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FN-styrkan MINURSO:s mandat

förlängdes med ett år av säker-

hetsrådet den 30 april. 

I resolutionen, som antogs enhälligt, upp-
manas Marocko och Polisario att under
FN:s ledning hålla informella samtal som
en förberedelse för en femte förhandlings-
omgång i Manhasset utanför New York.
Säkerhetsrådet understryker sin förplik-
telse att bistå parterna i att nå en rättvis,
varaktig och ömsesidigt acceptabel poli-
tisk lösning som ger västsaharierna själv-
bestämmande.

Säkerhetsrådet vill att möjlighet till
familjebesök landvägen och inte bara via
flyg ska undersökas av UNHCR. Med-
lemsländerna uppmanas också att ge fri-
villiga bidrag till dessa förtroendeskapande
åtgärder.

I MINURSO:s mandat skrivs inte hel-

ler denna gång in övervakning av eventu-
ella kränkningar av de mänskliga rättighe-
terna, trots krav från flera av säkerhetsrå-
dets medlemmar och organisationer som
Amnesty International.

– More of the same. Det här är i prin-
cip en kopia av förra årets FN-resolution.
Bara några mindre detaljer skiljer dem åt.
Det här räcker inte, konstaterar Brahim
Mokhtar, Polisariorepresentant i Norden
bistert. 

– Det är skamligt att säkerhetsrådet
inte ens skriver in respekt för de mänskli-
ga rättigheterna i mandatet.

– Att ha samtal mellan parterna före en
femte förhandling kommer inte att leda
någonstans. För att nå framgång krävs en
helt ny attityd från Marockos sida och
från dess supporter Frankrike.

– Det finns inga som helst krav på vad
MINURSO ska göra under det kom-

mande året. Det betyder att de kan strun-
ta i oss under ett helt år.

– Det enda som är positivt med den
här resolutionen är att västsahariernas rätt
till självbestämmande upprepas, säger Bra-
him Mokhtar.

De fyra tidigare förhandlingsförsök
som FN organiserat mellan Polisario och
Marocko har inte lett någonstans.
Marocko vägrar att gå med på självstän-
dighet för Västsahara och presenterar
begränsad självständighet, autonomi, som
alternativ. Polisario pekar på västsaharier-
nas rätt till självbestämmande och själv-
ständighet enligt folkrätt och avkolonise-
ringsresolutioner.

Frankrike som permanent medlem i
säkerhetsrådet har vetorätt.

Lena Thunberg

FN-resolution:
Inga nya krav

Efter 56 dagar avbröt västsaharierna Bra-
him Baryaz, Alisalem Ablagh y Khalli-
hanna Aboulhassan sin hungerstrejk den
10 april i fängelset Boulemharez i Marra-
kech. Den 30 mars hade Brahim Baryaz
då förts till sjukhus i handbojor på grund
av sitt kritiska hälsotillstånd.

De hade efter möten mellan släktingar
och fängelsemyndigheterna blivit lovade
att få några av sina krav tillgodosedda och
därför beslutat att skjuta upp hungerstrej-
ken en tid.

Kraven var att bli behandlade som poli-
tiska fångar och med respekt, få adekvat
mat, sjukvård och att få ta emot besök av
släktingar. De hade också begärt att få bli
avskilda från vanliga fångar.

De tre männen greps mellan april och
december 2008 i Marrakech och Goule-
mine. 

– Vi protesterar mot att vi är olagligt
fängslade under fruktansvärda förhållan-

den, skrev fångarna några dagar tidigare
och tackade för stödet från västsahariska
politiska fångarna i fängelserna Bensli-
man, Taroudant, Ait Melloul, Inzegan och
Kenitra i Marocko samt Svarta fängelset i
Västsahara.

Deras släktingar hade vädjat interna-
tionellt om stöd för dem. De tre männen
hade då svårt att röra sig och andas. De
spydde blod och föll i koma.

Senare den 30 april, efter att hunger-
strejken avblåsts, fastställdes den överkla-
gade domen på två års fängelse för stu-
denten Khallihanna Aboulhassan.

Den 4 maj vädjar människorättsorga-
nisation CODESA till det internationella
samfundet att rädda livet på Yahya Moha-
med Iaaza, som hungerstrejkat i en
månad. 

Han greps 29 februari 2008 i Tan-Tan
i södra Marocko, torterades av marock-
ansk polis på grund av sina politiska åsik-

ter om Västsahara och dömdes till 15 års
fängelse av en domstol i Agadir. Yahya Iaa-
za är 43 år, har förts bort av marockansk
polis två gånger 2005 och 2006. Han lider
av astma och reumatism.

Lena Thunberg

Fångar i hungerstrejk

"Rädda våra söner" vädjar anhöriga till de

hungerstrejkande västsahariska fångarna i

april.
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