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”Den västsahariska staten SADR har
erkänts av ett 80-tal stater, de flesta afri-
kanska. Däremot har ingen EU-stat eller
annat europeiskt land hittills erkänt Väst-
sahara. EU behärskas av Frankrike i den-
na fråga, en före detta kolonialmakt med
stora ekonomiska och politiska intressen i
nordvästra Afrika”. ”Miljöpartiet anser att
Sverige som en minsta gest, bör ansluta sig
till skaran av länder som erkänner Västsa-
hara som egen nation”.

Ekonomiska sanktioner mot Marocko.
Inget EU-bistånd till Marocko så länge
ockupationen av Västsahara fortgår. För-
döm Marockos ockupation. Detta kräver
Bodil Ceballos (Mp) också i sin motion
till riksdagen. Miljöpartiet kräver dessut-
om att Sverige ska ha en självständig roll i
Västsaharafrågan och ”inte anpassa sig till
EU:s lojalitet mot Frankrike och Spani-
en”. Marocko ska uppmanas att upphöra
med tortyr och diskriminering av västsa-
harier. Den olagliga 220 mil lång muren
genom Västsahara bör rivas, skriver hon.

Agneta Berliner. Fredrik Malm, och
Anita Brodén (fp) skriver i sin motion att
Sverige bör driva frågan om ett erkän-
nande av Västsahara av alla EU-länder.

”Marockos ockupation och kränkning av
det västsahariska folket får inte längre fort-
gå”.

Öka det humanitära stödet

”Ockupationen måste upphöra, folkom-
röstningen genomföras och de marockan-
ska kränkningarna av mänskliga rättighe-
ter i Västsahara måste få ett slut. Vi vill
öka det humanitära stödet till de 160 000
flyktingar” skriver Carina Hägg, Urban
Ahlin, Kent Härstedt, Kerstin Engle,
Carin Runeson, Veronica Palm, Kenneth
G Forslund och Olle Thorell (s)

Hillevi Larsson (s) kräver i sin motion,
att Sverige ska vara drivande inom EU och
FN för att ge västsaharierna självbestäm-
mande. Den humanitära situationen i
flyktinglägren måste förbättras genom
ökade anslag till World Food Programme
och UNHCR. Sverige bör verka för att
journalister och internationella observatö-
rer snarast släpps in i de ockuperade
delarna av Västsahara. Sverige bör inrätta
ett utbytesprogram mellan västsahariska
och svenska ungdomar. Marockos
kränkningar av de mänskliga rättigheterna
i de ockuperade delarna av Västsahara

måste uppmärksammas och bekämpas. 

Upphäv fiskeavtalet

Vänsterpartiets Hans Linde, Marianne
Berg, Lena Olsson och Alice Åström och
Gunilla Wahlén vill att den svenska rege-
ringen ska agera på följande områden:

FN-styrkan Minurso måste få ett utö-
kat mandat och skydda den västsahariska
befolkningen mot övergrepp från marock-
ansk polis. Spanien måste ta sitt ansvar för
avkoloniseringen av Västsahara. EU:s
folkrättsvidriga fiskeavtal med Marocko
måste upphävas. EU måste också utreda
vilka som får del av den ersättning som
unionen betalar Marocko för det fiskeav-
talet. Sverige bör också bidra med valob-
servatörer inför en folkomröstning i Väst-
sahara. 

Vänsterpartiet påpekar också att deras
motion från förra året ännu inte behand-
lats av utrikesutskottet och att situationen
i det ockuperade Västsahara har försäm-
rats. Därför har flera yrkanden lagts till i
årets motion.

Lena Thunberg

Motioner i riksdagen:

Erkänn Västsahara! 
Ekonomiska sanktioner mot Marocko! 
Inget EU-bistånd till Marocko!

Så mycket mat!

– Så här mycket mat har jag aldrig sett i
hela mitt liv! sa en häpen Sid Ahmed
Fadel och ville absolut bli fotograferad
framför kundvagnen i ICA-butiken i
Lund. Han hade precis anlänt till Sverige
på sitt första Europa-besök. Fotot med all
denna mat ville han visa sin familj, när
han återvände till flyktinglägren.

Johan Chytraeus, politisk sekreterare
för Folkpartiet Liberalerna i Region Skåne
hade besökt de västsahariska flyktinglä-
gren i juli. Där var Sid Ahmed Fadel hans
tolk. De var jämnåriga, 27 respektive 25
år och kom bra överens. Som ett resultat
av Johans resa bjöds Sid Ahmed till Sveri-
ge i oktober av den liberala rörelsen.

Under sin tre veckor långa vistelse
besökte Sid Ahmed Fadel Växjö, Lund,
Stockholm och Umeå, där han togs emot
av Liberala ungdomsförbundet LUF, som
organiserade möten.

– Jag ville sprida informationen om
västsaharierna efter mitt besök i lägren.
Det här besöket är ett sätt. Med Sid
Ahmed Fadel som gäst lär man sig också
att se Sverige med nya ögon, säger Johan.
Den slitsamma vardagen och den spartan-
ska maten i flyktinglägren är en sådan
kontrast till vårt liv här i överflöd.

Sid Ahmed Fadel är född i flyktinglä-
gren. Engelska har han lärt sig i Algeriet
samt genom alla de besökare, som han tol-
kar för i lägren.

Lena Thunberg
Sid Ahmed Fadel, tolk i flyktinglägren

Foto: Johan Chytraeus
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