Västsahara på European Social Forum
Café Möllan, ett stenkast från Möllevångstorget i Malmö, var destinationen
för Västsaharaintresserade under fredagen
den 19 september på European Social
Forum. Seminariet anordnades av Västsaharaaktionen, Föreningen Västsahara och
spanska Asoc. Amig@as RASD-SEAD en
Lagunen Elkartea. Det som först verkade
vara en rymlig lokal blev allt eftersom
seminariet skulle börja mindre och mindre. Lokalen fylldes av Västsaharaaktivister från bland annat Sverige, Spanien,
Frankrike, Danmark, Finland och Norge.
Diskussionerna fördes kring den nuvarande situationen för västsaharierna och
berörde många olika aspekter, bland annat
situationen i det ockuperade området,
situationen i flyktinglägren samt omvärldens tystnad. Seminariet var ett ypperligt
tillfälle för olika föreningarna runt om i
Europa att dela med sig av hur man arbetade för ett fritt Västsahara, samt att låta
sig inspireras av andra föreningars kamp
och inspirera andra till att engagera sig i
kampen för ett självständigt Västsahara.
Natasa Mirosavic

Cirka 15 000 personer vandrade genom
Malmö för En annan värld är möjlig.
Västsaharabanderoller och flaggor
fanns med i det långa tåget.
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En timme för Västsahara på Bokmässan
Folkomröstning NU och Att leva under
ockupation var ämnen som diskuterades
på Internationella Torgets lilla scen på
årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg.
Den första halvtimmespresentationen,
anordnad av Emmaus Björkå tillsammans
med VästsaharaAktionen, tog upp aktuella kampanj- och opinionsfrågor. Akuta
frågor är stopp för våld och övergrepp
mot västsahariska frihetskämpar, frigivande av de politiska fångarna och ökat
humanitärt bistånd till flyktinglägren.
Att stoppa plundring och stöld av Väst-
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saharas resurser får allt större utrymme i
det dagliga solidaritetsarbetet. Viktigast är
fosfatexporten som Marocko tjänar stora
pengar på. Där kan vi klämma åt rederierna som transporterar, importörerna i
olika länder samt banker med flera som
finansierar handeln. Men nu växer också
exporten av fisk, konserver, grönsaker och
sand (!) från Västsahara.
Samtidigt framstår EU som en allt
aningslösare, eller samvetslösare, vapendragare åt ockupanten Marocko, något
som Sverige kan bromsa och ifrågasätta.

För nästa presentation stod Olof Palmecentret och liberala Silc, som redovisade vad som görs i Sverige till stöd för
flyktinglägren, hur demokratistödet är
upplagt och vilka resultat det kan ge inför
en kommande självständighet.
Båda presentationerna fångade många
förbipasserande, som stannade länge och
följde vad som sades. Uppskattningen
hördes också senare i kommentarer vid
arrangörernas montrar.
Sören Lindh
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