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skuggan av det uppblossande kriget i Mellanöstern
finns Västsahara. Västsahara - världens mest glömda konflikt. Västsahara - Afrikas sista koloni i en
avkolonialiserad värld. Västsahara - ett lidande folk satt
på undantag fjärran från CNN-effektens kameraljus,
smattrande qassamraketer och mediedramatisk
terrorism. Vi som sedan många år
engagerat oss i frågan om Västsaharas rätt till frihet känner
ofta hopplöshetens suck för
att det går så långsamt och
bakslagen tycks komma fler
än framgångarna.

Erkänn
Västsahara!

Samma år som jag föddes året
1975 drog sig Spanien ur Västsahara, en koloni kallad
Spanska Sahara. Området ockuperades direkt av
Marocko som i dag har annekterat två tredjedelar av
territoriet. Ungefär 150 000 västsaharier lever i algeriska flyktingläger sedan mer än 30 år och är beroende
av bistånd för att klara vardagen. Och västsahariernas
strävan mot självständighet är sedan länge en kamp,
där de utan våld försöker hävda sina mänskliga rättigheter. De vill skapa en demokratisk stat och till och
med den Internationella domstolen i Haag har gett
dem denna rätt. Samma domstol som redan 1975 tydliggjorde att Marocko inte har lagliga anspråk på Västsahara. FN antog en resolution om att en omröstning
skulle hållas 1992 för att låta det västsahariska folket
själva bestämma om landet skulle vara självständigt
eller inte. Snart 20 år senare har denna folkomröstning
fortfarande inte genomförts. Trots att inget land
erkänner Marockos ockupation av Västsahara fortsätter
ockupationen år efter år.
Trots att den Europeiska Unionen som en enad
faktor skulle kunna påverka konflikten i rätt riktning är
unionen ofta dessvärre splittrad. Även om EU förtjänstfullt uppmärksammat konfliktens humanitära
problem är debatten kring erkännandefrågan i praktiken knäpptyst. För om EU menar allvar med att
demokrati, självbestämmande och mänskliga rättigheter ska respekteras överallt, måste även Marockos ockupation och kränkning av Västsahara upphöra. Västsaharierna har kämpat i över 30 år för rätten till sitt eget
land. Det är dags nu att Sverige och övriga länder inom
EU tar västsahariernas lidande och rättigheter med
större seriositet, energi och intensitet än tidigare. Sverige bör inom EU-kretsen driva
frågan om ett erkännande av
Sahariska arabiska demokratiska
republiken (SADR) av alla EU:s
medlemsländer. Förmodligen
skulle ett sådant erkännande vara
nyckeln till Västsaharas frihet.

Birgitta Ohlsson,

Folkpartister:

Erkänn
SADR!
”EU bör verka för att Västsaharas
folk får rösta om självständighet
och att alla EU-länder bör erkänna den sahariska demokratiska
republiken (SADR)” fastslog Folkpartiet vid ett rådsmöte den 6
februari om partiprogrammet
inför EU-parlamentsvalet i sommar. Förslagsställare var riksdagsledamöterna Agneta Berliner och
Birgitta Ohlsson.

FN:s matbis
– Varför har inte FN-organet World
Food Programme ett särskilt matbistånd
för långvariga konflikter? Nu har man i
alla dessa år skickat ett katastrofbistånd
till flyktingarna med samma innehåll
som till människor som befinner sig i en
katastrofsituation under en kort tid. Det
är faktiskt skandal, menar Mildred
Thulin, tidigare riksdagsledamot (c).
Hon har själv på plats i Alger diskuterat matbiståndet till de västsahariska
flyktingarna med WFP:s ansvariga personal utan att mötas av någon större förståelse.
– Flyktingarna får vetemjöl, ris, linser, matolja och socker. Det har de fått
sedan 1986 av World Food Programme. Nu har man för första gången frågat
Västsahariska Röda Halvmånen vad
flyktingarna vill ha. Det visar sig att de
vill byta ut en del av mjölet mot korngryn som är näringsrikt och dessutom
en matvara som de själva är vana att äta.
Varför frågade man inte tidigare?
Mildred Thulin är djupt upprörd,
när hon pratar om WFP:s matbistånd.
– Det är sant att matleveranserna
kommer oregelbundet till lägren och

Utrikestalesman och riksdagsledamot (fp)
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