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Västsahara är en dold skattkammare. Igår var det fosfaten som
lockade intressenterna, idag är det fisket och i morgon är det troligen
oljan. Västsaharas naturrikedomar har antagligen varit den verkliga
orsaken till den spanska koloniseringen, den marockanska ockupatio-
nen och västvärldens fortsatta vägran att låta folkrätten råda i just
den här delen av världen.

Spanien behöll 35 procent av naturtillgångarna, när de i den famö-
sa och illegala Madridöverenskommelsen överlämnade sin koloni i
Marockos händer.

EU-fisket längs Afrikas västkust har varit och är av vital betydelse
för spanjorerna. Vid EU-inträdet förhandlade de till sig en större
kaka av EU-fisket. Den rovdrift, som har lett till att EU-länderna har
fiskat ut sina egna vatten, fortsätter nu vid Afrikas västkust.

Sverige röstade som enda land nej till EU:s fiskeavtal med
Marocko, eftersom de västsahariska vattnen inte var uteslutna. Hur
kan EU å ena sidan stödja FN:s resolutioner om västsahariernas rätt
till självständighet och ge bistånd till flyktingarna, och samtidigt teck-
na avtal med Marocko om fiske i ockuperat område?

Samtidigt visar det sig att svenska fiskefartyg från Göteborg har
fiskat i västsahariska vatten sedan 1998 och att denna verksamhet
stöds av branschorganisationen Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund.
De fartyg som fiskar där nu, gör det dessutom olagligt.

I juli besökte Rabab Amidane Göteborg. I september kom
Soultana Khaya till Stockholm. Dessa två unga västsahariska studen-
ter hade misshandlats, gripits, förolämpats och skadats svårt av
marockansk polis, som stormade universitetet i Marrakech i maj. De
unga kvinnornas brott? De anser att Västsahara borde bli självstän-
digt. Det anser för övrigt resten av världen också.

Soultana miste ena ögat i misshandeln. Nu har hon lyckats ta sig till
Spanien, där hon har genomgått flera svåra operationer.

Rababs hela familj, mamma och två systrar, greps efter en mani-
festation i El Aaiún i november. Bro-
dern, 21-årige El Ouali, sitter redan i
fängelse, dömd till fem års fängelse
efter en annan demonstration. Var det
för att informationen om familjens
situation snabbt spred sig som familjen
släpptes dagen därpå? 

Soultana, Rabab och hennes familj
och alla deras medsystrar och medbrö-
der är de som får betala priset för att
världens makthavare väljer att blunda
för folkrättsbrottet mot västsahari-
erna.

Västsahara – en
skattkammare 

redaktören har ordet

Lena Thunberg, 
redaktör för Västsahara

Res inte
till Marocko!

– Efter ett tag kom en av de anställ-
da ut från marockanska turistbyrån.
Med resebroschyrer i handen bör-
jade han argumentera och propage-
ra för den marockanska regimens
affärer. Han uppmanade flygblads-
utdelarna att åka på solsemester till
de marockanska stränderna istället
för att störa regimens affärer. Efter
att diskussionen avslutats ringde
han polisen.

Det var Solidaritetsgruppen vid
Jakobsberg Folkhögskola som
delade ut flygblad utanför Marock-
anska statens turistbyrå i två tim-
mar den 26 september. Två bande-
roller med information fanns också
på plats. Syftet var att uppmana till
bojkott av marockanska varor och
att informera förbipasserande och
eventuella kunder på resebyrån om
den marockanska ockupationen av
Västsahara.

Flera intresserade stannade till för
att få veta mera. SSU Huddinge och
Stockholmsavdelningen från Nät-
verket för ett fritt Västsahara deltog
också.
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