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– Vi är övergivna, bortglömda, nakna, utan hopp. Vi har för-
stått omvärldens budskap, säger Nafaa Salem Mohamed, en talesman
för alltfler frustrerade och bittra västsaharier i flyktinglägren i Saharas
karga öken. Samtidigt som FN:s matransoner minskar, ser flykting-
arna hur EU knyter Marocko allt närmare sig och hur FN sedan
1966 inte har genomdrivit avkoloniseringen av Västsahara.

Alla politiker med insikt i Västsaharafrågan vet, att västsaharierna
har rätt till självbestämmande och självständighet, att Marockos
ockupation innebär stöld av naturresurser, övergrepp och våld mot
civilbefolkning i den ockuperade delen av Västsahara, att flyktingar-
nas 33 år långa umbärande i läger i ständig väntan på att omvärlden
till slut ska agera är en internationell skandal.

Ändå fortsätter det.
Att inte fler svenska politiker med tyngd och kraft agerar inom FN

och EU mot framför allt Frankrike är beklämmande. Sverige har en
lysande chans att reparera skadan när man blir EU:s ordförandeland i
sommar.

Maima greps 1976 av marockansk polis, när hon var 14 år,
för att hennes bröder var Polisarioaktivister. Hon satt 16 år i ett hem-
ligt skräckfängelse.

Den 23 februari 2009 greps en 16-årig västsaharisk flicka,
Hayat Rgaibi, i El Aaiún av sex marockanska poliser som förde bort

henne, slet av henne kläderna, förgrep sig
på henne sexuellt och hotade att döda
henne om hon skulle publicera sitt vitt-
nesmål på Internet.

Det har hon gjort.
Hon är en av många västsaharier som

har utsatts för repressalier efter EU-
kommissionens besök i januari men trots
det vågar göra motstånd.
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Västsaharas regering förklarade for-
mellt vattnen utanför Västsahara
som ”exklusiv ekonomisk zon” (EZZ)
den 21 januari. Det betyder att
inom detta område, 200 nautiska
mil ut, har SADR exklusiv rätt till
exploatering av samtliga naturresur-
ser som till exempel fisk och olja
enligt FN:s havsrättskonvention.

– Våra vatten har plundrats i åra-
tal av Marocko och andra utländska
intressen, sa president Mohamed Ab-
delaziz, som samtidigt uppmanade
alla parter att omförhandla eventu-
ella avtal med Marocko, där inte
västsahariskt territorium inklusive
EZZ är uteslutet.

– Vi uppmanar särskilt EU att
omedelbart avsluta det fiskeavtal i
sin nuvarande form som slöts med
Marocko 2005 och att hindra EU-
fartyg att kränka våra vatten. Vi
undersöker nu olika lagliga vägar att
gå för att stoppa stölden av vår först-
klassiga fisk.

Havsområdet har alltid ansetts
som en del av det område som FN
behandlar som en olöst avkolonise-
ringsfråga men det är första gången
Västsaharas regering ställer formella
krav.

Marocko har inte ställt krav på
havsområdet men ändå sedan ocku-
pationens början 1975 delat ut och
sålt fiske- och oljelicenser.

Västsaharas EZZ gränsar till
Mauretanien, Marocko och Kanarie-
öarna (Spanien).

Den västsahariska staten SADR
har erkänts av cirka 80 stater och är
medlem av Afrikanska Unionen.
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Västsaharas kust
ekonomisk zon

Hamnen i El Aaiún. Bild: Lena Thunberg
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