Västsahara 1-07 (kopia)

07-05-15

17.09

Sida 2

Ur tidskriften Västsahara nr 2 2007

TIDSKRIFTEN VÄSTSAHARA
2 2007

maj

Utges av Föreningen Västsahara
och utkommer med

fyra nummer per år.
ISSN 1652-2052

Ansvarig utgivare och redaktör:
Lena Thunberg

Redaktionsråd: Kristin Ivarsson,

Jan Strömdahl, Martin Wikström,
Arto Valtonen och Monica Zak.
Layout: Johan Franzon
Adress: Västsahara

c/o Afrikagrupperna
Linnégatan 21

413 04 Göteborg

INNEHÅLL

Förhandlingar mellan Polisario och Marocko

sid 4

Carl Bildt om Västsahara

sid 5

Aminatou Haidars långa kamp

sid 8

Svensk journalist utslängd från Västsahara
Att fly sitt hemland

I 16 års tid och var sjätte månad har FN:s säkerhetsråd långsamt och minutiöst förhindrat och försvårat att internationell lag och
rätt i enlighet med FN-stadgan utövas i Västsahara.
Västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet.
Frågan behandlas varje år i FN:s fjärde utskott, avkoloniseringsutskottet. Marocko har ingen rätt till Västsahara. Att västsaharierna förvägras sin rätt till självbestämmande samtidigt som FN öser in pengar
i FN-styrkan Minurso, som sedan 1991 finns på plats i de ockuperade delarna av Västsahara, är häpnadsväckande.
För första gången nämns nu i generalsekreterarens rapport att situationen i det ockuperade Västsahara inte är den bästa. Då har västsaharier i åratal misshandlats, fängslats, torterats, ”försvunnit” och
dödats utan reaktion från FN.
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Norsk investering stoppad
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tel 031 - 24 72 30

Hemsida: www.natverkstan.net/
vastsahara/

E-post: vastsahara@brevet.nu

Prenumerationer:

Nästa nummer av Västsahara utkommer i september. Läs om det
ockuperade Västsahara; brittiska Landmine Action, afrikanska flyktingar
som dumpas där, MR-aktivist på besök i Sverige med mera.

I stället för att tvinga Marocko att genomföra den folkomröst-

ning om Västsaharas självständighet som FN beslutade för 16 år
sedan, tvingar man nu Polisario in i förhandlingar med en ockupant
som i två års tid förklarat att man inte tänker acceptera ett självständigt Västsahara.
I detta läge är det naturligtvis avgörande att länder som Sverige
inom FN och EU bevakar och försvarar västsahariernas rätt till självständighet. Hur kommer den svenska regeringen att agera? Kommer
man att stillatigande se på hur Frankrike, USA och Spanien får sina
politiska intressen tillgodosedda i stället för att försvara internationell
rätt?
Att inte försvara folkrätten och internationell lag kan leda till anarki och i förlängningen kanske terrorism.
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Karta: Björn Eriksson

27 februari-skolan i Algeriet.

Baksida: Bistånd lossas i lägren

Varför ingen press
på Marocko?
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Vid de europeiska liberala ungdomsförbundens konferens i
Berlin i april antogs en resolution som uppmanar alla Europas länder
och EU-länder att erkänna den västsahariska staten SADR. Det är
utmärkt. Vid en konferens i EU-parlamentet i april försvarade dessutom den svenska
EU-ministern Cecilia Malmström den
förra svenska regeringens vägran att underteckna EU:s fiskeavtal med Marocko
Situationen i de ockuperade delarna av
Västsahara är fortsatt mycket svår. Inte
bara vuxna utan också barn och ungdomar
fängslas och misshandlas av den marockanska ockupationsmakten. Vilka tankar har
de om FN och omvärlden?
Lena Thunberg,
redaktör för Västsahara
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Marocko på
turistmässan

När turistmässan slog upp portarna på
Svenska Mässan i Göteborg i mars fanns
som vanligt Marockanska statens turistbyrå
på plats för att göra reklam för resor till
”turistparadiset Marocko”. Turistnäringen
växer i betydelse för den marockanska staten. I en stor monter kunde besökarna bläddra i broschyrer, samtliga med kartor där
Västsahara innefattades. Nätverket för ett
fritt Västsaharas Göteborgsgrupp delade ut
flygblad utanför mässan med information
om kopplingen mellan turistnäringen och
ockupationen av Västsahara. En banderoll
med texten ”Marocko ut ur Västsahara” välkomnade besökarna. Snart hade personal
från Marockanska statens turistbyrå tryckt
upp egen information som de delade ut
bredvid Nätverkets aktivister. På deras flygblad kunde man bland annat läsa att
Polisario håller det västsahariska folket mot
deras vilja i flyktinglägren. Det var uppenbart att Nätverkets aktion störde den bild av
Marocko turistbyrån ville sälja denna dag.
Kristin Ivarsson

På den statliga turistbyråns karta ingår
Västsahara i det marockanska golfriket.
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