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M  VÄSTSAHARA

Vilka försvarar 
de mänskliga 
rättigheterna? 
Sex västsahariska ungdomar från den ockuperade delen av 
Västsahara stoppades på Agadirs fl ygplats av marockansk 
säkerhetspolis. Ungdomarna var inbjudna till en fredskonferens 
i Oxford, Talk Together. Organisationen stöds av Europa-
kommissionen och British Council. Inte heller de marockanska 
ungdomarna som var inbjudna fi ck resa. ”Familjeproblem”, 
förklarade den marockanske ambassadören i London.

Läs Amnesty Internationals rapport och protest i detta 
nummer av Västsahara.

I juni dömdes Yahia El Hafed Iazza till 15 års fängelse av en 
marockansk domstol i Agadir. Bevis fanns inte mot honom 
förutom papper som han hade signerat under tortyr. 
Rättegångsobservatörer beskriver en rättsvidrig process. 

500 civila västsaharier och 150 krigsfångar är fortfarande 
försvunna. Lever de?

Cirka 30 västsaharier sitter fängslade för sina åsikters skull. 
Hungerstrejker avlöser varandra i protest mot de omänskliga 
förhållandena på fängelserna.

Samtidigt trappar Marocko upp exploateringen av den 
ockuperade delen av Västsahara. Jakten gäller inte bara fi sk 
och fosfat utan olja, guld, metaller och – grönsaker.

Och EU knyter Marocko närmare sig.

Var fi nns den stora massan av svenska försvarare av 
mänskliga rättigheter, internationell lag och folkrätt?

Några fi nns, men varför tiger alla ni andra?

LE NA TH U N B E RG   
redaktör för Västsahara

EN HISTORIA AV VÅLD OCH SVEK

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan 1975. 
De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess i flyktingläger i 
Algeriet. Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista 
över länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styr-
ka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas 
självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den västsaha-
riska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon folkomröstning 
har dock inte ägt rum på grund av Marockos vägran att acceptera 
ett självständigt Västsahara. Frankrike och USA är Marockos främsta 
supportrar. Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt 
stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiskeavtal med 
Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Detta strider 
mot internationell lag. Sedan maj 2005 har det marockanska för-
trycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna 
ökat.

E T T A R K I V F Ö R R Ä T T V I S U T V E C K L I N G

www.globalarkivet.se

Öppen och fri tillgång till föreningsmaterial
& tidskriftsartiklar om globala rättvisefrågor.

LADDA NER SPRID VIDARE!

SENASTE NYTT

Ungdomar från Västsahara till Sverige
Ungdomar från fl yktinglägren och från den ockuperade delen av 
Västsahara bjöds i augusti in till Sverige för ett två veckors besök 
för att lära känna varandra. Besöket anordnades av Olof Palmes 
Internationella Center.
    Mer information i nästa nummer av Västsahara.
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