Motioner i riksdagen
Västsahara,
en fråga
för FN
Västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet.
FN:s fjärde utskott, avkoloniseringsutskottet, sammanträdde i
oktober för att enas kring resolutioner om de frågor som finns kvar.
Västsahara är det största området
som ännu inte är avkoloniserat. De
övriga är öar som till exempel
Caymanöarna och Falklandsöarna.
Mildred Thulin, före detta riksdagsledamot och centerpartist, var
en av de 62 petitionärer som inför
sammanträdet höll ett anförande.
– Två tredjedelar talade för
Västsahara och en tredjedel för
Marockos ståndpunkt, berättar
hon. De Marocko-trogna talade
om kannibalism, slaveri och fängelsehålor i marken i flyktinglägren
samt att barn tvingas åka till Kuba.
Det var verkligen absurt att lyssna
på, berättar Mildred Thulin.
– Vi, cirka 15 personer från Belgien, USA, Portugal, Norge och
Sverige blev också inbjudna till den
marockanske FN-ambassadören
för att diskutera Västsahara-frågan.
Det var ett initiativ från en amerikansk Västsaharagrupp.
– Ambassadören höll ett anförande i 45 minuter om Marockos
historia utan att nämna Västsahara.
Därefter ställde juristen Pedro Leite från Portugal en fråga och blev
utskälld efter noter: Det var oartigt
att ställa sådana frågor, när man
hade blivit inbjuden till den
marockanska FN-ambassaden, förklarade ambassadören ursinnigt.
”Jag är livrädd, skräckslagen, du
skrämmer mig”, sa Agaila Abba
Hemeida, en skakad västsahariska
bosatt i USA med tårarna strömmande.
Då hade inte ambassadören mer
tid för oss, berättar Mildred Thulin.
Lena Thunberg

Erkänn Västsahara, kräver
centerpartister:

”Ett verktyg att sätta press på
Marocko vore om Sverige och andra
länder erkänner Västsahara som en
självständig stat. Sverige måste våga
gå före övriga EU och samtidigt
arbeta för att få en EU-gemensam
hållning i frågan.”
Annie Johansson och Johan Linander (c)
Inget EU-avtal med Marocko så
länge landet ockuperar Västsahara, kräver folkpartister:

”EU har dock en nyckelroll att spela för att det västsahariska folket i
enlighet med folkrätten själv ska
bestämma över sin framtid. EU bör
därför villkora vidare avtal med
Marocko så att ockupationen av
Västsahara upphör.”
Agneta Berliner, Anita Brodén, Fredrik Malm, Ulf Nilsson (fp)
Inget fördjupat EU-avtal med
Marocko så länge ockupationen
pågår, kräver miljöpartister:

”I detta läge har EU nu ett stort
ansvar att sätta press på Marockos
regering och villkora det planerade
fördjupade partnerskapsavtalet med
att Marocko måste överge sitt motstånd mot att avbryta ockupationen
och mot FN-planen. Detsamma
gäller situationen för de mänskliga
rättigheterna generellt i Marocko.”
Bodil Ceballos, Ulf Holm, Peter
Rådberg, Marx Anderssson (mp)
Folkomröstning och sedan erkännande av Västsahara, kräver folkpartister:

”Sverige bör därför inom EU-kretsen driva frågan om att en folkomröstning snarast bör äga rum och
vid ett sådant valresultat driva frågan om ett erkännande av Sahariska
arabiska demokratiska republiken
(SADR) av alla EU:s medlemsländer.”
Agneta Berliner, Fredrik Malm, Ulf
Nilsson, Anita Brodén (fp)
Samma folkrätt för alla, kräver
miljöpartister:

Västsaharierna har av FN utlovats
en folkomröstning om självständig-
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het men Marocko obstruerar. I dag
har det gått så lång tid utan att
något hänt att omvärlden börjar
”acceptera” att andra lösningar kan
komma i fråga. På detta sätt är vi på
väg att belöna ett brott mot folkrätten
i stället för att sätta press på det land
som orättmätigt ockuperar ett annat.”
Bodil Ceballos, Max Andersson,
Peter Rådberg, Ulf Holm, Lage
Rahm (mp)
Genomför antagna FN-resolutioner, kräver socialdemokrat:

”Det är därför nu av yttersta vikt att
Sverige intar en drivande roll i både
EU och FN för att kräva att FN:s
tidigare antagna resolutioner i frågan
snarast genomförs, i synnerhet gäller det den utlovade folkomröstningen.
Sverige bör också vara drivande i
FN och EU för att kritisera
Marocko för att kränka de mänskliga rättigheterna i Västsahara. Sverige bör också vara drivande för att
det humanitära stödet till flyktinglägren i Västsahara ska öka.”
Madeleine Streiffert (s)
Marockos ockupation måste upphöra, kräver socialdemokrater:

”…ockupationen måste upphöra,
folkomröstningen genomföras och
de marockanska kränkningarna av
mänskliga rättigheter i Västsahara
måste få ett slut.”
Urban Ahlin, Carina Hägg, Kenneth G Forslund, Carin Runeson,
Ameer Sachet, Kent Härstedt, Kerstin Engle, Olle Thorell (s)
Stoppa allt svenskt fiske i
Västsaharas vatten och häv EU:s
fiskeavtal, kräver vänsterpartister:

”Synnerligen allvarligt är det att
även svenska fartyg fiskar i de västsahariska vattnen, trots att Sverige
sagt nej till EU:s fiskeavtal med
ockupationsmakten Marocko.
Regeringen bör agera för att stoppa
allt svenskt fiske i västsahariska vatten i avvaktan på att EU:s fiskeavtal
med Marocko hävs.”
Lars Ohly, Marianne Berg, Hans
Linde, Gunilla Wahlén, Wiwi-Anne
Johansson, Jacob Johnson, Elina
Linna, Alice Åström (v)
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