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Viktigt få EU att hålla på rätt sida
Det ockuperade Västsahara har under våren uppmärksammats i massmedia.
Det är goda nyheter för Västsaharaaktionen som jobbar mot Marockos förföljelser och förtryck av grannlandet. Men än finns mycket kvar att göra.

på allas läppar. Affärssidorna
noterade att den norske arbetsgivarchefen fick lämna sitt jobb
sedan hans företag anklagats för fusk i handeln med fiskolja från
Västsahara. Den historien fortsätter. EU:s fiskeavtal med Marocko diskuteras och kritiseras i politiska kretsar
igen.
Människorättskämpar
som Aminatou Haidar
och Brahim Dahane har
väckt respekt och beundran för sin rakryggade
men riskfyllda kamp för
västsahariernas frihet och
mänskliga rättigheter.
Har vi då lyckats bryta
tystnaden kring Västsahara-konflikten? Kanske,
med god draghjälp av TV-program och gott internationellt samarbete. Många svenska organisationer och politiker har tagit
ställning för Västsahara under det senaste året. Inte bara FNförbundet och den rödgröna alliansen utan också flera borgerliga politiker och organisationer har stigit fram.

I flera veckor var Omega 3

skrämmande sakta i de globala
maktkretsarna. EU-topparna talar ständigt om sin samsyn med
Marocko och det goda samarbetet. I FN:s Säkerhetsråd styr en
maktgrupp av marockovänliga länder undan den växande kritiken mot Marockos uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna. Flyktingarna i lägren får bereda sig på ännu en sommar i
ökenhetta och isolering.
Så vad gör vi? Kanske tänka på vad Nelson Mandela sa på sitt
första besök efter frigivandet, men före fredsuppgörelsen: ”När
vattenkastrullen börjar koka, ta då inte den av elden, utan lägg
mera ved på brasan!”
Många uppgifter återstår. EU:s fiskeavtal ska förlängas eller
omförhandlas. Sverige måste vidhålla sin berättigade kritik, att
fiske i Västsaharas vatten är mot folkrätten. Vi måste sätta
stopp för stulna varor, från Västsahara, som Omega 3-oljan, som
med marockansk stämpel smygs in i svenska butiker. Vi måste
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stödja människorättskampen och försvara de aktivister som utsätts för övergrepp och fängslas. Och naturligtvis säkra försörjningen för dem som lever i lägren på ett nyckfullt internationellt
stöd
Västsahara har funnits
med i Afrikagruppernas
program länge, men som
en sidouppgift. Jag hoppas att organisationen nu
tar sig an de här utmaningarna, liksom det verkligt svåra - att få slut på
ockupationen, erkänna
republiken och genomföra en folkomröstning.
Efter ett långt förarbete med mycket kontakter bildades VästsaharaAktionen formellt 2007. Den är organisatoriskt en ”minikopia”
av den gamla succén ISAK, Isolera SydafrikaKommittén. Aktionens 27 medlemsorganisationer ger oss nu en bredare arbetsgemenskap och chans att se mer av konkreta resultat. På www.
vastsaharaaktionen.se finns både grundläggande och fördjupad
fakta om frågan samt kampanjinformation. En aktuell nyhetsservice ingår också.
erfarenhet av att
mobilisera och argumentera mot kolonialism och exploatering,
och för befrielse, frihet och självbestämmande.
Från ISAK-arbetet vet vi också vilket gensvar det hade, särskilt bland unga människor. Och Västsahara är lärorikt för den
som vill veta mer om hur världen och den globala politiken fungerar.
Organisatoriskt samarbete och gemensamma aktiviteter behöver byggas upp inom Aktionen, särskilt lokalt och regionalt.
Där kan Afrikagrupperna, med sina erfarenheter av samverkan,
spela en nyckelroll att få till en samverkan för Västsaharas frihet!

Afrikagrupperna har gammal god
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