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Sverige tar över ordförandeskapet för Europeiska Unionen i
juli. Då har den svenska regeringen ett ypperligt tillfälle att driva
Västsaharafrågan framåt. Kommer regeringen att göra det eller
kommer man att vika sig för Frankrike och Spanien? Spanien tar över
ordförandeskapet efter Sverige 2010. Därför är det svenska agerandet
i Västsaharafrågan så viktigt.

Sedan 1966, då Västsahara (Spanska Sahara) fördes upp på FN:s
avkoloniseringsutskotts lista över områden som skulle avkoloniseras,
har västsaharierna väntat på att folkrätten ska gälla även för dem.

FN har återigen antagit en resolution som inte innebär något annat
än ny väntan i ett år utan några krav på FN-styrkan MINURSO.

34 år i flyktingläger i öknen är en lång tid. En mycket lång
tid. Nu växer en tredje generation upp där. 

Frustrationen breder ut sig bland de unga i flyktinglägren. Hur
länge ska de finna sig i att vara politiskt övergivna av världen och
endast tilldelade ett sviktande och otillräckligt matstöd från FN?

I den ockuperade delen av Västsahara fortsätter den
marockanska polisens förföljelser, tortyr och våld mot fredliga västsa-
hariska människorättsaktivister. Politiska fångar hungerstrejkar.

- Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House,
UNHCR, alla har rapporterat om vad som sker. Ända händer ingen-
ting, konstaterar förbittrade västsaharier. 

Den unga fredspristagaren Rabab Amidane har vittnat i både Nor-
ge och Sverige om situationen i den ockuperade delen och för studen-

ter i Marocko. Därför misshandlades
hennes mamma av marockansk polis i El
Aaiún den första maj i år. Sedan 1975 har
Marocko fört samma politik. Straffa de
anhöriga.

Samtidigt besöker Sveriges handelsmi-
nister Marocko för att inviga Exportrå-
dets nya kontor i Casablanca. Ännu en
fjäder i hatten för Marocko, som nu pla-
nerar för nya och större råvarustölder i
den ockuperade delen av Västsahara.
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Rabab Amidane, som fick norska
studenters fredspris i februari, har
fått se sina anhöriga drabbas som
hämnd. I april och maj besökte hon
Sverige och pratade på offentliga
möten. 

Den 1 maj gick flera västsaharier
ut på en gata i Västsaharas huvud-
stad El Aaiún för att snabbt försöka
sprida flygblad och visa textbande-
roller om Västsaharas rätt till själv-
ständighet. Alla sådana fredliga
manifestationer är förbjudna. Den
marockanska polisen försöker alltid
gripa den som inte hinner undan.

Denna gång var Rababs 43-åriga
mamma Fatma huvudobjekt för
poliserna. De attackerade henne
direkt och slog sönder hennes knä.
Poliserna hotade mamman med att
något skulle hända hennes barn om
hon inte slutade med aktiviteter för
Västsahara.

Rabab är övertygad om att polis-
attacken mot mamman är en
hämnd för den uppmärksamhet
som Rabab har fått i Norge och Sve-
rige i media och på annat sätt. 

– Min mamma kan inte gå ut
från hemmet i El Aaíún. Huset är
bevakat av marockansk polis, berät-
tar Rabab. Min mamma borde åka
till sjukhuset, men det går inte.

– Min 16-åriga syster har examen
i skolan nu, men hon vågar bara
lämna hemmet om hon har många
vänner och släktingar runt sig.
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Djärva västsaharier trotsar förbud

och demonstrerar 1 maj i El Aaiún.
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