Hot mot västsahariska fångar

FN-resolution

De västsahariska politiska fångarna är inte separerade från
vanliga kriminella marockanska fångar, vilket de västsahariska krävt i samband med tidigare hungerstrejker.
Vid flera tillfällen har västsahariska politiska fångar
attackerats av medfångar och skadats. Knivar, machetes
och brinnande olja har använts vid attacker men hittills utan
dödsfall. Hetsen mot västsaharierna är stark i marockansk
massmedia. I tidningen Annahar i oktober uppmanas
marockanska fångar att göra sin plikt.

Västsaharafrågan är en fråga om avkolonisering och det
västsahariska folket har rätt till självbestämmande. Detta
fastslogs i en resolution som antogs enhälligt av FN:s
generalförsamlings fjärde utskott, det så kallade Avkoloniseringsutskottet, den 15 oktober i New York.
55 olika länder var representerade bland de personer som
talade om Västsahara i den allmänna debatten i utskottet.
Västsahara betraktas av FN som ett icke-självstyrande område sedan 1966.
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Palmedagar utan
Brahim Dahane
– Marockanska regimen är en ockupationsmakt, skriver Jens Orback.
Nu stoppar de Brahim Dahane från
att komma till Sverige precis som den
iranska regimen förra året stoppade
Parvin Ardalan från att komma och
ta emot Palmepriset. Så agerar bara
stater som är rädda för människors
längtan efter frihet.
– Vi fördömer Marockos agerande och kräver att de genast släpper Dahane och de andra gripna. Vi kräver att den svenska regeringen fördömer gripandet och att svenska
ambassaden i Rabat ger stöd åt Dahane att
fortsätta arbetet för demokrati, utifrån Sveriges syn på mänskliga rättigheter.”
Detta skriver Jens Orback i ett pressmeddelande, när det stod klart att Brahim Dahane inte skulle kunna komma till Palmedagarna för att tala om situationen i den
ockuperade delen av Västsahara.
Det seminarium som Brahim Dahane skulle
ha medverkat i, kom i stället att bli en häftig
debatt mellan SSU:s ordförande Jytte Guteland och Socialdemokraternas internationella sekreterare Ann Linde inför den kommande socialdemokratiska kongressen.
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– Västsahara är den viktigaste frågan för
SSU, menade Jytte Guteland. Ett svenskt erkännande av Västsahara är viktigt! Vi måste
agera nu. Vi har ett ansvar att göra något nu.
Situationen är inte samma som förut.
Ann Linde menade däremot att ett svenskt
erkännande skulle isolera Sverige i EU.
– Europa måste hjälpa oss. Vi tar emot
massor av delegationer från FN och politiska experter men ingenting händer. Vi bor

Ann Linde.
fortfarande efter 34 år i tält i öknen i flyktingläger. Ungdomarna kan inte ha den här
situationen längre, sa Brahim Mokhtar, Polisarios representant i Norden.

Två månaders fängelse
Salka Dahane, Brahim Dahanes syster reste
den cirka 100 mil långa vägen från El Aaiún
till Rabat den 23 oktober för att försöka hälsa på sin bror i fängelset i Salé utanför huvudstaden. När fängelsevakten kroppsvisiterade henne hittades 500 dirham (cirka 44
euro). Hon greps och dömdes tre dagar senare till två månaders fängelse för försök till
smuggling. Processen ska ha tagit 15 minuter. Salka Dahane fördes därefter till samma
fängelse som brodern sitter i.

Historiskt beslut på S-kongress
”Socialdemokraterna ska arbeta aktivt
för att Sverige och EU ska erkänna
Västsahara.” Det blev beslutet på
Socialdemokraternas kongress den
29 oktober.
Partistyrelsen fick ordentlig bakläxa när kongressombuden röstade för motionerna om
ett svenskt erkännande av Västsahara. Partistyrelsen med Urban Ahlin och Jan Eliasson i toppen hade yrkat avslag.
– Frågan om ett fritt Västsahara har varit
en stridsfråga mellan oss och partiet länge.
Vi i SSU har alltid tyckt att det har varit uselt

att Socialdemokraterna inte har tagit en stark
ställning för ett erkännande av Västsahara.
Dagens beslut är historiskt och innebär ett
första steg för ett svenskt erkännande, sa Jytte Guteland förbundsordförande SSU.
– Det här har vi kämpat för hårt runt om
i partiet. Nu gäller det bara för oss att vinna valet. Då blir Sverige kanske första landet i EU att erkänna Västsahara. För oss i
SSU är det här den största internationella
segern på partikongressen. Detta visar att
SSU:s engagemang i frågor kan spela en avgörande roll, sa Johan Büser, internationell
ledare i SSU:s förbundsstyrelse.

