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Västsahara 
behöver 
Sveriges 
erkännande
Flera av våra arabiska grannländer 
har nu fått sin frihet, men i Västsa-
hara lever vi fortfarande under en allt 
hårdare repression. Sverige kan spela 
en avgörande roll genom att erkänna 
Västsahara som land, skriver den 
västsahariske människorättsaktivisten 
Brahim Dahane. 

Imorgon, den åttonde november, är det ex-
akt ett år sedan ett av den arabiska vårens 
första livstecken brutalt slogs ner, och det 
hände i mitt land Västsahara. Vi var över 
20000 västsaharier som i nära en månads 
tid protesterat mot social diskriminering, för 
demokrati och yttrandefrihet. Militären at-
tackerade oss i gryningen med helikoptrar, 
tårgas, batonger och vattenkanoner. 

Flera av våra grannländer har nu fått sin 
frihet men vi lever fortfarande under en allt 
hårdare repression, samtidigt som vår ock-
upationsmakt Marocko hyllas av omvärlden 
för sin stabilitet och sina så kallade refor-
mer. Sverige kan bidra till mitt lands frihet, 
men då krävs engagemang från regeringen 
och utrikesminister Carl Bildt. 

Marocko ockuperar mitt land Västsahara 
sedan 1975. Inget land i världen erkänner 
Marockos rätt till Västsahara. FN kräver att 
Västsahara ska avkoloniseras. Internationel-
la domstolen i Haag avvisar alla Marockos 
krav på att äga vårt land. Trots det fortsät-
ter ockupationen år efter år, decennium ef-
ter decennium. Varför ställer inte världssam-
fundet Marocko mot väggen? 

Marocko är i allt väsentligt en diktatur. 

Kungen är den högsta politiska, religiösa 
och militära ledaren. Det är förbjudet enligt 
lag att kritisera kungen, islam och Marockos 
rätt till Västsahara. Det finns minst fyra oli-
ka polisiära organisationer som bevakar allt 
som sägs och skrivs. Det finns ingen fri press 
och människorättsorganisationerna är få och 
små. Hemliga fängelser, godtyckliga arreste-
ringar, försvinnanden och tortyr är vanligt. 

Trots det fortsätter EU att teckna förmån-
liga handels- och samarbetsavtal med Ma-
rocko, oaktat att de bryter mot internationell 
rätt eftersom det även är våra naturresurser 
som säljs utan att vi varken blir tillfrågade 
eller ser röken av några intäkter. Marocko 
valdes till och med in som medlem i FN:s 
säkerhetsråd så sent som för ett par veckor 
sedan. Trots att fler än 100 FN-resolutioner 
skarpt kritiserar Marockos agerande i Väst-
sahara. Det är ett hyckleri utan dess like. 

I Västsahara heter motsvarigheten till 
Tahrirtorget i Egypten Gdeim Izik, den enor-
ma tältstaden som många tusentals män-
niskor i alla åldrar byggde upp utanför vår 
huvudstad El Aaiun för drygt ett år sedan. 

Precis som när människor senare samlades 
på torgen i våra grannländer så var glädjen 
och lättnaden stor på den plats man eröv-
rat tillsammans. I Gdeim Izik-lägret kunde vi 
slappna av, vi var inte övervakade, vi kunde 
säga vad vi ville. Vi vill precis som ni i Sve-
rige kunna leva våra liv i frihet. 

Jag riktar mig nu till Carl Bildt, utrikes-
minister i Sveriges regering. Våra ungdo-
mar håller på att bli galna efter decennier 
av repression, Västsahara är en krutdurk. 
Den unga generationen klarar inte av om-
världens ignorans så länge till. Ett befrielse-
krig har precis avslutats i Libyen, men till 
ett högt pris med många skadade och döda, 
och det brinner i Syrien, Jemen och Bahrain. 
Ytterligare ett krig i vår del av världen skul-
le vara förödande.  

Än så länge håller den västsahariska be-
frielserörelsen Polisario den vapenvila som 
FN förhandlade fram 1991. Men den folk-
omröstning om vår framtid som utlovades i 

gengäld för vapenvilan har fortfarande, ef-
ter 20 år, inte genomförts. I december har de 
unga krävt en stor plats på Polisarios fram-
tidskongress och de vill se resultat. Jag fruk-
tar för krig, men jag fruktar ännu mer för 
evig ockupation. 

Det finns ett fönster i tiden just nu där 
Sverige kan agera, innan våldsamheter blos-
sar upp. Jag uppmanar därför Carl Bildt att 
ta chansen. Vi behöver att Sverige höjer sin 
starka röst för fred och demokrati i FN och 
i EU. Men där Sverige verkligen kan spela en 
avgörande roll är genom att erkänna Väst-
sahara som land. 

Carl Bildt var FN:s särskilda sändebud 
under kriget i Jugoslavien och känner väl 
till betydelsen av att erkänna en stat för att 
rädda dess befolkning från kaos, jag tänker 
på Kosovo. 

82 länder har redan erkänt Västsahara, 
men ännu inget europeiskt land. 

Om Sverige, med sin starka internationel-
la ställning, skulle erkänna Västsahara skulle 
det vara ett genombrott för oss på vår långa 
väg mot frihet. Vi behöver ert stöd nu, in-
nan katastrofen är över oss. 

