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Solidariteten med Västsaharas krav på
självständighet och frihet går över parti-
gränserna. Den når steg för steg nya
grupper.  Nybildade VästsaharaAktionen
vill åstadkomma ett bredare och djupare
genomslag för det informations- och opi-
nionsarbetet som redan pågår, och hjälpa
till att sätta fart på FN:s fredsprocess som
fått saboteras av ockupationsmakten
Marocko.

VästsaharaAktionens plattform stöds av
25 organisationer, däribland sex av riks-
dagspartiernas ungdomsförbund. Grund-
organisationen på riksnivå börjar ta form.
Nu gäller det att få igång det lokala soli-
daritetsarbetet, att informera, väcka opi-
nion och ge konkret och materiellt stöd. 

Vi kan bygga på erfarenheterna från det
framgångsrika anti-apartheidarbetet och
vår föregångare Isolera Sydafrika-Kom-
mittén, ISAK. Samtidigt kan vi dra fördel
av de nya arbetsmetoder som Internet har

öppnat för oss. De gör det lättare att job-
ba på hemmaplan för Västsahara, på även
små orter, och gärna tillsammans med
andra som tillhör VästsaharaAktionens
medlemmar.

Självbestämmande, folkomröstning
och slut på Marockos illegala ockupation
är de självklara politiska kraven. Tills de
uppfyllts måste vi bekämpa brotten mot
de mänskliga rättigheterna i de ockupe-
rade områdena, liksom den växande plun-
dringen av Västsaharas naturresurser. Där
deltar ett stort antal utländska företag,
även svenska, för att få del av de stora eko-
nomiska vinsterna.

Aktionen vill naturligtvis ha ännu fler
medlemmar. Det finns plats för alla orga-
nisationer som vill

- bidra till en avkolonisering, demokra-
ti och självbestämmande

- bekämpa diskriminering, rasism och
förtryck

- arbeta för demokrati och mänskliga
rättigheter

- försvara folkrätten som hotas av de
stora makternas godtycke

- förebygga väpnade konflikter
- bidra med humanitärt stöd
Alltså väl de flesta i FolkrörelseSverige.

Frihet för Västsahara kan bli en viktig
symbol i kampen för internationell soli-
daritet och en bättre, fredligare värld.
Redan att en organisation stödjer Aktio-
nens plattform stärker vårt arbete. Nästa
viktiga insatsnivå är att informera de egna
medlemmarna. Sedan finns många andra
spännande uppgifter att ta itu med, om
tid och kraft tillåter!

Se mer på VästsaharaAktionens hemsi-
da: www.vastsaharaaktionen.se.

Sören Lindh
VästsaharaAktionen

Västsahara-arbetet lägger in en högre växel!

Västsahariska kvinnor i flyktinglägren. Bild: Martin Wikström
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