Glöm inte att prenumerera!

Gilla Västsahara på facebook

Julklappstips

Lägg ett bud på Görans tavla

Ett års prenumeration på Västsahara, fyra nummer, kostar
125:- för privatperson, 145:- för stödprenumeration, 150:för organisation och 200:- för utlandsprenumeranter.
Betala in på pg 204003-8 Föreningen Västsahara.
En prenumeration på tidskriften Västsahara kanske också
kan vara en bra julklapp? Kontakta oss, så ordnar vi det:
vastsahara@brevet.nu

Gå gärna in på facebook och klicka på ”Gilla” på tidskriften
Västsahara.
Vi har nått upp till hela 967 ”gillare”, men vi vill gärna nå
upp över tusen och naturligtvis ännu längre.
Adressen är www.facebook.com/tidskriftenvastsahara

Funderar du på de sista julklapparna? Eller presenter i allmänhet? Då vill vi rekommendera två böcker.
Jonas Sjöstedts intressanta kriminalroman ”Sahara”, utspelar sig i Västsahara, i Eu-parlamentet och i Västerbotten.
Du vet väl att Monica Zaks spännande ungdomsroman
om den västsahariske Hadara i ”Pojken som levde med
strutsar” nu finns i pocket?

I förra numret av Västsahara presenterade vi konstnären
Göran Segergrens tavla från Algeriet. Konstnären har
skänkt tavlan till tidskriften Västsahara för försäljning och
vill att pengarna ska gå till tidskriften. Budgivningen fortsätter ett tag till. I skrivande stund ligger budet på 2.500:På tidskriftens hemsida www.vastsahara.net finns tavlan
att beskåda samt senaste bud. Den finns även på
www.facebook.com/tidskriftenvastsahara

kr ö nik a n

Hungerstrejk
nu inne på
29 dagar

Vi ses i det fria El Aaiún!

23 västsaharier hungerstrejkar sedan
1 november i samma fängelse som
Brahim Dahane satt. Anhöriga och vänner i flyktinglägren och i Spanien sympatistrejkar, men omvärlden är tyst.
”Vi befinner oss i det fruktansvärda fängelse i Salé. Vi har nu hungerstrejkat i 29 dagar för vår värdighet och våra rättigheter,
för att få en rättvis rättegång eller släppas
utan villkor och begränsningar”.
Så skriver 23 västsahariska politiska fångar, Grupo Gdeim Izik, den 28 november.
Sedan ett år sitter de fängslade för att ha
deltagit i protestlägret Gdeim Izik utanför
Västsaharas huvudstad El Aaiún. Där hade
cirka 20.000 västsaharier i en månads tid
vistats i protest mot arbetslöshet, fattigdom
och bostadslöshet. Lägret stormades och
revs av marockansk polis den 8 november
2010 och många västsaharier greps, fängslades och torterades.
De 23 som fortfarande är fängslade utgjorde ett ledarskikt och ska ställas inför
militärdomstol.
Efter 29 dagar är hälsoläget svårt för
många av de hungerstrejkande.
”Sidi Ahmed Lamjaid kan inte längre röra
sig och har problem med njurar och hjärta.
Mohamed Boulanguiza har förlorat 12 kilo
i vikt. Ibrahim Ismaili kräks blod. Abdallahi
Lakhfaouni har gått ned 9 kilo, har magsår
och kan inte röra sig. Ennaama Asfari har
också tappat 9 kilo, har problem med njurarna och ser dåligt”, skriver fångarna i sitt
uttalande efter fyra veckor utan mat.
”Den marockanska regimen är helt likgiltig till våra krav. Därför har vi beslutat att
fortsätta vår hungerstrejk tills våra krav och
rättigheter är tillgodosedda.
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Vi sågs över lunch i riksdagens fina matsal med utsikt över Mälaren och stadshuset. Brahim Dahane visade sig var en eftertänksam och ödmjuk person. Vi var tre riksdagsledamöter från
Vänsterpartiet, jag, Jens Holm och Hans Linde, som fick träffa
honom. Han berättade om frihetskampen i Västsahara, om sin tid
i fängelset, om demokratirörelsen i Marocko och om de senaste
oroligheterna i Dakhla. Vi lyssnade och frågade. Det var svårt att
inte imponeras över denna lågmälda persons fredliga och envisa
kamp för sitt folks frihet. Efter lunchen skildes vi åt. Vi gick tillbaks till våra kontor och vårt vanliga politiska arbete i den svenska demokratin. Brahim skulle resa tillbaks till El Aaiún där hans
arbete för demokrati och mänskliga rättigheter alltid kan straffas
med våld och fängelse av de marockanska ockupanterna. Mötet
med Brahim gav mig lite perspektiv på hur hård och oviss hans
kamp är, och hur bekvämt, men ändå betydelsefullt, vårt solidaritetsarbete är vid en jämförelse.

