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Riksdagsledamöter från både allians 

och opposition lovade krafttag för 

Västsahara i en debatt på Emmaus 

Stockholms bakgård i Västberga i 

samband med att klädcontainer 1036 

packades färdig för att sändas till fl yk-

tinglägren. Det var stor uppslutning 

och TV-bevakning. 

Dagen innan publicerade Aftonbladet De-
batt ett upprop av de sju artisterna Stefan 
Sundström, Melinda Wrede, Regina Lund, 
Kajsa Grytt, Dennis Lyxzén, Lo Kauppi och 
Mårten ”Promoe” Edh samt Anna Nilsson, 
Emmaus Stockholm.

I uppropet uppmanar de regeringen att som 
EU-ordförande föra upp Västsaharakonfl ik-
ten på den europeiska dagordningen för att få 

ett slut på Marockos ockupation. Fyra punk-
ter lanseras som de viktigaste: Den utlovade 
folkomröstningen måste genomföras omgå-
ende, EU:s fi skeavtal med Marocko måste av-
brytas, det humanitära stödet till de västsa-
hariska fl yktingarna måste ökas och Sverige 
måste gå i bräschen för folkrätten och erkän-
na Västsahara. Dessa fyra punkter låg också 
till grund för en utfrågning av riksdagsleda-
möterna Christian Holm (m), Birgitta Ohls-
son (fp) och Magdalena Streijffert (s). Alla tre 
var överens om att Sverige måste trycka på 
både i EU och i FN för att få fart på självbe-
stämmandeprocessen. Folkomröstningen är 
en fråga för FN, men EU har stora möjlighe-
ter att driva frågan där. Det nya FN-sändebu-
det Christopher Ross har en nyckelroll. USA 
måste lyfta frågan och Sverige bör söka allians 

med de nordiska länderna, menade de.
Snart startar förhandlingar i Bryssel om 

ett nytt fi skeavtal och Sverige hävdade re-
dan förra gången att ett avtal som omfattar 
Västsaharas vatten strider mot folkrätten. 
Riksdagsledamöterna lovade att trycka på 
sina partiers representanter i Europaparla-
mentet så att de hävdar att inga nya fi ske- 
och handelsavtal får omfatta det ockupera-
de Västsahara.

– Tryck på vår jordbruksminister Eskil 
Erlandsson och vår europaminister Cecilia 
Malmström och frys nuvarande avtal, upp-
manade Birgitta Ohlsson.

– Sverige som ordförande i EU bör ta upp 
frågan om att fi ske- och associationsavtal 
inte får omfatta Västsahara, menade Mag-
dalena Streijffert.

När det gäller att erkänna Västsahara var 
enigheten inte lika stor. Magdalena Strei-
jffert hänvisade till att frågan kommer att 
avgöras på Socialdemokraternas kongress. 
Birgitta Ohlsson ansåg att Sverige först mås-
te få hela EU med sig och Christian Holm 
gled undan.

Marockos brott mot mänskliga rättighe-
ter och utnyttjande av landets naturresurser 
togs också upp.
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Nya Amnesty-protester
Amnesty betraktar de sju västsaharier som greps den 8 
oktober för samvetsfångar och kräver att de omedelbart ska 
släppas, eftersom de enbart har uttryckt sina åsikter fredligt. 
Detsamma gäller marockanen Idriss Chahtane, utgivare av 
veckotidningen Almichaal. Han befi nner sig i samma fäng-
else, Salé utanför Rabat. Han är dömd till ett års fängelse 
och böter för att i en artikel ha spridit ”elaka” rykten om 
kungens hälsa. Amnesty skriver också att de sju västsahari-
erna riskerar dödsstraff enligt marockanska uttalanden. 

Ett års fängelse utan bevis
De två studenterna Dihani Abdellah och Toumi Baba Ali 
dömdes till ett års fängelse den 30 oktober. 

De greps veckan innan på tåget mellan Fes och Marra-
kesh. En person anställd vid hovet tvingade dem av tåget i 
Casablanca, där säkerhetspolis väntade. De två studenterna 
anklagades för att ha ”förolämpat landets heliga principer”. 

Efter ett dygn ändrades anklagelsen till att de skulle ha 
angripit en kvinna på tåget. Under själva rättegången som 
tog 15 minuter var varken målsägande eller vittnen när-
varande.

Artiststöd och 
debatt vid container

Fördelningen av klädbalar diskuteras mellan de ansvariga mottagarna.
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