Västsaharakurs
på Jakobsbergs
folkhögskola
En ettårig resande kurs med tema
Flyktingskap planeras med start
hösten 2008.
Kursen innehåller kolonialismens och imperialismens historia, flyktingskap, flyktingpolitik i
Sverige och världen. Fokus på
Västsaharakonflikten. En 6 veckor lång resa till Spanien och flyktinglägren ingår. Efterarbete i
dokumentationsform. Mer information: www.jakan.nu
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Södra Afrika
I Södra Afrika, nr 3/2007, skildrar Per Liljas och Casper Hedberg livet i det ockuperade området samt i ett flyktingläger bland
Saharas sanddyner.
Som alltid när ett nytt nummer är färdigt hölls en presentationsfrukost på kafé Edenborg i
Stockholm.
Kerstin Bjurman
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Till Sveriges regering
Situationen för den västsahariska civilbefolkningen i det Marocko-ockuperade
Västsahara har under de senaste månaderna blivit allt svårare. Flera av de västsahariska studenter vid universiteten i Agadir, Marrakech, Casablanca och Rabat,
som greps och misshandlades efter fredliga manifestationer för självständighet i
början av maj dömdes under sommaren
till fängelse. Förföljelserna av och trakasserierna mot de västsaharier, som visar
sympati för ett självständigt Västsahara
eller för Polisario, fortsätter. Den senaste
tiden har inte bara före detta ”försvunna”
politiska fångar och MR-aktivister utan
speciellt barn och ungdomar drabbats av
polisvåld.
Åsikts-, yttrande-, mötes- och organisationsfrihet finns inte för västsaharierna.
Sedan i maj 2005 har mängder av västsaharier trakasserats, misshandlats, torterats,
fängslats, dömts i rättsvidriga processer,
förlorat sina jobb eller sin lön, tvångsförflyttats, relegerats från skolor eller fått sina
hem skövlade.
En FN-delegation som besökte området i maj 2006 bekräftar rapporterna om
våldet och bristen på mänskliga rättigheter
för den västsahariska befolkningen. Amnesty International och Human Rights
Watch har också rapporterat om brotten.
Den västsahariska regeringen och Polisario har vid ett flertal tillfällen vädjat till
både FN och EU om skydd för civilbefolkningen i ockuperat område.
Samtidigt som förföljelserna mot civilbefolkningen pågår med oförminskad
styrka, propagerar nu Marocko för en ny
och enda lösning av Västsaharakonflikten; begränsad autonomi.
Vi vill betona, att Västsaharakonflikten
ända sedan 1966 är en oavslutad avkoloniseringsfråga för FN och att västsaharierna har rätt till självbestämmande och
självständighet enligt folkrätten.
I 32 år har en stor del av Västsaharas
befolkning levt i flyktingläger. Lika länge

har den andra delen av befolkningen levt
i ett ockuperat hemland. Sedan 1991 har
Marocko förhindrat den beslutade FNledda folkomröstningen om självständighet. Trots en mängd resolutioner i FN:s
säkerhetsråd och generalförsamling vägrar
Marocko nu att ge västsaharierna det som
de har rätt till, självbestämmande och
självständighet.
Vi kräver
- att Sverige aktivt agerar inom FN, EU
och andra internationella fora, så att den
västsahariska befolkningens mänskliga
rättigheter försvaras mot de marockanska
övergreppen,
- att Sverige aktivt agerar i FN:s generalförsamling under hösten så att västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet i enlighet med FN:s resolutioner om avkoloniseringen försvaras och
äntligen verkställs.
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