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Svenska FN-förbundets kon-
gress i juni i Skövde ställde sig 
positiva till motioner om Väst-
sahara från Stockholms FN-di-
strikt och Lidköpings och Örn-
sköldsviks FN-förening.

FN-förbundets styrelse in-
stämde i beskrivningen av situationen i Väst-
sahara och klargjorde att Marockos ageran-
de strider mot folkrätten och har lett till att 
konfl ikten inte har kunnat lösas med fredli-
ga medel.  

Styrelsen hade i sitt svar på motionen om 
ett svenskt erkännande av Västsahara sva-
rat att detta skulle föregripa ett komman-
de folkröstningsresultat. Men om Marocko 
fortsätter att ockupera Västsahara blir det 

ingen folkomröstning överhu-
vudtaget, påpekade kongress-
delegater. Sverige har tidigare 
erkänt stater som Angola, Kroa-
tien, Georgien och Kosovo, som 
inte har haft kontroll helt över 
sina territorier. FN har även re-

dan erkänt Polisario som det västsahariska 
folkets enda representant. Inför alla argu-
ment som framkom under kongressdebat-
ten vek sig styrelsen till slut och gick med på 
alla yrkanden utom det som ville ge PLO-sta-
tus för Polisario.

Nu kräver alltså FN-förbundet ett erkän-
nande som för övrigt ett tjugotal andra svens-
ka riksorganisationer redan gjort.

Stellan Bäcklund

att Marocko gör framsteg när det gäller de-
mokrati och mänskliga rättigheter, säger 
Cecilia Wikström från Folkpartiet.

   Undantagen från denna linje är Center-
partiets Håkan Larsson och Socialdemokra-
ternas Åsa Westlund, som båda är emot ett 
fördjupat samarbete med Marocko. 

Stödet för ett erkännande av SADR är 
starkt. 16 av de 25 som svarat på enkäten 
anser att Sverige bör erkänna SADR. Ella 
Bohlin från Kristdemokraterna förklarar: 

– Det ska fi nnas en permanent befolk-
ning, ett defi nierat territorium och en re-
gering som utövar kontroll över territori-
et. På grund av ockupationen är inte alla 
dessa kriterier uppfyllda, men eftersom 
Marocko bröt mot folkrätten 1975 an-
ser jag att Sverige bör överväga att erkän-
na SADR. 

Motstånd mot erkännande fi nns framför 
allt hos Socialdemokraterna, med undantag 
för Åsa Westlund. Vad Moderaterna tyck-
er kan man bara gissa sig till. 

Kristin Ivarsson

och fester. Det resulterade i en samling bil-
der som blev en utställning. Den handlar om 
livet och om hur ungdomarna trots omstän-
digheterna värdesätter samma saker. 

Ockupationen av Västsahara kan ibland 
kännas som en avlägsen fråga men utställ-
ningen belyser de likheter som fi nns mellan 

ungdomarna. Inga foton eller texter har redi-
gerats eller tagits bort. Detta är inte en kon-
fl ikt som bara ligger hos FN eller EU. Det-
ta är på riktigt. 

Utställningen visades på Galleri KG52 i 
Stockholm i juni och planeras fortsätta runt i 
landet. Alla bilder skickas också till fl ykting-

lägren, där de också kommer att visas. 
Utställningen lockade till sig många som 

aldrig tidigare hört talas om Västsaharakon-
fl ikten. Många uttryckte efter utställningen 
att de hade berörts av bilderna och blivit in-
tresserade av konfl ikten. 

Johanna Svanelind 

FN-förbundet: 
Erkänn Västsahara!
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