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”Sverige måste erkänna Västsahara. 

Plundringen av Västsaharas naturre-

surser måste upphöra och fi skeavtalet 

mellan Marocko och EU avbrytas. 

FN-mandatet måste utvidgas till att 

innehålla övervakning av de mänsk-

liga rättigheterna i det ockuperade 

Västsahara. Sveriges humanitära stöd 

till fl yktingarna måste öka”, skriver Ma-

riam Osman Sherifay (s), Hans Linde 

(v) och Bodil Ceballos (mp).

Trodde ni att kolonier tillhör historien? Ty-
värr har ni fel. Västsahara är Afrikas sista 
koloni, i 34 år har landet ockuperats av Ma-
rocko. Att människor 2009 tvingas leva un-
der övergreppskantad ockupation är inte ett 
lokalt problem, vi har ett gemensamt ansvar 
att göra vad vi kan för att västsaharierna en 
dag ska få uppleva sin frihet. Vi hoppas och 
tror att en framtida rödgrön regering, till 
skillnad från dagens regering, ska föra upp 
Västsahara-frågan på dagordningen och er-
känna Västsahara.

Sedan 1975 ockuperar Marocko merpar-
ten av Västsahara, en ockupation som tyd-
ligt fördömts av både FN och Internationel-
la Domstolen i Haag. Det är en ockupation 
som drivit hundratusentals västsaharier på 
fl ykt, 160 000 av dem lever under svåra för-
hållanden i fl yktingläger i Algeriets öken sen 

mer än 30 år. Inne i Västsahara lever befolk-
ningen under ständiga hot om övergrepp. 
Enligt den västsahariska MR-organisatio-
nen Codesa fanns det då 40 politiska väst-
sahariska fångar i fängelser i Västsahara och 
i Marocko. 

Mot ockupation slåss befrielserörelsen Po-
lisario. 1991 ingicks, efter FN:s medling, en 
överenskommelse om vapenstillestånd mellan 

Polisario och Marocko, i vilken en fredsplan 
och en överenskommelse om Västsaharas 
framtid ingick. Centralt i överenskommel-
sen var att det skulle arrangeras en folkom-
röstning om Västsaharas framtid där ett av 
alternativen var självständighet. Marocko 
har sedan dess förhalat och förhindrat var-
je försök att genomföra denna överenskom-
melse. Att västsaharierna och Polisario val-
de fredliga förhandlingar istället för väpnad 
kamp förtjänar all respekt, men omvärldens 
svar har varit tystnad. 

Ansvaret för att Väst-
sahara ska befrias vilar 
tungt på ockupations-
makten Marocko. Men 
det innebär inte att vi i 
Sverige saknar möjlighe-
ter att bidra till en po-
sitiv utveckling. EU kan 
spela en avgörande roll 
genom sitt omfattande 

samarbete med Marocko. Mellan unionen 
och Marocko fi nns ett långtgående politiskt, 
ekonomiskt och säkerhetsmässigt samarbete. 
EU har dessutom tecknat ett fi skeavtal med 
Marocko som möjliggör för europeiska fi s-
kare att delta i utfi skningen av vattnen ut-
anför Västsahara. Det hade med andra ord 
inte saknats möjligheter för den borgerliga 
regeringen att agera för Västsahara under det 
svenska ordförandeskapet. Det som saknas 
är uppenbarligen politisk vilja.

Vi anser att en framtida rödgrön regering 
ska ta de möjligheter som fi nns för att Sve-
rige ska bli en tydlig kraft och röst för ett 
fritt Västsahara. En rödgrön regering måste 
agera för att plundringen av Västsaharas na-
turtillgångar upphör. EU:s fi skeriavtal med 
Marocko måste avbrytas.

FN-organet Minurso, som fi nns på plats i 
Västsahara, måste få ett utvidgat mandat så 
att FN kan ingripa för att skydda västsaha-
rierna från Marockos allt mer omfattande 
brott mot deras mänskliga rättigheter.

Sverige måste öka sin humanitära hjälp till 
de västsahariska fl yktingarna i Algeriet som 
idag lever under ytterst svåra förhållanden.

En rödgrön regering måste också erkänna 
Sahariska Arabiska Demokratiska Republi-
ken (SADR). Redan har 63 länder i Afrika, 
Latinamerika och Asien erkänt Västsahara. 
Det fi nns inget som hindrar Sverige från att 
göra detsamma.

I tre år har den borgerliga regeringen 
försuttit varje chans att spela en positiv roll 
för att Västsahara ska befrias. Det är hög 
tid för Sverige att agera och höja rösten mot 
Marockos ockupation. I så fall kan vi spe-
la en avgörande roll i att befria Afrika från 
sin sista koloni. 

   
Mariam Osman Sherifay, 

partistyrelseledamot, 
Socialdemokraterna, 

Hans Linde,

riksdagsledamot, Vänsterpartiet, 
Bodil Ceballos, 

riksdagsledamot Miljöpartiet

Patriot eller förrädare
Det är dags att sätta stopp för ”kriminella” som utnyttjar 
sina medborgerliga rättigheter till att agitera, sa Marockos 
kung Mohammed VI när annekteringen av Västsahara 1975 
skulle fi ras 7 november i Marocko. 

– Det är dags för klarhet och för att uppfylla sin plikter. 
Det fi nns inget mellanting mellan patriotism och förräderi. 

– Marocko måste vara på sin vakt för att avvärja alla hot 
mot den nationella suveräniteten och agera bestämt för att 
bevara säkerhet, stabilitet och allmän ordning, sa kungen.

Ingen ändrad USA-politik
– Vår politik har inte ändrats, svarade USA:s utrikesminis-
ter Hillary Clinton på en presskonferens i Marrakesh den 2 
november. Frågan gällde om Obamaregimen håller fast vid 
USA:s tidigare uppfattning att ”det marockanska initiativet 
för autonomi i Sahara är seriöst och trovärdigt”. 

Hillary Clinton framträdde tillsammans med Marockos 
utrikesminister Fassi Firhi och hade tidigare under dagen 
samtalat med Marockos kung Mohammed VI i Quarzazate 
om bland annat handelsavtal och terroristbekämpning.

Hög tid att erkänna 
Västsahara!

”FN-organet 

Minurso måste få ett 

utvidgat mandat så att 

FN kan ingripa för att 

skydda västsaharierna”
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