Förföljelser i El Aaiún

”Vi har glömt er”

Efter en fredlig manifestation, den 16 september, mot orättvisa rättegångar och marockanska myndighters förföljelser
av försvarslösa västsaharier som kräver självbestämmande
skadades eller greps 28 västsaharier. Flera västsaharier fick
sin hem sönderslagna bland andra en 86-årig man. Fyra
ungdomar greps, misshandlades och förhördes i flera timmar. En av dem hittades i miserabelt tillstånd flera kilometer utanför staden. Stadsdelen Matala stängdes av för att
förhindra västsaharier från att besöka skadade.

FN:s flyktingkommissarie, Antonio Guterres besökte under
två dagar i september flyktinglägren i Algeriet. Det är första
gången ett sådant besök sker.
– Mer aktiv internationell solidaritet behövs för de västsahariska flyktingarna, som har varit bortglömda av både det
internationella samfundet och UNHCR, sa Guterres.
Behoven är enorma och det bistånd som är beslutat
räcker inte, menade han med hänvisning till bland annat
World Food Programme.

Frysbilar med västsaharisk fisk går i skytteltrafik från El Aaiúns hamn till Agadir i Marocko.

Fiska inte i
Västsaharas
vatten!
Organisationer kan skriva under
följande text på Fish Elsewheres
hemsida www.fishelsewhere.eu:
”Inget land i världen har erkänt Marockos
annektering av Västsahara. Ändå betalar EU
varje år miljoner euro till Marockos regering för att fiskebåtar från EU-länder ska få
fiska i Västsaharas vatten. EU:s fiskeriverk18

samhet i Västsahara måste omedelbart upphöra. Marocko fortsätter att vägra samarbeta om avkoloniseringsprocessen i Västsahara
och förkastar därmed mer än 100 FN-resolutioner som kräver det västsahariska folkets
rätt till självbestämmande. Samtidigt begår
de marockanska myndigheterna människorättsbrott mot västsaharier som uttrycker politiska åsikter. Inget EU-land och inte heller
FN erkänner Marockos rätt till Västsahara.
Därför är ett samarbete med Marocko för att
exploatera Västsaharas naturresurser högst
oetiskt och äventyrar klart och tydligt FN:s
ansträngningar att finna en fredlig lösning på
konflikten. Enligt FN får inte naturresurserna i Västsahara exploateras utan att hänsyn

Ur nr 4 2009 av tidskriften Västsahara

tas till befolkningens önskningar och intressen. EU överför emellertid europeiska skattebetalares pengar till den marockanska regeringen för att få tillgång till västsahariska
vatten utan att det västsahariska folket ens
konsulteras. EU har den lagliga och moraliska skyldigheten att sluta undergräva FN:s
fredsprocess i Västsahara genom att respektera det västsahariska folkets rätt till självbestämmande över sitt land och dess resurser.
Vi kräver att EU-kommissionen omedelbart
slutar bevilja licenser till fartyg från EU-länder för fiske i västsahariska vatten. Vi kräver att inget mer fiske från EU-länder äger
rum i Västsahara förrän en fredlig lösning
på konflikten har uppnåtts.”

