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Den 1 juni fylldes trottoaren utanför 

marockanska turistbyrån med 

människor som tysta genomförde 

en protest mot Marockos ockupation 

av Västsahara. 

Målet var att väcka ressugna svenskars och 
medias uppmärksamhet kring de människo-
rättsbrott som pågår i Marocko. 

Aktivisterna från Nätverket för ett fritt 
Västsahara representerade var och en ett ty-

piskt västsahariskt öde med förtejpad mun och 
sminkade blåtiror. De ville efterlikna kontras-
ten mellan den marockanska regimens bruta-
litet och västsahariernas fredliga motstånd.

Tydligen gjorde denna stillsamma mani-
festation den marockanska regeringens re-
presentanter i Sverige oroliga. Anställda på 
turistbyrån kontaktade marockanska ambas-
saden, som i sin tur bad svensk polis att fl yt-
ta på demonstranterna. Nätverkets medlem-
mar fortsatte manifestationen på andra sidan 

gatan, mitt emot turistbyrån, och stod kvar 
de planerade två timmarna. De fi ck på slu-
tet sällskap av anställda på turistbyrån som 
kom ut och delade ut fl ygblad med sin ver-
sion av historien. Detta var nästan välkom-
met, eftersom det än mer tydliggjorde kon-
trasten mellan de vackra turistbroschyrer 
som delades ut, och de misshandlade tysta-
de ”västsaharier” som stod intill. 

Eline Jacobsson från Nätverket var nöjd:
– Det har varit en värdig manifestation, och 

reaktionen den skapade hos den marockan-
ska ambassaden visar att den marockanska 
regimen verkligen har något att dölja. 

– Responsen från de förbipasserande var 
också väldigt bra och några tidningar skrev 
om detta, berättade Eline Jacobsson.

Agnes Strander

Bild: Sara Philipsson

Tyst protest 
vid turistbyrå

Bistånd till fl yktingarna
Insamlingsorganisationerna Emmaus Björkå 
och Praktisk Solidaritet skickade 2008 till de 
västsahariska fl yktingarna 55 respektive 300 
ton kläder, skor och fi ltar. Dessutom skickade de 
tillsammans 18 containrar med 41 760 burkar 
makrill. 

Röda Korset skickade 85 ton kläder till fl yk-
tingarna.

Nordisk konferens
Lördagen den 10 oktober klockan 9.00-17.00 
hålls den nordiska konferensen Frihet åt Västsa-
hara i Stockholm.

Frågor som tas upp är Vad gör världssamfun-
det? Vad gör EU? och Vad gör Norden?

För information och anmälan ring Kommit-
tén för Västsaharas kvinnor på telefonnummer 
0709 - 96 27 43.
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