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Tre riksdagsledamöter kräver nu

avkolonisering av Västsahara

genom folkomröstning och ett

större engagemang från den

svenska regeringen. De ifråga-

sätter också EU:s bistånd till

Marocko. Även svenska konsu-

menter bör agera, anser de.

Ännu en skamfläck fördjupar sig i mänsk-
lighetens historia. Vi blir upprörda över
olika ockupationsmakters ageranden i
andra delar av Mellanöstern men åker gär-
na till ockupationsmakten Marocko på
semester och njuter av värme och sol.
Samma värme och sol gör livet outhärdligt
för många västsaharier med över 50° vär-
me i flyktinglägren, där höggravida kvin-
nor tvingas gå kilometerlånga sträckor till
förlossningssjukhus. Flyktingläger omöj-
liggör ett långsiktigt samhällsbyggande
och förverkligandet av
framtidsdrömmar. Det
är hög tid att avveckla
Afrikas sista koloni! 

FN erkänner Västsa-
haras rätt till självbe-
stämmande enligt den
allmänna avkolonise-
ringsresolutionen 1514
från 1960 samt en rad
senare resolutioner gäl-
lande Västsahara, där
man specificerar att
denna rätt ska beslutas enligt en folkom-
röstning och ett tillbakadragande av
marockansk trupp. Resolution 3437 er-
känner POLISARIO som representant för
det västsahariska folket. 

Under Marockos ockupation, som
pågått sedan Spanien lämnade området
1975, har militären lagt ut över 4 miljoner
minor kring den västsahariska gränsen och
byggt en mur, som delar landet i två och
gör befolkningen till fångar i sitt eget land.
Marocko bedriver också en folkomflytt-
ningspolitik för att öka den marockanska
befolkningen i Västsahara, en befolkning
man vill ha in i röstlängden till folkom-
röstningen för att se till att röstningen går

som man vill. Detta är bara ett medel
man använt i sitt konsekventa motarbe-
tande av FN:s mission MINURSO.
Ockupationen kostar Marocko över en
miljon dollar per dag, samtidigt som ett
stort bistånd tillkommer Marocko från
EU. 

Vi ifrågasätter nu stödet till ett land
som direkt förtrycker ett annat. Har vi ens
förstått att det är så?

Det är ingen hemlighet att stora eko-
nomiska intressen ligger bakom både
Marockos och omvärldens agerande. Väst-
sahara har stora mängder järnmalm, fosfat
och olja samt fiskerika vatten, som idag
nyttjas av spanska fiskare enligt över-
enskommelse med Marocko. Vi måste
dock se till att mänskliga rättigheter inte
ställs vid sidan av när ekonomiska och
enskilda länders intressen träder in.
Marocko måste bevisa att det är seriöst när
det gäller sitt arbete med politiska refor-
mer. Man kan inte vara demokratisk sam-
tidigt som man ockuperar och förtrycker

ett annat land. Vi
måste också stärka
FN och se till att
världssamfundets
överenskommelser
inte förlorar sin tro-
värdighet. Tyvärr
finns det alltför
många exempel där
FN, trots sitt inter-
nationella mandat,
stått handlingsför-
lamat. Det interna-

tionella samfundet måste ta sitt ansvar
och agera i enlighet med det förtroende,
som det har fått av alla länder i världen
genom FN och se till att de beslut som
fattas efterlevs. 

Det är hög tid att det svenska folket
agerar och utövar sin makt som konsu-
menter. Det är hög tid att Sverige agerar
och gör sin röst hörd på den internatio-
nella arenan. Därför anser vi att Sverige
kraftfullt ska agera i både EU och FN mot
Marockos ständiga förhalningar av folk-
omröstningen och ställa krav på att
Marocko uppfyller FN:s resolutioner.
Detta borde nu drivas av Portugal som ju
sagt sig prioritera relationerna med Nord-

afrika under sitt nuvarande ordförande-
skap i EU. Vi uppmanar regeringen att ta
upp detta på Portugals EU-agenda. Vi
tror på människans fria val att själv utfor-
ma sitt liv och ta sitt ansvar i samhället.
Därför ska vi arbeta för att folkomröst-
ningen skyndsamt äger rum enligt gjorda
överenskommelser och att resultatet re-
spekteras, innan Västsaharas hopp sinar
likt vattenkällan i öknen. 
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Marocko har ingen rätt till Västsahara
Riksdagspolitiker:

”Det är hög tid
att det svenska
folket agerar
och utövar sin
makt som kon-
sumenter.”

*De tre moderata riksdagsledamötena Ewa

Björling, Göran Lindblad och Ulf Sjösten

skriver i en replik på artikeln i GP 21/8 att

Polisario ”har gjort sig känd för att inte

backa för terror som förhandlingsredskap”

samt att propagera för ett självständigt

Västsahara “är detsamma som att propa-

gera för en kommunistisk gerillaregim”. 
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