Invalda i Socialistinternationalen
Polisario valdes in som observatör i Socialistinternationalen (SI) i Aten tidigare i
somras.
Ett viktigt erkännande från den globala arbetarrörelsen, anser socialdemokraternas internationella sekreterare Ann
Linde.
Polisario har ansökt om medlemskap
sedan 1992 och får nu som observatör
tillträde till alla Socialistinternationalens
möten.
Det har tagit 16 år för Polisario att bli
observatörer i Socialistinternationalen
och trots den långa väntetiden, skedde
inte valet utan motstånd. Att USFP,
Marockos ”sossar”, var emot är ingen
oväntad nyhet. Men även andra partier

var motståndare.
– Eftersom många partier har nära
relationer med medlemspartiet i Marocko, som ju drivit på en social och
jämställd utveckling i Marocko, har frågan varit svår, säger Ann Linde.
Svenska socialdemokrater har tidigare
protesterat då SI haft medlemsmöte i
Casablanca, eftersom Polisario då inte
bjudits in. Men motståndet mot att välja in Polisario, bröts framförallt ner av de
unga inom socialdemokratin.
– De som verkligen ska ta åt sig äran
är SSU:s ungdomsinternational IUSY,
som drev igenom beslutet, menar Ann
Linde.
Arto Valtonen

Ur tidskriften Västsahara nr 3 2008

Västsahariska fiskare överfölls

Nordic IV
ningar för att delvis med EU-pengar skrota halva trålfiskeflottan. Tidigare försök
har misslyckats kapitalt.
Inför reformen av EU:s gemensamma
fiskeripolitik 2012 kräver Greenpeace att:
• överkapaciteten i fiskeflottan försvinner,
• tredjelandsavtalen helt görs om så
att den först och främst hjälper till att
bygga upp trovärdig och självständig fiskeriforskning och förvaltning i samarbetsländerna innan någon fisk kan tas till EU,
• att allt fiske måste förvaltas i enlighet med ekosystemprincipen, det vill säga
att fisk även är en väsentlig del av havsmiljön och inte bara en handelsvara,
• att stora marina reservat skapas så
att fiskbestånd och havsmiljö kan återhämtas,
• att subventionerna till fiskeindustrin
försvinner,
• att piratfisket stoppas,
• att miljövidriga fiskemetoder som
t.ex. bottentrålning förbjuds.

Staffan Danielsson
Oceans Campaigner
Greenpeace
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Förtrycket och brotten mot de mänskliga
rättigheterna tog inte sommarsemester i
det av Marocko ockuperade Västsahara.
Som tidigare är västsahariska studenter
en måltavla för den marockanska polisen,
men nu angrips också den västsahariska
fiskebefolkningen.
Den 24 juli arresterades juridikstuderanden Maliha Elmahjoub av marockansk polis på hotell Najib i Agadir och är
försvunnen sedan dess. Han hade i sällskap med den italienske domaren Nikola
Quantrano följt rättegången mot åtta västsahariska politiska fångar. Maliha Elmahjoub är bland annat medlem av människorättsorganisationen CODESA och
har deltagit i protester mot den marockanska ockupationen vid universitetet i
Marrakech. När domare Quantrano begärde att få veta vart Maliha förts, uppgav de
marockanska myndigheterna sig inte känna till att han fängslats eller var han finns.
Den 21 juli anföll hundratals marockanska bosättare, de flesta med arbete i fiske och fiskindustrin, lokala västsahariska fiskare och fiskhandlare i den lilla staden Itereft, tio mil från hamnstaden
Dakhla. De anfallande var beväpnade
med knivar, påkar, yxor och bensin. Mer
än 60 västsaharier uppges ha blivit
sårade, varav minst tjugo fick uppsöka
sjukhus. En liknande attack skedde i när-

belägna Um Tunfi.
Observatörer tror att attacken är ett
led i att driva bort de infödda västsaharierna från fiskesektorn. Mindre än två
veckor tidigare arresterade och torterade
den marockanska polisen tre personer i
staden Dakhla. De gripna hade deltagit i
protester mot den hänsynslösa exploateringen av de västsahariska havsresurserna
som sker av den marockanska ockupationsmakten. Måltavlan för protesterna
var den lokala ”paschan”, som samarbetar
med en rad lokala affärsmän. Polisen
attackerade även en efterföljande stöddemonstration för de gripna, och skadade nio demonstranter. I Dakhla deltar
mer än 6 500 båtar i kustfisket för att förse den stora och växande konservindustrin med råvaror.
De protesterande vädjade till omvärlden att ingripa och skydda de rika fiskevattnen utanför Västsahara och sätta
tryck på de marockanska ockupationsmyndigheterna.
Enligt FN får de västsahariska havsresurserna utnyttjas bara om inkomsterna
kommer den västsahariska befolkningen
till godo, en hållning som delas av den
svenska regeringen.
Sören Lindh
VästsaharaAktionen

13

