Studenter kördes ihjäl
Den 1 december 2008 anordnades en
manifestation vid busstationen ”Al masira” i Agadir i Marocko för att protestera
mot den dåliga möjligheten för västsahariska studenter att återvända till det ockuperade Västsahara under den muslimska
högtiden Aid. Den marockanska polisen
omringade busstationen och gav en bussförare, enligt uppgifter från de västsahariska studenterna, klartecken att köra in i
den demonstrerande skaran. Två västsahariska studenter, Baba Khayya, en 22årig ekonomistudent, och Laktif Elhousin, en 21-årig sociologistudent, dog och
en tredje student, Belkadi Mbarek, juridikstuderande, blev svårt skadad. Ett antal
andra studenter skadades lindrigt och ett
tiotal arresterades av marockansk polis
direkt efter bussincidenten. Händelsen

förklarades vara en olyckshändelse av
marockansk polis, till följd av tekniska
problem med bussen. Inga vidare undersökningar gjordes och ingen ställdes till
svars för dödsfallen. I solidaritet med de
dödade studenterna protesterade västsahariska studenter runt om i Marocko genom
att hungerstrejka, demonstrera, manifestera samt bojkotta sina tentor.
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Nordiska socialdemokratiska
ungdomar kräver erkännande
FNSU (Nordiska socialdemokratiska ungdoms- och studentförbund) samlades i
Bomersvik i februari och antog en resolution om Västsahara där man kräver att alla
regeringar ska erkänna den västsahariska
staten SADR, att MINURSO:s mandat
ska utökas till att även gälla rapport om
brott mot mänskliga rättigheter, att EU:s

fiskeavtal med Marocko ska stoppas och
omförhandlas, att Västsahara ska uteslutas
ur samarbetsplanen om en ”avancerad status” mellan EU och Marocko och att EU
pressar Marocko att respektera västsahariernas mänskliga rättigheter.

Amnestyprotest mot
förföljelserna
I tre år har en delegation från EUparlamentet väntat på att få tillstånd
att besöka den ockuperade delen av
Västsahara. Den 25 till 29 januari blev
den till slut av. Delegationen mötte
förutom marockanska företrädare
västsahariska människorättsförsvarare
från bland annat den förbjudna organisationen ASVDH.
Under besöket bevakades västsahariska aktivister av marockansk polis
och vissa hindrades från att möta delegationen.
Amnesty International kräver i en
rapport att Marocko respekterar västsahariernas rätt till organisationsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet
och protesterar starkt mot förföljelserna av människorättsaktivisterna.
När delegationen hade lämnat
Västsahara, greps flera unga västsaharier, som misshandlades och lämnades
nakna utanför huvudstaden El Aaiún.
En av dem var Badr al-Din ElHouassi. ”Det är ingen idé att du klagar. Det finns redan 5 000 inlämnade
klagomål, men polisen har fått
immunitet av kungen, så det händer
ingenting” meddelade en marockansk
polisman honom sarkastiskt.

Lena Thunberg

Lena Thunberg

Ur tidskriften Västsahara nr 1 2009

Nordiskt diplomatbesök stoppat i tre år
Redan 2005 var ett gemensamt diplomatbesök från de nordiska ambassaderna i
Rabat planerat till det ockuperade Västsahara i samband med rapporter om övergrepp mot den västsahariska civilbefolkningen. Två försök till besök hindrades
dock av de marockanska myndigheterna.
I april 2007 ställde riksdagsledamoten
Hans Linde (v) en fråga till utrikesminister Carl Bildt angående det nordiska
delegationsbesöket.
Carl Bildt svarade då, att ”förberedelserna pågår i dag för ett besök på ambasssadörsnivå från de nordiska ambassaderna i
Rabat. De marockanska myndigheterna har
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preliminärt givit positiva signaler till resan
och vi räknar med att den ska kunna äga
rum inom en snar framtid”.
I dagsläget har fortfarande inget besökt
gjorts och när tidskriften Västsahara kontaktade Utrikesdepartementet om detta
var svaret:
”Formerna och förutsättningarna för
ett besök i Västsahara har diskuterats med
de marockanska myndigheterna allt sedan
de ställde in våra tidigare planerade besök.
En resa ser nu ut att kunna genomföras
under våren sannolikt dock inte som en
nordisk delegation utan med en annan
uppläggning.”

Det återstår att se om ett besök faktiskt
blir av eller åter hindras av marockanska
myndigheter.
Natasa Mirosavic

Det är förbjudet att visa Västsaharas flagga.
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