EUCOCO 2007:

I Rom möttes president och
intifada
Höjdpunkten i den fullsatta
biblioteksaulan var när president
Mohamed Abdelaziz i slutet av
sitt tal kunde välkomna sin ”broder” Hmed Hammad efter
decennier i marockanska fängelser och inom det ockuperade
området. Det blev en symbol för
intifadans ökade kraft och betydelse i befrielsekampen.

anskt” på murar i närheten av konferenshotellet.
Västsaharastödet i Italien är annars
påtagligt, både från nationella och regionala parlamentariker och från det civila
samhället. Från delegaternas sida gjorde
särskilt sydafrikanerna starka inlägg och
fördömde Marockos agerande med hänvisning till den egna befrielsekampen.
Den marockanska autonomimanövern
skåpades ut av alla som ett taktiskt falsarium för att permanent godta ockupationen.
Konferensen beslöt att ett brev skulle
sändas till den nye franske presidenten
Sarkozy inför hans besök hos kung
Mohammed. Det skulle trycka särskilt på
mänskliga rättigheter för västsaharierna i
ockuperat område, eftersom Sarkozy sagt
sig vilja kämpa för MR. Snart nog visade
det sig i alla fall att det franska stödet till
Marocko är helt oresonligt. Sarkozy
berömde Marockos autonomimanöver.
Matsituationen i lägren togs upp i
gruppen, som behandlade humanitärt
bistånd. Det blir allt tydligare att världen
håller på att tröttna på den långvariga
flyktingsituationen och att det finns krafter som vill svälta ut flyktingarna i Tindoufområdet.

Senia vädjade till FN:
Stoppa Marockos övergrepp!
Inför FN:s avkoloniseringsutskott i oktober talade också
Senia Bachir Abderahman.
Senia studerade i två år på United World Colleges i Norge. Nu
studerar hon vidare i USA.

– Jag är en ung västsaharisk student som
har fått möjlighet att tala med er. Det
finns så många andra unga västsaharier
som inte kan framföra sina åsikter.
Många västsahariska studenter och
ungdomar vid universitet och andra
ställen i Marocko och Västsahara har
sedan 2005 attackerats på fruktansvärda sätt av marockansk polis och militär.
Medan jag pratar med er nu förföljs
och torteras många västsahariska fångar i marockanska fängelser.
… Som representant för de västsahariska ungdomarna vädjar jag till FN
att undersöka vad som kan göras och
att omedelbart ingripa för att stoppa
de pågående kränkningarna av
mänskliga rättigheter i de ockuperade delarna av Västsahara.
Samtidigt som den marockanska
regeringen utför dessa hemskheter för
att tysta den västsahariska kampen,
fortsätter västsaharierna att slåss och att
hålla ut precis som min mormor har
sagt till mig:
– Marockanerna har bomber och
avancerade militärvapen men vi västsaharier har tålamod och övertygelse.
Lena Thunberg
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Representanter för räddningstjänstens
fackföreningar tog emot utanför det stora
nationalbiblioteket i centrala Rom när
33:e EUCOCO-mötet inleddes 19 oktober.
Dagen innan bjöd en grupp senatorer
på parlamentarikerkonferens för att
gemensamt uttrycka stöd för västsahariernas kamp för frihet och mänskliga rättigheter. Ett uttalande antogs som bland
annat kräver att Polisario ska få fulla
diplomatiska rättigheter i respektive land.
I solidaritetsgruppernas tredagarskonferens deltog cirka 400 personer från 21
länder i främst Europa, men även Sydafrika, Algeriet, Mauretanien, Mexiko och
Uruguay var representerade. I Marocko
ökar faktiskt stödet för ett fritt Västsahara,
men det som deltagarna kunde notera var
lite färskt klotter ”Västsahara marock-
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Mohamed Abdelaziz, Västsaharas president.
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