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”...Under alla dessa år av illegal ockupation
har Marocko kontinuerligt brutit mot de
mänskliga rättigheterna och folkrätten.
Alla som vill veta mer kan läsa vittnesmå-
len vid FN:s Människorättsråd i Génève.

Muren, som Marocko har byggt
genom Västsahara med tusentals militär-
posteringar, är ett annat brott. Den kallas
”Skammens mur” och är verkligen en
skammens mur. Över sex miljoner minor
har placerats ut i öknen och hindrar
människor från att röra sig fritt. Vem ska
röja dessa minor?

Men Marocko förtrycker inte bara
Västsaharas folk, de stjäl också deras
naturresurser trots FN-resolutioner mot

prospektering och export av naturresur-
ser i ockuperade områden.

Jag känner till de ansträngningar som
FN har gjort för att hitta en lösning och
få slut på Marockos kolonisation men
hittills har de varit utan framgång.

De aktuella samtalen mellan parterna
kan inte lösa problemet. Med all respekt
för FN:s principer och resolutioner, men
Marocko är inte en part i avkoloniserings-
processen. Marocko är de fakto en illegal
ockupant som inte visar någon respekt för
lag och ordning i det ockuperade området
och som inte har någon verklig vilja att
upphöra med ockupationen.

Det finns bara tre vägar att nå avkoloni-
sering: fri associering, integration eller
självständighet. Marockansk autonomi är
inget val.

Västsaharafrågan måste få en ny start
och det marockanska förtrycket måste
stoppas.

Detta är några punkter att beakta: 

Ockupationen
* FN måste kräva att Spanien åter-

upptar sin roll som administrativ makt
och tar ansvar för en rättvis avkolonise-
ringsprocess.

* FN måste agera snabbt och kraftfullt
för att stoppa den pågående marockan-
ska repressionen och få slut på den illega-
la ockupationen.

Naturresurserna
* FN måste publicera en lista över länder

och företag som gör affärer i Västsahara.
* FN måste ta ansvar för utvecklingen

för naturresurserna i Västsahara. Det är
FN och inte Marocko som ska sköta

dessa resurser.
* FN måste fördöma det nuvarande

fiskeavtalet mellan EU och Marocko och
kräva att EU avslutar det och omför-
handlar det så att de västsahariska vatt-
nen är uteslutna.

* FN och dess medlemsländer måste
införa sanktioner mot Marocko på grund
av exploateringen av naturresurserna, då
ursprungsbefolkningen varken har god-
känt den eller kontrollerar den.

Mänskliga rättigheter
* FN måste kräva att de västsahariska

politiska fångarna omedelbart friges.
* FN måste kräva att Marocko ome-

delbart river muren, som delar det väst-
sahariska territoriet.

* FN och dess medlemsländer måste
införa sanktioner mot Marocko på grund
av kränkningarna av de mänskliga rättig-
heterna.

* FN måste skicka en särskild mission
för att garantera att de marockanska
bosättarna och de marockanska myndig-
heterna inte kränker det västsahariska
folkets mänskliga rättigheter.

* FN måste tillämpa Kapitel 7 i FN-
stadgan.

Ständiga brott mot mänskliga rättig-
heter och internationell lag får aldrig
löna sig.

”

Mildred
Thulin i FN:
Jag uppmanar 
alla regeringar
att erkänna 
SADR!

Den 21 augusti avgick holländaren
Peter van Walsum som FN-sände-
bud efter kritik från Polisario, som
ansåg att han var partisk. I början
av oktober nominerade FN ameri-
kanen  Christopher Ross som nytt
sändebud i Västsahara-frågan.
Polisario har accepterat nomine-
ringen men inte Marocko. I skri-
vande stund finns alltså inget sän-
debud.

Mildred Thulin (c)
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