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Diplomatiska källor inom Vita Huset 

säger till tidningen World Tribune 

den 9 juli att USA:s president Barack 

Obama har övergett Marockos förslag 

till en lösning, begränsad autonomi 

för Västsahara. Denna plan stöddes av 

Bushadministrationen. USA:s nuva-

rande president öppnar i stället för ett 

självständigt Västsahara.

Marockos autonomiplan gick ut på att ge 
västsaharierna ett begränsat självstyre men 
att vägra självständighet. Detta har Polisario 
avvisat med hänvisning till avkoloniserings-
deklarationen och andra beslut i FN samt i 
Internationella domstolen. Enligt den FN-
förhandlade fredsplanen mellan Marocko 
och Polisario 1991 skulle en folkomröst-
ning om självständighet ske 1992. Denna 
har ännu inte ägt rum.

Den amerikanske diplomaten Christopher 
Ross, som efterträdde holländaren Peter van 
Walsum som FN-sändebud för Västsahara i 
januari 2009, har efter rundresor i fl ykting-
lägren, Marocko, Algeriet och Mauretani-
en uttryckt optimism inför möjligheterna att 
hitta en lösning på konfl ikten. 

Polisario anklagade det tidigare FN-sän-
debudet van Walsum för partiskhet somma-
ren 2008 sedan denne öppet deklarerat att 
självständighet inte längre var en lösning i 
Västsaharakonfl ikten. Van Walsums förord-
nande förlängdes inte i augusti 2008.  Under 
hela hösten 2008 fanns ingen efterträdare ut-
sedd sedan Marocko uttryckt missnöje med 
FN:s förslag Christopher Ross.

”USA stödjer inte längre Marockos au-
tonomiplan”, säger en källa inom Vita Hu-
set. ”I stället har man återvänt till ett ställ-
ningstagande som gällde före Bush-eran och 
som innebär att det fi nns en möjlighet för ett 
självständigt Västsahara.”

”Marockanerna är mycket störda över 
denna förändrade amerikanska syn”, sä-
ger källan.

2007 försökte Marocko övertala sina al-
lierade Frankrike och USA att en Polisario-
dominerad stat skulle bli ett himmelrike för 
islamiska grupper som Al Qaida, skriver 
World Tribune.

Den diplomatiska källan säger till tidning-
en att USA-regimen övergav idén om begrän-
sat självstyre för Västsahara i juni 2009.

Marockansk ilska. ”Obama trycker nu på 
för att Marocko ska acceptera en lösning 
i enlighet med internationell lag”, skriver 
professor Carlos Ruiz Miguel, professor i 
konstitutionell lag vid Santiago de Com-
postellas universitet i Spanien i Periodista 
Digital 6 juli.

I Västsahara och Mauretanien pågår ett 
tyst krig om infl ytandet mellan Frankrike 
och USA. I Mauretanien stödde USA konsti-
tutionens lag och inte kuppen i motsats till 
Frankrike, skriver Ruiz. Dessutom ställdes 
Marocko helt utanför lösningen av krisen i 
Mauretanien. Obama vill ha en lösning av 
alla problem i regionen inom två år.

Västsahara-sändebudet Christopher Ross 
resa i området i juni startade den 23 juni i 
Alger, där han mötte president Boutefl ika 
och utrikesministern. Två dagar senare fort-
satte Ross till fl yktinglägren, där han möt-
te Västsaharas president och andra ledare. 
Dagen därpå reste han till Mauretanien och 
togs emot av den nye presidenten, premiär-
ministern och utrikesministern. 

Den 27 juni reste Ross till Marocko, där 
varken kung Mohamed VI eller premiärmi-
nistern träffade honom. I stället togs han 
emot av utrikesministern, inrikesministern, 
chefen för Säkerhetstjänsten, västsahariska 
kollaboratörer och en tjänsteman från Ara-
biska Maghrebunionen (UMA). Ross stan-
nade i tre dagar och ska enligt marockanska 
källor ha varit frustrerad över att enbart yt-
liga frågor diskuterades med de marockan-
ska företrädarna. 

Den 30 juni reste Ross till Spanien, där 
han mötte utrikesminister Moratinos. Dä-
remot fi nns inga uppgifter på att han däref-
ter reste till Frankrike, skriver Carlos Ruiz 
Miguel i Periodista Digital.
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Obama har nya idéer

Krav på Marocko
”Släpp alla samvetsfångar! Slut på rättsvidriga 
rättegångar och tortyr! Respekt för grundläg-
gande rättigheter i Västsahara! Obegränsad 
tillgång till den ockuperade delen av Västsahara 
för oberoende observatörer, media och enskilda 
organisationer!” Detta krävde IUSY, Socialist-
ungdomsinternationalen vid sitt möte i Ungern 
i juli.

Polisario-protester till FN
”Marocko bryter mot internationell lag genom 
att teckna avtal med det irländska oljebolaget 
Island Gas and Oil på västsahariskt territorium”, 
påpekar Polisarios representant Ahmed 
Boukhari i ett brev till FN:s säkerhetsråd i juli.
De nya avtal som rör undersökande borrningar 
efter olja har undertecknats av ONHYM, det
marockanska statliga olje- och gruvbolaget.
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