Polisariokongress:

Möjlig återgång till krig
1750 delegater deltog i Polisarios tolfte
kongress i Tifariti på befriat område öster
om muren i norra Västsahara. Cirka 250
utländska gäster närvarade den första
dagen av kongressen, som pågick i sex
dagar från den 14 december efter att ha
förlängts med två dagar. Bland gästerna
fanns delegationer från Algeriet, Sydafrika, Nigeria, Mauretanien och många
andra länder.
Kongressen, som bland annat behandlade ”en ny strategi för att komma ur dödläget” beslutade att de FN-ledda förhandlingarna med Marocko ska fortsätta, men
om de misslyckas kan en återgång till krig

ske. Beslutet ska tas inom sex månader.
I det handlingsprogram som antogs av
kongressen sägs bland annat att armén ska
förstärkas, intifadan i de ockuperade områdena stödjas, en återuppbyggnad av de
befriade områden ska ske och det diplomatiska arbetet samt informationsarbetet
förbättras.
Mohamed Abdelaziz, den enda kandidaten, omvaldes till Polisarios generalsekreterare. I egenskap av president utsåg
han Abdelkader Taleb Oumar till att fortsätta som premiärminister. Det fanns 146
kandidater till de 25 valbara platserna i
Polisarios nationalsekretariat.

– Jag är djupt besviken på EU för dess
bristande stöd till det västsahariska folket
och för unionens djupa ekonomiska och
politiska samarbete med Marocko. Med
stor sorg ser jag hur vissa europeiska länder valt att stödja orättvisa och förtryck på
bekostnad av folkrätten, mänskliga rättigheter och friheten, sa riksdagsledamoten
Hans Linde (v) som talade på kongressen
för den svenska gruppen. Den bestod av
Mildred Thulin (c), Ellinor Schaeffer
(Grön Ungdom) och Aron Lund (SILC).
Text: Lena Thunberg
Bild: Hans Linde

Hungerstrejk i Svarta fängelset
Den 25 februari startade västsahariska
politiska fångar en hungerstrejk vid det
ökända Svarta Fängelset i El Aaiún. Fångarna kräver att västsahariernas rätt till
självbestämmande ska respekteras. De
protesterar också mot att Marockos brott
mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara fortsätter.
En av de strejkande är Brahim Sabbar.
Han är ordförande i ASVDH, en västsaharisk MR-organisation. Brahim Sabbar
greps första gången 1981. I tio år satt han
fängslad i hemlighet och utan dom, ”försvunnen” för sin familj och sina vänner.
1991 släpptes han tillsammans med 321
andra ”försvunna” västsaharier. Den
marockanska staten har hittills inte gett
någon förklaring eller kompensation för
fängslandet eller försvinnandet.
Brahim Sabbar fortsatte att engagera
sig i MR-frågor och förföljdes på olika
sätt. I juni 2006 greps han och dömdes till
två års fängelse för aggressivitet och olydnad mot en polisman. Då hade hans organisation en månad tidigare publicerat en
100-sidig rapport om misshandel, tortyr
och fängslanden av den västsahariska civilbefolkningen. Sabbar nekade till anklagelserna och hävdade att han hade blivit
torterad. Han dömdes senare till ytterli-
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gare 18 månaders fängelse. Hans fysiska
hälsa är dålig och han får ingen medicinsk
behandling.
Brahim Sabbar har varit Amnestys
samvetsfånge som tillsammans med många
andra organisationer kräver att han och
andra MR-aktivister ska friges.
De fredliga protesterna på ockuperat
område mot den marockanska ockupationen fortsätter. Demonstranter i Smara,
Boujdour, Dahkla och El Aaiún har skadats och gripits av marockansk polis i
december och januari. En minderårig
greps 10 januari för att ha tittat på internetsidor om SADR (Västsahara).
Said El Baillal, 29 år, studerar vid uni-
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versitetet i Rabat, dömdes 14 januari till
åtta månaders fängelse för att ha deltagit i
Polisarios kongress, vara medlem I Polisario, ha deltagit i väpnade grupper och ha
skadat tjänstemän. Said var inte närvarande när domen föll. Han greps den 29
december.
Polisen har haft Said El Baillal under
uppsikt sedan studentdemonstrationerna
vid universiteten i Marocko i maj 2007.
Lena Thunberg

Demonstranter i Smara, februari 2008. Bild: www.vest-sahara.no
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