FN-mandatet förlängt med ett år

Det var förbjudet att fotografera
UNHCR:s byggnad i El Aaiún.

”United
Nothing”
Jag räknade till 60 marockanska
flaggor utanför MINURSO:s högkvarter i El Aaiún. De stod i magnifika flaggstångskluster på trottoaren
utanför högkvarteret. En mycket tydlig och ilsken markering. Det var
överhuvudtaget väldigt många marockanska flaggor överallt i den västsahariska huvudstaden.
Jag tog en bild på FN-organet
UNHCR:s kontor, som var beläget
helt avskilt i ett elegant villakvarter.
Omedelbart dök två poliser upp och
upplyste mig om att det var förbjudet att fota både UNHCR:s och
MINURSO:s byggnader.
”United Nothing” kallas FN av
västsaharier.
– Vi har ingen kontakt med
MINURSO, berättar människorättsaktivisterna.
De berättar om demonstrationerna i oktober 1992, då tio västsaharier gick till MINURSO för att
rapportera om misshandel och gripna ledare. FN-styrkan överlämnade
då de tio till Marocko, som omedelbart fängslade dem.
Ingen västsaharier har fått jobb
som lokalanställd på MINURSO:s
kontor, bara marockaner.
– Är du västsaharier, så har du
ingen chans, fick en ung kvalificerad
västsahariska veta, när hon sökte
jobb.

FN:s säkerhetsråd förlängde MINURSOstyrkans mandat med 12 månader den 30
april. De båda parterna, Marocko och Polisario Front, uppmanas att fortsätta de FNledda förhandlingarna utan förutfattade
åsikter för att nå en rättvis, varaktig och
ömsesidigt accepterad lösning som ger det
västsahariska folket självbestämmande.
De förhandlingsmöten som letts av
FN-sändebudet Peter van Walsum i Manhasset utanför New York vid fyra tillfällen
har inte lett till något resultat. Vid mötena i juli och augusti 2007 och januari och
mars 2008 har Marocko hävdat att begränsat självstyre, autonomi, är den enda förhandlingsbara lösningen medan Polisario
hävdar att självständighet måste finnas med
som ett alternativ i avkoloniseringsprocessen.
Av de förslag på ytterligare förtroendeskapande åtgärder som van Walsum föreslog accepterade parterna att besök mellan
familjer ska ske även landvägen. Hittills
har alla besökande flugits i FN-plan mellan flyktinglägren och den ockuperade
delen av Västsahara.
Polisarios chefsförhandlare, Mahfoud
Ali Beiba beklagar i ett uttalande efter
mötet i Manhasset den 18 mars att
Marocko har förkastat de flesta av de förtroendeskapande åtgärder som FN-sände-

budet föreslagit.
Polisario och Västsaharas regering uppmanade då också FN att ta sitt ansvar för
att skydda västsaharierna från det brutala
förtrycket samt att häva den mediablockad som de marockanska myndigheterna är
skyldiga till.
I en kommentar till säkerhetsrådets resolution den 30 april sa en talesperson för
USA:s utrikesminister att ”… någon form
av autonomi under Marockos överhöghet
är den enda realistiska vägen framåt för att
lösa denna långa konflikt.”
Ett liknande uttalande gjorde Peter van
Walsum den 21 april, då han menade att
så länge Marocko inte tvingas att överge
sitt krav på överhöghet över Västsahara är
ett självständigt Västsahara inte realistiskt.
Polisariorepresentanten Omar Mansour
fördömde dagen efter uttalandet. Ingen
annan än det västsahariska folket kan välja sin egen framtid i total frihet och demokrati, sa han.
Västsaharas president Mohamed Abdelaziz sa i en spansk presskommentar att
Peter van Walsums uttalande är emot internationell lag och att det omedelbart diskvalificerar honom som medlare.
Lena Thunberg
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Det byggs överallt i El Aaiún för att ta emot alla marockanska bosättare som ständigt flyttar in.
Utanför MINURSO:s högkvarter vajar marockanska flaggor. Bild: Lena Thunberg
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