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FN:s generalsekreterares sändebud Peter van Walsums förord-
nande gick ut den 21 augusti. Det har inte förlängts. Något nytt
sändebud hade 14 dagar senare inte utsetts. Polisario har kritiserat
van Walsum hårt för att vara pro-marockansk. 

Västsaharas avkolonisering har legat på FN:s bord sedan 1966.
Folkrättsligt är frågan mycket enkel. Västsaharierna har rätt till

självbestämmande och självständighet. Det som saknas är den poli-
tiska viljan hos de stormakter som sätter agendan i världspolitiken. 

I den ockuperade delen av Västsahara lever idag västsaharier
som i över 10 år suttit fängslade i hemliga marockanska tortyrcentra-
ler. Många västsaharier har dött där. Flera av de före detta fångarna
fortsätter att fredligt kämpa för ett fritt Västsahara. De har offrat så
mycket men fortsätter ändå att utsätta sig för marockanska förföl-
jelser. En av dem är Soukaina.

Under våren och sommaren har den marockanska polisens hetsjakt
på västsahariska studenter i Marocko och människorättsaktivister i
den ockuperade delen av Västsahara fortsatt.

Elwali Alkadiri kastades ut från fjärde våningen på universitetet i
Marrakesh och bröt nacken.

Amnesty International har vid tre tillfällen under sommaren
uttalat sig mot det marockanska våldet mot den västsahariska
befolkningen.

Greenpeace protesterade i juni i Göteborg mot de svenska fartyg
som under lång tid fiskat olagligt i de västsahariska vattnen.

Cannabis strömmar in i Europa och Sverige från Marocko, som
kanske i höst belönas med ett tätare partnerskap med EU. 

FN-personal har vandaliserat helt unika 5 000 år gamla klippmål-
ningar, som UNESCO vägrar att klassa som världsarv.

Hur mycket stryk ska västsaharierna få?
När ska makthavarnas ögon riktas mot
Marockos övergrepp?

Folksam och KPA Pension säljer hela
sitt aktieinnehav i den australiska fosfat-
importören Wesfarmer, meddelar Folksam
i skrivande stund. Anledningen är att fos-
faten kommer från den ockuperade delen
av Västsahara. En positiv nyhet!

Lena Thunberg

Ingen förlängning 
för FN-sändebudet

Lena Thunberg, 

redaktör för Västsahara

Polisarios ledare Mohamed Abdel-
aziz skriver i ett brev till FN:s gene-
ralsekreterare Ban Ki-moon  den 15
augusti att FN-sändebudet för Väst-
sahara, den holländske diplomaten
Peter van Valsum, ”totalt har dis-
kvalificerat sig som medlare i för-
handlingar mellan Polisario Front
och Marocko.”

Van Valsum är inte opartisk utan
öppet pro-marockansk, menar Ab-
delaziz och hänvisar till FN:s säker-
hetsråds egna resolutioner, där Väst-
sahara definieras som ett icke-själv-
styrande territorium med rätt till
självbestämmande och självständig-
het enligt avkoloniseringsdeklaratio-
nen.

I en intervju i den spanska tid-
ningen El Pais den 8 augusti säger
van Walsum att ”ett självständigt
Västsahara är ouppnåligt”, eftersom
FN:s säkerhetsråd inte kommer att
påtvinga Marocko en lösning.

Sedan i juni 2007 har fyra resul-
tatlösa förhandlingsrundor i New
York skett mellan Polisario Front
och Marocko på initiativ av FN:s
säkerhetsråd och under ledning av
Peter van Walsum. Förhandlingarna
har stupat på att Marocko inte
accepterar ett självständigt Västsa-
hara utan erbjuder begränsat själv-
styre. Polisario kräver rätt till själv-
bestämmande i enlighet med tidi-
gare resolutioner i FN samt freds-
plan som accepterats av både Polis-
ario och Marocko.

Peter van Walsum efterträdde
FN-sändebudet James Baker 2004. 

Van Walsum förklarade i tidning-
en El Pais i augusti att ”Polisario har
den internationella rätten på sin
sida” men att trettio års ”grälande”
inte har lett till något resultat.

Van Walsum har tidigare bland
annat arbetat inom NATO i Paris
och vid EU-kommissionen i Brys-
sel. Han var ordförande för Sank-
tionskommittén mot Irak 1999-
2000. Han har en juristexamen från
universitetet i Utrecht.
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