Ur nr 4 2009 av tidskriften Västsahara

EN HISTORIA AV VÅLD OCH SVEK

VÄ S T SAH ARA

Marocko
visar sitt
rätta ansikte

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan 1975.
De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess i flyktingläger i
Algeriet. Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista
över länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas
självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon folkomröstning
har dock inte ägt rum på grund av Marockos vägran att acceptera
ett självständigt Västsahara. Frankrike och USA är Marockos främsta
supportrar. Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt
stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiskeavtal med
Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Detta strider
mot internationell lag. Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna
ökat.

Västsahariern Brahim Dahane har fått regeringens
Angerpris. Brahim Dahane är ordförande i ASVDH, en
förbjuden västsaharisk organisation, som gräver fram fakta
och rapporterar om Marockos brott mot mänskliga
rättigheter.
Brahim Dahane kan inte själv motta priset. Han sitter
fängslad tillsammans med sex andra aktivister i Salé
utanför Rabat. Deras brott? De besökte de västsahariska
flyktinglägren i Algeriet i september. För detta brott anklagas
de nu för ”samröre med fienden” och högförräderi. De riskerar
därmed dödsstraff.
Mängder av protestbrev från politiker och MR-organisationer runt om i världen har skickats till den marockanska
regimen. ASVDH:s vice ordförande Ghalia Djimi trakasseras
och har förbjudits att träffa utlänningar.
I sitt tal till nationen den 7 november, då regimen firade 34årsdagen av invasionen i Västsahara, ökade Marockos kung
Mohamed trycket mot självständighetsivrare. Nu finns det bara
två val för ”folket”: ”Patriot eller förrädare”.
Tre dagar tidigare, mitt under det svenska ordförandeskapet
i EU, hade en uppenbarligen irriterad regim utvisat en svensk
diplomat från den svenska ambassaden i Rabat. ”Orimligt”
menar svenska UD.
Den socialdemokratiska kongressen beslutade i oktober att
arbeta för att Sverige ska erkänna Västsahara. Det vill också
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Kanske blev priset, kongressbeslutet och protesterna för
mycket för den marockanska ockupationsregimen?
Nu har den svenska regeringen, politiker, civilsamhället och
media en central roll att spela.

LE NA TH U N B E R G
redaktör för Västsahara

SENASTE NYTT

Marocko utvisade svensk diplomat
Marocko beordrade den 4 november en svensk diplomat att
omedelbart lämna landet efter att hon, enligt Marockos utrikesminister, ska ha gett officiella dokument till Polisario.
”Utvisningen är ett agerande som är orimligt och svårt att förstå.”
Det budskapet framförde svenska UD till Marockos ambassadör, när
han kallades upp till Utrikesdepartementet i Stockholm dagen efter
att ambassadrådet Anna Block-Mazoyer fått beskedet att hon skulle
utvisas ur Marocko.
Den svenske ambassadören Michael Odevald i Rabat hade kallats
till utrikesminister Taieb Fassi Fihri dagen innan. Han fick då besked
om att ambassadrådet ombads att lämna landet.
– Vi vill inte kommentera riktigt vad det är man har angett för skäl.
Generellt kan man säga att man anser att hon har överträtt sina
diplomatiska befogenheter, sa Cecilia Juhlin, chef för press-, informations- och kommunikationsenheten vid UD.
På frågan om vilka åtgärder Sverige kommer att vidta sa hon:
– Det är självklart att vi kommer att föra en dialog kring detta, men
det sker på diplomatisk väg. Vi kommer inte att ge ut någon presskommuniké om det hela.
Diplomaten väntades lämna Marocko efter några dagar.
Dokumenten ska ha lämnats över till ambassadrådet vid ett möte
för utländska diplomater på utrikesdepartementet i Rabat. Utrikesministern Taieb Fassi Fihri hävdar att hon sedan har lämnat dem vidare
till personer med kopplingar till Algeriet och Polisario.
– Jag vill inte kommentera vad det är för skäl som har angivits. Det
får stå för den marockanska sidan, sa Cecilia Juhlin.
Källor: Sveriges Radio och UD
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