Västsahara har högsta prioritet

Magnus Manhammar, internationell sekreterare
SSU, i flyktinglägren. Bild: Natasa Mirosavic

Trots att intervjun sker per telefon, hörs
det att Magnus Manhammar är tagen
efter sitt andra besök i Västsahara. Han
såg den av Marocko byggda ökenmuren.
En vall av sand som bara fortsätter kilometer efter kilometer och där vidsträckta
minfält, med synliga och gömda minor,
påminner om konflikten.
– Det känns overkligt att denna mur
finns. Än värre är att det fortfarande idag
finns kolonier, säger SSU:s internationelle
sekreterare Magnus Manhammar.
Det är inte en allmänt känd konflikt, så
det går inte att anklaga SSU för populism.
Få svenskar känner till att Västsahara är
Afrikas sista koloni. Men det kan vara så
att Västsahara kan komma att bli en viktig
faktor, inte minst i nästa riksdagsval. När
jag lyssnar på vad Magnus Manhammar
berättar om Västsahara, så inser jag att här
finns fröet till något.
På kort tid har SSU tryckt på för att få
in befrielserörelsen Polisario i Socialistinternationalen. Västsahara har fått högsta
prioritet av SSU-kongressen och en mängd
seminarier och besök har genomförts.

– Vi jobbar för att Sverige ska erkänna
Västsahara som nation, säger Magnus Manhammar.
Det låter nästan som att vinna nästa
riksdagsval blott är ett medel för att kunna erkänna Västsahara, när Manhammar
berättar om ungdomsförbundets mål.
Att Västsahara-frågan inte har varit
den viktigaste frågan inom s-rörelsen, det
medger han, och bland en och annan etablerad s-politiker har det rynkats på ögonbrynen. Men motstånd är till för att övervinnas.
– Mona Sahlin är väldigt tydlig i denna
fråga. Hon är beredd att gå långt, säger han.
Och detta är fröets kärna: En partiledare som stödjer det som ungdomsrörelsen brinner för.
När SSU:arna nyligen deltog i ett internationellt läger i Frankrike, tryckte Magnus Manhammar och hans kamrater på.
Nu börjar ”SSU:arna” i Europa att ta till
sig Västsahara-frågan.
Arto Valtonen
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Utrikesutskottet:

Liten chans att påverka EU

Ny svensk ambassadör i
Algeriet

Västsahara är ockuperat. Västsahara är ett
icke självstyrande område som ska avkoloniseras. Västsaharierna har rätt till självbestämmande. Ansträngningar för en folkomröstning måste fortsätta.
Det skriver riksdagens utrikesutskott i
sitt betänkande i maj. Sverige är för ett

Eva Emnéus har utnämnts till
ny svensk ambassadör i Algeriet.
Hon är generalkonsul i Gdansk
i Polen och har tidigare haft
poster inom utrikesdepartementet i Kinshasa, Riga och Beijing.
Eva tillträder sin tjänst under
hösten och efterträder Helena
Nilsson.

Västsahariska ungdomar i huvudstaden El Aaiún.
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utökat FN-mandat när det gäller övervakning av de mänskliga rättigheterna.
Men när det gäller ”förutsättningarna för
att få till stånd en ändrad syn från EU:s
sida på Västsaharafrågan bedömer Utrikesdepartementet att det i dag inte finns
stöd inom EU för en reviderad EU-policy
eller för att öka EU:s aktiva medverkan i
ansträngningarna att lösa konflikten.”
Utrikesutskottet beklagar också att
endast Sverige röstade emot EU:s fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska
fiskevattnen inte var uteslutna.
Utskottet konstaterar att förutsättningarna för ett svenskt erkännande av staten
Västsahara är att det finns ett definierat
territorium, en fast befolkning samt en
regering som har kontroll över territoriet.
Utskottet konstaterar också att förhandlingarna mellan Marocko och Polisario varit resultatlösa.

*
Vykortskampanjen upphör
Vykortskampanjen för försvunna västsaharier, organiserad av
den schweiziska organisationen
BIRDSHO och som har pågått
under flera år, har upphört
meddelar Föreningen Västsahara.
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