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Den 30 oktober tar FN:s säkerhetsråd ett nytt beslut i Västsa-
harafrågan. De senaste 16 åren har FN-mandatet rutinmässigt förlängts
utan påtryckningar på Marocko, som fram till 2004 saboterade den
beslutade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.

De senaste tre åren har Marocko i stället öppet förklarat att man inte
tänker acceptera ett fritt Västsahara, det vill säga man går emot folk-
rätten och ett stort antal resolutioner i FN.

Dessutom har Marocko framfört ett nytt alternativ till lösning av
konflikten; delvis autonomi för västsaharierna.

FN:s säkerhetsråd uppmanade i april Marocko och Polisario till
förutsättningslösa förhandlingar under sommaren.

Naturligtvis blir dessa förhandlingar resultatlösa. Vad ska de för-
handla om? Marocko accepterar ju inte ett självständigt Västsahara! 

Det är i stället FN:s skyldighet att se till att västsaharierna äntligen
får sin folkomröstning och sin rätt till självständighet tillgodosedd i
enlighet med den avkolonisering som ska ske.

I slutet av oktober får FN och därmed också Sverige bekänna färg.

I det ockuperade Västsahara försämras situationen. Klappjakten
på västsaharier som är för självständighet ökar. Till och med barn för-
följs.

Västsahariska studenter inne i Marocko trakasseras. Rabab Amida-
ne berättar på nästa sida om vad som hände
i Marrakech i maj.

Västsahara är ett av de länder som är mest
nedsmutsat av minor. Mikaela Wallinder på
Landmine Action i London berättar här om
minröjningen på Polisariokontrollerat områ-
de i Västsahara.

Och återigen har en nordbo gripits i den
ockuperade huvudstaden El Aaiún.

Vad beslutar FN i
oktober?

redaktören har ordet

Lena Thunberg, 
redaktör för Västsahara

De förhandlingar mellan Marocko
och Polisario som ägde rum i Man-
hasset utanför New York 18 och 19
juni samt 10 och 11 augusti har inte
lett till något resultat.

Marocko kräver begränsad auto-
nomi som enda alternativ medan
Polisario kräver folkomröstning med
självständighet som ett av alternativen.

Förhandlingarna leddes av FN-
sändebudet  Peter Van Walsum och i
närvaro av representanter för Algeri-
et och Mauretanien.

Parterna har gått med på att mötas
igen men varken tid eller plats är
bestämda.

Sedan 1991 övervakar FN-styrkan
Minurso vapenvilan mellan Marocko
och Polisario. Folkomröstningen om
självständighet, som skulle ha ge-
nomförts 1992, har inte kunnat ske
på grund av Marockos obstruktion.

FN:s säkerhetsråd uppmanade i
slutet av april de båda parterna att
under ledning av FN starta förutsätt-
ningslösa förhandlingar om en lös-
ning på konflikten.

FN-styrkan Minursos mandat går
ut 30 oktober.

*

Resultatlösa 
förhandlingar 

120 000 marockanska
soldater

Den marockanska armén består av
180 000 man varav 120 000 är
stationerade vid ”muren”.
Polisstyrkan består av 40 000 man
samt 30 000 i säkerhetsstyrkan och
22 000 i gendarmeriet enligt den
spanska tidningen El Pais.

*

Spanska vapen till
Marocko

Spanien har sålt vapen för 600 000
euro till Marocko enligt den spanska
tidningen El Pais i maj.
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