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Tre gånger har Marocko och Polisario mötts i direkta samtal
ledda av FN under de senaste åtta månaderna. Resultatet har varit
noll, eftersom Marocko vägrar att acceptera västsahariernas folkrätts-
liga rätt till självbestämmande och självständighet. Marockos förslag
på en begränsad autonomi under Marocko är naturligtvis otänkbart
för västsaharierna, som i 32 år valt att leva i flyktingläger i Algeriet i
stället för under en marockansk ockupant.

Att världssamfundet fortsätter att plåga dessa arma människor
genom att inte ge dem det de har rätt till och genom att på olika sätt
pressa dem till ständiga eftergifter är oerhört cyniskt. 

Desto mer imponerad blir man av flyktingarna själva, som trots de
svåra förhållandena lyckas behålla ett stoiskt lugn och styrka.

Jag besökte flyktinglägren i julas. Det var kallt. Matsituationen och
bostadssituationen för flyktingarna är miserabel, men människorna är
som alltid vänliga och generösa. Ofattbart!

Måndagen den 25 februari inleds ännu en hungerstrejk i det
beryktade Svarta fängelset i El Aaiún som en protest mot det utebliv-
na självbestämmandet och mot den marockanska statens ständiga
trakasserier och misshandel av västsaharier i den ockuperade delen av
Västsahara.

Riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet kräver att Sverige som första land i Europa ska
erkänna Västsahara. Det vore ett genombrott för västsaharierna och
en påtryckning på Marocko, som inte kan ignoreras. Även riksdags-
ledamöter från allianspartierna har tidigare krävt ett svenskt erkän-
nande. 

EU:s bistånd till Marocko är under en sju-årsperiod cirka 680 mil-
joner euro. Det betyder ungefär 1 miljard svenska kronor per år.
Marockos kostnader för ockupationen av Västsahara är därmed rejält
kompenserade. Är det detta som EU med Frankrike i spetsen vill?

I januari upptäcktes en massgrav i Smara i den nordöstra ockupe-
rade delen av Västsahara. Nu kräver
MR-organisationer att platsen ska
undersökas, bevis säkras, kropparna
identifieras och överlämnas till anhö-
riga för begravning samt att brottet
ska utredas. 

Detta hade nämligen de marockan-
ska ockupationsmyndigheterna inte
för avsikt att göra.

Lena Thunberg

Erkänn Västsahara! 
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För tredje gången möttes de västsa-
hariska och marockanska delegatio-
nerna under FN:s ledning i Man-
hasset utanför New York för direkta
samtal den 7 till 9 januari.

Marocko vidhöll att ett självstän-
digt Västsahara är otänkbart. Endast
begränsat självstyre är förhandlings-
bart, förklarade den marockanske
utrikesministern Tayeb Fassi Fihri
efter samtalen. 

Polisario hänvisade till rätten till
självbestämmande enligt FN-reso-
lutioner. Polisarios förslag är folk-
omröstning med tre alternativ: själv-
ständighet, begränsat självstyre eller
integration med Marocko.

Enligt Mohamed Khaddad från
den västsahariska delegationen väg-
rade Marocko att diskutera de för-
troendeskapande åtgärder som FN-
sändebudet föreslagit. Dessa var
minröjning, gemensamma kontrol-
ler av vapenvilan och möten på hög
nivå mellan de två parterna. 

– Dessutom hade vi själva lagt till
en fråga, de mänskliga rättigheterna,
sa Khaddad.

FN-sändebudet Peter van Wal-
sum, som ledde samtalen, förklarade
en månad senare i samband med en
tiodagars rundresa i Marocko, Alge-
riet, Mauretanien och flyktinglägren
att han var missnöjd med de bris-
tande framstegen i samtalen i janu-
ari. Ett fjärde möte är planerat till
den 11-13 mars. De tidigare två
mötena, som inte heller varit fram-
gångsrika, ägde rum i juli och
augusti 2007.

*
Åtal mot svenska båtar?

Fiskeriverket har anmält två fiskebå-
tar från Göteborg till åklagarmyn-
digheten, som har påbörjat en
utredning. De två båtarna fiskar på
västsahariskt vatten och saknar far-
tygstillstånd.
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utan resultat
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