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– För att få igång fredsprocessen krävs 

att fl era länder engagerar sig i Väst-

saharakonfl ikten. Sverige och 

USA:s president Obama kan bli två 

viktiga aktörer i denna process, säger 

Salek Baba Hacena, samarbetsminister 

i den västsahariska regeringen, som 

besökte Sverige dagarna efter EU-

parlamentsvalet i juni. 

Vid president Obamas rundresa i Mellanös-
tern var hans första stopp ett arabland. Det 
nämndes i fl era medier som början till en ny 
utrikespolitisk linje. Men Hacena vill inte 
spekulera i vad detta kan innebära.

– Vi har inte hört något specifi kt om Väst-
sahara ännu, vi väntar och ser, säger han.

– Om målet är att få stabilitet, säkerhet 
och utveckling i vår region, då måste USA 
och EU se till att Marocko följer FN:s re-
solutioner. 

Att västsaharierna har bedrivit sin kamp 
utan inslag av terrordåd, att de visar ett stort 
tålamod och att vapenvilan fortfarande hål-
ler, borde betala sig.

– Det är sant att vår kamp inte får så myck-
et uppmärksamhet. Situationen i våra fl yk-
tingläger är ett tecken på detta. Se på det 
humanitära stödet. Terrorism har aldrig va-
rit något alternativ för oss. Det ligger inte 
i vår tradition. Men detta handlar självfal-
let om stormaktspolitik. Marocko har mäk-
tiga vänner.

– Behoven är fortsatt stora, det råder brist 
på matvaror, drickbart vatten och medicin, 
säger Salek Baba Hacena, när han förkla-
rar situationen för västsaharierna i fl ykting-
lägren. Hacena är nöjd med det bemötande 
han fått i Sverige. 

– Vi vet inte hur stort det humanitärt stö-
det kommer att bli. Jag kan bara berätta att 
vi har fått ett mycket gott och positivt be-
mötande.

Hacena berättar att regeringen i Västsa-
hara har börjat bygga upp infrastruktur inne 
i de befriade delarna av deras land.

– Det är småskaliga projekt. Syftet är att 
kunna erbjuda skola och hälsovård till de 

västsaharier som lever inne i Västsahara. 
Det är frivilligt för västsaharier i lägren att 
följa med i projektet.

– Det handlar inte om att påbörja någon 
infl yttning, säger Salek Baba Hacena. Kon-
fl ikten måste vara löst innan det kan kom-
ma på tal. 

Hacena reste under juni månad runt i Sve-
rige, Norge, Spanien och Italien för att få ett 
ökat stöd för Västsahara. 

Under två dagar har han träffat represen-
tanter på UD och biståndsorganet Sida. Syf-
tet med hans besök var att stödet till Väst-
sahara ska öka.

– Det är glädjande att Sverige har en så 
tydlig inställning och att ni så klart stödjer 
FN:s ansträngningar, oavsett vilken politisk 
färg det är på ert lands regering, säger Sa-
lek Baba Hacena.

Han önskar att fl er länder i Europa var 
lika tydliga som Sverige gällande rätten till 
självbestämmande.

– Länder som Frankrike och Spanien stöd-
jer öppet och högljutt Marocko. Jag hoppas 
att Sverige kan höja rösten i EU. Det krävs 
att fl era aktörer nu hjälper till att få igång 
fredsprocessen i Västsahara.

Men är det rimligt att tro att Sverige kan 
göra något? 

Svaret från Salek Baba Hacena kommer 
snabbt.

– Det går inte att negligera vad ett land 
tycker, inte minst då Sverige kommer att vara 
ordförandeland för EU.

Arto Valtonen

”Sveriges roll är viktig”

”Att västsaharierna har 

bedrivit sin kamp utan 

inslag av terrordåd, att 

de visar ett stort tålamod 

och att vapenvilan 

fortfarande håller, bor-

de betala sig, säger den 

västsahariske ministern 

Salek Baba Hacena.”

Möte i Wien
Polisario och Marocko möts i Wien den 
9 augusti i FN-ledda informella samtal. Fyra ti-
digare möten i Manhasset New York under 2007 
och 2008 ledde inte till några som helst resul-
tat. En ny FN-representant, Christopher Ross, 
och antydningar om en mindre Marocko-vänlig 
amerikansk politik skulle kunna leda till vissa 
resultat i samtalen. Nya möten ska ske.

Erkänn Västsahara!
SSU:s kongress i augusti krävde: 
Sverige, erkänn Västsahara! Riv upp EU :s 
folkrättsvidriga fi skeriavtal med Marocko! 
Exkludera Västsahara från alla avtal mellan 
EU och Marocko! Socialdemokraterna måste 
arbeta för ett utökat mandat för MINURSO så 
att västsaharierna skyddas mot övergrepp från 
marockansk polis och myndigheter.
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