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Iskuggan av det uppblossande kriget i Mellanöstern
finns Västsahara. Västsahara - världens mest glöm-
da 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 Västsa-
haras rätt till frihet känner
ofta hopplöshetens suck för
att det går så långsamt och
bakslagen tycks komma fler

än framgångarna. 

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 alge-
riska 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 rättig-
heter. 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 tyd-
liggjorde att Marocko inte har lagliga anspråk på Väst-
sahara. 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 för-
tjänstfullt uppmärksammat konfliktens humanitära
problem är debatten kring erkännandefrågan i prakti-
ken knäpptyst. För om EU menar allvar med att
demokrati, självbestämmande och mänskliga rättighe-
ter ska respekteras överallt, måste även Marockos ocku-
pation och kränkning av Västsahara upphöra. Västsa-
harierna 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. Sveri-
ge 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,
Utrikestalesman och riksdags-

ledamot (fp)

Folkpartister:

Erkänn 
SADR!
”EU bör verka för att Västsaharas
folk får rösta om självständighet
och att alla EU-länder bör erkän-
na den sahariska demokratiska
republiken (SADR)” fastslog Folk-
partiet vid ett rådsmöte den 6
februari om partiprogrammet
inför EU-parlamentsvalet i som-
mar. Förslagsställare var riksdagsle-
damöterna Agneta Berliner och
Birgitta Ohlsson.

FN:s matbis

KRÖNIKAN

Erkänn 
Västsahara!

– 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 disku-
terat matbiståndet till de västsahariska
flyktingarna med WFP:s ansvariga per-
sonal utan att mötas av någon större för-
ståelse.

– Flyktingarna får vetemjöl, ris, lin-
ser, matolja och socker. Det har de fått
sedan 1986 av World Food Program-
me. 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 korn-
gryn 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
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tånd är en katastrof

Ett seminarium om fiske och handel i
Mauretanien och Senegal skulle ha hållits
under hösten 2008. Arrangörer var den
svenska branschorganisationen Swedefish,
Exportrådet och den svenska ambassaden
i Dakar och konsulatet i Mauretanien.

En informationsfolder har legat på Ex-
portrådets hemsida men är nu borttagen.
Den första sidan innehöll en kartbild över
området där inte Västsahara var utsatt och där
Mauretanien angavs gränsa till Marocko.

Tidskriften Västsahara ställer frågor om
kartan och seminariet till utrikesdeparte-
mentet som hänvisar till ambassadrådet
tillika chefen för Exportrådets kontor i
Casablanca Robert Wentrup:

”Exportrådet är en opolitisk organisa-
tion. Vi fokuserar och jobbar med att

främja svenska företags intresse i världen.
Vi följer UD:s riktlinjer och svensk utri-
kespolitik och tar ingen egen ställning i
politiska frågor. Vi är experter på business
och inte på politik. Våra dokument syftar
till att beskriva det ekonomiska och affärs-
mässiga läget, ge råd, affärsråd till svenska
företag. Våra dokument syftar inte till att
ge djupa politiska analyser” (…) ”Kartan
som användes laddades lite slarvigt ner
från Internet – det skulle ha varit linjerad
markering mellan Marocko och Västsaha-
ra i detta fall. Det var Senegal och Maure-
tanien som var fokus varför detta inte
uppmärksammades. Vad gäller gränsen
skulle det ha stått ”Mauretanien gränsar till
det av Marocko (de facto) administrerade
Västsahara”. Seminariet i fråga ägde ej rum

på grund av bristande intresse från svenska
företag.” 

Tidskriften Västsahara frågar också
Swedefish om seminariet:

Varför blev det inget seminarium?
– Vi har skjutit upp det hela. Det blev

problem. Det fanns interna problem med
oroligheter där nere. Vi fick lägga ned det.
Det var också för få som anmälde sig,
säger Bert Christiansson, Swedefishs ord-
förande om det planerade seminariet.

– Vi har jobbat i Marocko i flera år och det
finns svenska fiskare där nere, säger han men
vill inte svara på några fler frågor och framför
allt in om var dessa fiskare är aktiva.

Exportrådets kontor i Marocko öppnades
i april 2008.

Lena Thunberg

Västsahara existerar inte för Exportrådet

det är naturligtvis inte acceptabelt. Dess-
utom kan man fråga sig varför WFP ska
vara beroende av om donatorsländerna
verkligen ger de pengar som man har
lovat till WFP. Kommer det inte in
pengar, så finns det alltså inget att köpa
för! Varför går inte Världsbanken in och
garanterar pengarna under tiden, så att
flyktingarna får sin mat och i tid dessut-
om. 

– Och var finns Världshälsoorganisa-
tionen? Varför agerar inte de? Här har vi
alltså matbistånd som inte ens innehål-
ler proteiner. Flyktingarna äter stora
mängder socker. Det är det enda energi-
tillskott de får! 

– WFP hänvisar hela tiden till att de
bara ger ett litet baslivsmedelsbistånd.
För övrigt finns det bilaterala givare,
säger man. Ska flyktingarna vara bero-
ende av frivilligorganisationer som
ibland kan skicka konserverad fisk, kött
och grönsaker? Hur långt och hur ofta
räcker det?

– FN har haft Västsahara-frågan på
sitt bord sedan 60-talet. FN har inte
genomfört någon folkomröstning och
avkolonisering. FN kan inte ens se till så

att de västsahariska flyktingarna får till-
räckligt med mat så att de kan överleva
utan att drabbas av den ena bristsjukdo-
men efter den andra.

– Detta är inget annat än en skandal,
menar Mildred Thulin. Vi har en tick-
ande bomb i flyktinglägren. Naturligtvis
är de frustrerade och uppgivna. Det här
är en situation som liknar Gaza.

– Marocko har ett inflytande över
hur World Food Programme agerar
tyvärr.

– En annan intressant sak är att det
första inköpet av korngryn till flykting-
lägren gick till Frankrike. Fransmännen
fick leverera 1000 ton. Varför just Fran-
krike som alldeles tydligt är Marockos
största supporter? Här borde nu Sverige
vara med i den upphandling som kom-
mer att ske.

2002 beslutade WFP att enbart ge
matbistånd till ”de mest sårbara” i lägren
och de beräknades till 125 000 perso-
ner. Beslutet har mötts av massiv kritik
från Polisario och frivilligorganisationer.

Richard Dalrymple på WFP:s kontor
i Alger menar att man skickar matva-
rorna regelbundet och att de kommer

fram, men att det ibland kan ta lite tid.
Dessutom säger han att man har en total
budget på 50 miljoner dollar för 2008
och 2009. 

– Vi räknar med högre kostnader för
matinköpen, säger han.

– Det är inte sant att maten kommer
fram, säger Brahim Mokhtar, Polisarios
representant i Norden. 

– Min familj fick ingen mat från
WFP på flera månader förra året.

– 2002 gick biståndet till lägren ned
till 3 miljoner euro per år. Dessförinnan
hade det legat på 14 miljoner euro. 2006
växte det till 6 miljoner. Det är inte
mycket för alla dessa flyktingar, säger
Brahim Mokhtar.

Lena Thunberg

Översvämning i lägren. Bild: SPS
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