Vi vädjar till alla internationella instanser
som försvarar de mänskliga rättigheterna och
som älskar rättvisan att utöva påtryckningar på den marockanska staten så att alla de
politiska fångarna släpps”, skriver de.
Västsaharas president Mohamed Abdelaziz vädjade redan den 17 november till
EU:s Catherine Ashton om ett ”omedelbart

ingripande för att rädda oskyldiga människor och sätta punkt för den marockanska
regeringens omoraliska laglöshet, likgiltighet och förakt.”
Presidenten krävde också att samtliga västsahariska politiska fångar släpps och att de
651 försvunna västsahariernas öden klarläggs.
Lena Thunberg

En vecka senare talar jag om Västsahara för en fullsatt sal på Göteborgs universitet. Jag talar om Västsaharas rika naturresurser, Frankrikes stöd för Marockos
ockupation och om mitt eget besök i det
ockuperade landet. Föreläsningen ordnas
av den utrikespolitiska föreningen och frågorna är många. En ny generation politiskt
intresserade svenskar lär sig om Västsaharakonflikten. Sympatierna för Västsaharas
frihetskamp är stor och går över alla partigränser, det ska vi slå vakt om.
Det är lätt att förtvivla när man ser Marockos styrka och när man vet hur få västsaharierna är och hur många i västvärlden
som blundar för ockupationen. Samtidigt
ska man inte glömma att till synes olösliga konflikter kan lösas upp när politiken

förändras. Ta bara Östtimor som exempel, landet som ockuperades av den mäktige grannen Indonesien i årtionden och nästan
var bortglömt. Men de fick sin frihet även om priset var högt. Det
kommer även Västsahara att få en dag. Motståndet mot ockupationen är obrutet.
Om Marocko demokratiseras kan det öppna för förändring.
Inom den 20e februarirörelse som förde den arabiska våren till
Marocko finns krafter som inte försvarar ockupationen. Även om
kungahuset försöker blidka oppositionen med reformer så kommer den att fortsätta. Även vårt arbete är viktigt för Västsaharas
frihet.
I EU:s parlament och ministerrådet är motståndet mot fiskeavtalet mellan EU och Marocko större än någonsin. När avtalet ska
förlängas nästa år finns chansen att stoppa
det istället, det vore ett historiskt nederlag
för Marocko.
Vi ska ständigt hålla blåslampan mot
regeringen så att de lyfter frågan om Västsahara i FN och EU. Vi ska kräva att Minursos mandat utvidgas till övervakning
av brotten mot mänskliga rättigheter. Vi
vill att Sverige blir det första landet i Europa som erkänner Västsahara som självständig nation.
Jag hoppas få träffa Brahim Dahane
igen. Jag ser fram emot den dagen vi kan
sitta i skuggan och dricka te i El Aaiún,
huvudstad i det fria Västsahara.
Den dagen kommer.

jonas sjöstedt

Jonas Sjöstedt,
riksdagsledamot (V)
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