat område, som varit avbrutna under en
tid, återupptogs i november. Under FN:s
kontroll transporteras västsaharier mellan
lägren och ockuperat område för att under
en vecka få träffa sina släktingar som de
kanske inte sett på 32 år.
Lena Thunberg

Den 2 maj attackerades västsahariska studenter på universitetet Ibn Zouhr i Agadir
av marockanska studenter. Två studenter
skadades allvarligt och fem arresterades av
marockansk polis. I ett brev till FN:s
generalsekreterare Ban Ki-Moon uppmanar Västsaharas president Mohamed
Abdelaziz FN att agera till försvar för de
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västsahariska ungdomarna.
Sympatiåtgärder vid andra marockanska universitet samt skolor i Västsahara
stoppades brutalt av marockansk säkerhetstjänst. Vid universitetet Alqadi Ayad i
Marrakech greps 16 studenter och 16
andra skadades 10 maj.
Den 18 april arresterades 14-åriga Al
Echaiya Brahim och 13-åringarna Lansari
Aabid og Fahoum Hassan. De hade deltagit i manifestationer i den västsahariska
huvudstaden El Aaiún. 14-åriga Breih
Weva misshandlades av polis innan han
släpptes.
Lena Thunberg

– Alla försök till demonstrationer stoppas
brutalt. Hundratals västsaharier har misshandlats av marockansk polis. Aktivister
har fått sina hem sönderslagna. Politiska
fångar torteras. Skolor förvandlas till
polisstationer, där barn förhörs. En del
aktivister har forslats 50 km ut i öknen
och dumpats där efter att först har misshandlats grovt av säkerhetstjänsten,
berättade Aminatou Haidar på besök i
Oslo den 8 mars. Hon var inbjuden av
Amnesty International och Raftostiftelsen.
– Det finns ingen yttrandefrihet, ingen
mötesfrihet och ingen organisationsfrihet.
Rörelsefriheten är också begränsad, säger
Aminatou Haidar. Själv har hon fått ett
pass men enbart på grund av påtryckningar på Marocko utifrån.
Exemplen på övergreppen är många.
Detta är ett av dem:
Mohamed Tahlil, ordförande i män-

niskorättsorganisationen ASVDH:s lokalavdelning i Boujdour greps av en grupp
marockanska poliser i utkanten av El Aaiún kl 9 den 17 april, när han var på väg att
åhöra en rättegång mot politiska fångar.
Två av polismännen var de ökända Aziz,
även kallad Touhima och Elkamouri.
Klockan åtta på kvällen efter långa förhör
fördes han till en okänd plats, kläddes av
och torterades svårt. Tre timmar senare
dumpade hans plågoandar honom naken
och svårt skadad öster om El Aaiún.
I augusti 2005 greps Tahlil och dömdes
till tre års fängelse men frigavs i april
2006. En vecka senare greps han igen,
torterades och kördes ut i öknen där han
övergavs. Senare samma år greps han och
trakasserades vid två tillfällen men släpptes efter några timmar.
Lena Thunberg

Mohamed Tahlil
Bild: ASVDH

Asvdh =Association Sahraouie Des Victimes des
Violations Graves des Droits de l’Homme
Commises par l’Etat du Maroc

Ur tidskriften Västsahara nr 2 2007

Carl Bildt i riksdagen:

Rätt till självbestämmande
och självständighet

Barn och ungdomar
särskilt utsatta
Västsahariska barn och ungdomar har den senaste tiden varit
särskilt utsatta för den marockanska säkerhetstjänstens attacker.

Ockuperat område

Den första maj demonstrerade västsaharier i El Aaiún. Fem västsahariska
elever från skolan Lissan Eddine
Elkhatib, som organiserade manifestationen greps senare av marockansk
polis, misshandlades och fördes i
koma till sjukhuset. Manifestationer
ägde också rum i Dakhla och i södra
Marocko.
Bild: ASVDH

Västsahara 2 2007

– Sveriges linje inom EU, som även återspeglas i FN, grundar sig på folkrätten och
rätten till självbestämmande för folket i
Västsahara. Detta innefattar även en rätt
till självständighet, om folket i Västsahara
så vill. Vilket förslag till lösning som än
övervägs måste rätten till självbestämmande respekteras liksom folkrätten i
övrigt, sa utrikesminister Carl Bildt i en
debatt i riksdagen den 16 april. Den var
föranledd av Kalle Larssons (v) interpellation om regeringens eventuella initiativ
för att förmå Marocko att respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna
samt att medverka till en folkomröstning
Västsahara 2 2007

om Västsaharas framtid. Frågan gällde
också stöd till svenska journalister som försöker kartlägga förhållanden i länder som
till exempel det ockuperade Västsahara.
– Vi beklagar Marockos restriktiva inställning till att ge utomstående observatörer insyn i Västsahara. Marocko, som är
föregångare i regionen på en del områden
när det gäller respekten för de mänskliga
rättigheterna, brister vad gäller pressfriheten, i synnerhet rörande Västsaharafrågan.
Eftersom Västsahara de facto administreras av Marocko har landet ett särskilt
ansvar att värna om och upprätthålla
respekten för mänskliga rättigheter i Väst-

sahara, menade Carl Bildt.
Två gånger har de marockanska myndigheterna ställt in planerade besök från
de nordiska ambassaderna till El Aaiún.
Hans Linde (v) har frågat utrikesministern
om eventuella nya initiativ.
– Att besöka Västsahara ingår som en
naturlig del i ambassaden i Rabats uppgifter. Vi hoppas fortfarande att de nordiska
ambassaderna snart ska få klarsignal att
genomföra det flera gånger uppskjutna
besöket i Laayoune, sa Carl Bildt i interpellationsdebatten.
Lena Thunberg
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