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På senare år har den västsahariska frågan
klättrat på SSU:s internationella dagord-
ning. Idag befinner den sig längst upp
sida vid sida med Palestinafrågan. I juni
månad i år skickade SSU för andra året i
rad ner en volontärgrupp för att tillbringa
tre veckor i de västsahariska flyktinglä-
gren utanför den algeriska staden Tin-
douf. Jag hade privilegiet att åka ner i år
igen, den här gången som delegationsle-
dare för gruppen. Tillsammans med sju
andra underbara SSU:are bar det av till
öknen. Med oss under resans första dagar
hade vi SSU:s ordförande Jytte Guteland,
vår internationella ombudsman Magnus
Manhammar samt Johan Büser som bland
annat är ansvarig för Afrikapolitiken i
SSU:s förbundsstyrelse. 

Att komma tillbaka ner till öknen kän-
des som att komma hem igen. Det västsa-
hariska folket är bland det gästvänligaste
folket jag mött, och vi behandlades alla
som en del av deras familjer. Resan var
fullspäckad med intressanta möten med
västsahariska ungdomar, ministrar, kvin-
nonätverk och presidenten. Förutom att
informeras om deras kamp och deras situ-
ation anordnade vi också pass i femi-
nistiskt självförsvar, engelska och diskute-
rade organisationsutveckling. Resan bjöd
på minnen för livet; både politiska och
sociala. Särskilt speciellt var det att följa
EM i fotboll i öknen tillsammans med
västsahariska ungdomar - och att se deras
skadeglädje när Sverige förlorade matchen
mot Spanien!

SSU har länge arbetat med vår systeror-
ganisation UJSARIO för ett fritt Västsa-
hara. I sommar har för andra året i rad
en delegation med volontärer från SSU
varit i flyktinglägren i Algeriet och hjälpt
till. Under tre veckor arbetade de med
att förbättra den humanitära situationen
och ordna utbildningar och fritidsakti-
viteter för barnen och ungdomarna i
lägren. Jag besökte själv de västsahariska
flyktinglägren i samband med detta och
fick uppleva de tuffa förhållande som de
västsahariska flyktingarna lever under.
Det var en obeskrivlig resa där jag med
egna ögon fick se hur brutalt den
marockanska ockupationen slår. Där
fick jag se hur svåra förhållanden är i
lägren, men ändå är hoppet om en lju-
sare framtid hela tiden närvarande.    

I över 30 år har den marockanska
armén ockuperat två tredjedelar av
Västsahara. Trots inbördeskrig, FN-
ingripande och protester från omvärl-
den har inte Marocko dragit sig tillbaka
från Västsahara. Istället har man bara
fortsatt att misshandla civilbefolkning-
en. Brutala övergrepp på studenter har
rapporterats från universitetet i Marra-
kech. En av studenterna som greps och
misshandlades efter en fredlig demon-
stration är vår vän Rabab Amidane,
som jag träffade när hon besökte Sveri-
ge tidigare i år. Rabab är från Västsaha-
ra och under hennes besök här pratade
vi om de förhållanden som västsahari-
erna lever under. Det var fasansfulla
berättelser om studenter som kastats ut
från andra våningen vid studentbostä-
derna, om brutal misshandel och om
människor som kämpar med fara för
sina liv. 

Marocko bryter inte bara mot de

mänskliga rättigheterna, man tömmer
också Västsahara på naturresurser. Pro-
tester mot Marockos plundring slås
kraftfullt ner och de protesterande
vädjar nu till omvärlden om hjälp att
skydda Västsaharas naturresurser och
rika fiskevatten samt sätta tryck på de
marockanska ockupationsmyndighe-
terna. Enligt FN får de västsahariska
havsresurserna utnyttjas bara om
inkomsterna kommer den västsaha-
riska befolkningen tillgodo, en håll-
ning som delas av den svenska rege-
ringen. Samtidigt förbereder EU:s
utrikesministrar ett förmånligt part-
nerskapsavtal för Marocko. 

SSU anser att EU måste vara tuffa i
de fortsatta förhandlingarna med
Marocko och utöva påtryckningar för
att förbättra situationen för Västsaha-
ras folk. Det är rimligt att EU kräver
motprestation i avtalet. Det är rimligt
att man ställer hårda och villkorslösa
krav på Marocko att följa FN:s
ursprungliga plan för processen. Pla-
nen innebär en folkomröstning och en
sannolik självständighet för Västsaha-
ra. Om Marocko inte går med på det-
ta, bör EU:s fiskeriavtal omprövas och
frågan om att ge Marocko ytterligare
fördelar genom en mer förmånlig sam-
arbetsform skrotas.

SSU:s främsta mål framöver är att
övertyga den socialdemokratiska parti-
kongressen 2009 att erkänna ett fritt
Västsahara. Det är ovärdigt att Sverige
fortfarande på 2000-talet blundar när
länder ockuperas. SSU kommer att
fortsätta kampen för ett fritt Västsahara.

Jytte Guteland  
Förbundsordförande SSU

Jytte Guteland, SSU:
”Sverige, erkänn Västsahara!”

SSU vid muren:

”Frustrationen 

SSU:s ordförande Jytte Guteland och Natasa Mirosavic, ledare för SSU:s delegation till flyktinglä-

gren i juni 2008.  Bild: Magnus Manhammar
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