Brahim Dahane
Publicerad i SVD Brännpunkt 
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Marocko i FN:s säkerhetsråd 
Marocko valdes in som ny icke-permanent medlem på två 
år i FN:s säkerhetsråd i september. Förutom de permanenta 
medlemmarna USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland 
och Kina ingår Colombia, Tyskland, Indien, Portugal, Syd-
afrika samt de nyvalda länderna Azerbadjan, Guatemala, 
Pakistan, Togo och Marocko med start 2012.

Trots många svenska protester såg utrikesminister Carl 
Bildt inte någon anledning att motverka Marockos kan-
didatur till säkerhetsrådet, trots att det nu kommer att ge 
Marocko betydande internationell legitimitet. 

Turistresa till Västsahara
Resebyrån Läs och Res anordnar tillsammans med Emmaus 
Stockholm en resa till de västsahariska städerna El Aaiún 
och Smara i mars 2012. Det blir också besök i en oas och i 
laguner med fågelliv samt möte med lokalbefolkning. 
Sedan bär det av till flyktinglägren i Algeriet samt ett snabb-
besök i den befriade delen av Västsahara, allt enligt resebe-
skrivningen.

Hela resan tar 12 dagar. Mer info på www.lasochres.se

EU-parlamentariker utvisad
Willy Meyer, spansk eu-parlamentariker och jurist, flög till 
El Aaiún 30 oktober för att på plats informera sig om 
händelserna i Dakhla och andra städer, där västsaharier 
angripits och fängslats. Willy Meyer hindrades dock från 
att komma in i Västsahara. Han slogs brutalt ned på flyg-
planstrappan in El Aaiún av marockansk polis. Säkerhets-
polis bevakade flygplatsen. Willy Meyer hindrades också i 
november 2010 att ta sig in i Västsahara för att dokumentera 
händelser kring Gdeim Izik.

Oljebolag i ockuperat land
Det brittiska Longreach Oil & Gas och det irländska San 
Leon Energy har startat seismiska undersökningar på land 
i nordöstra ockuperade delen av Västsahara. Ett norskt 
bolag Spectrum, som skulle analysera resultaten, drog sig 
ur och har ersatts av en polsk-holländsk firma Novaseis. 
Borrningar ska börja 2013 i strid med FN-beslut, vilket San 
Leon officiellt struntar i. Ett tredje oljebolag är amerikanska 
Kosmos som har marockansk licens för ett område till havs.

Den spanske skådespelaren Javier 
Bardem, bosatt i USA, var en av dem 
som talade inför FN:s avkoloniserings-
utskott i oktober.  
– Det här är en fasansfull orättvisa. 
Västsaharierna måste äntligen få rösta 
om sin framtid, menade Bardem.

Javier Bardem, som har besökt flyktinglägren 
och engagerat sig i västsahariernas situation, 
håller tillsammans med producenten Alva-
ro Longoria på att spela in en dokumentär 
om Västsaharakonflikten ”Hijos de las Nu-
bes” (Molnens barn). Överskottet från fil-
men ska gå till en frivilligorganisation som 
arbetar för de västsahariska barnen.

Detta är Javier Bardems tal till FN:

”Mina damer och herrar, 
Jag är mycket tacksam för att jag har fått 

möjlighet och privilegiet att tala inför Fjär-
de utskottet idag. Jag är här som en obe-
roende medborgare. Jag tillhör inte någon 
politisk grupp eller representerar någon re-
gering. Det är vår plikt som medborgare att 
påminna våra ledare om deras ansvar in-
för orättvisor.

Västsaharas folk lider under ett förtryck 
i det ockuperade området, de lider i flyk-
tinglägren i Saharas öken, där de har varit 
bortglömda i decennier. Ingen hör om de-
ras lidande.

Västsaharierna lovades en folkomröst-
ning om sitt lands framtid för 20 år sedan. 
Idag väntar de fortfarande på att få säga 
sin mening.

Jag har besökt de västsahariska flykting-
arnas flyktingläger. De här människorna har 
stor värdighet och ett stort tålamod, men det 
är en internationell skamfläck att generatio-
ner av västsaharier föds, bor och dör i dessa 
läger och att deras landsmän lider under för-
tryck i territoriet.

I november förra året stoppade marock-
ansk polis och militär med våld en fredlig 
västsaharisk protest, där man krävde bättre 
levnadsförhållanden. Nu de senaste dagarna 
kommer rapporter om våld i det ockupera-
de området. Nästan ingen har hört talas om 
dessa övergrepp, eftersom journalister och 
människorättsorganisationer inte får besö-
ka området. Enligt en rapport från Högkom-
missionären för mänskliga rättigheter är det 
rutin att det västsahariska folket förnekas 
mänskliga rättigheter. Trots denna rapport 
och dess tydliga rekommendationer har inte 
FN-styrkan, som varit i området sedan 1991, 
mandat att övervaka mänskliga rättigheter. 
Detta mandat har gång på gång blockerats 
av vissa medlemmar i Säkerhetsrådet.

Det här är en häpnadsväckande och oac-
ceptabel underlåtenhet och jag vädjar till 
FN:s säkerhetsråd och Högkommissionären 
för mänskliga rättigheter att omedelbart in-
rätta övervakning av mänskliga rättigheter i 

området. Länder som högljutt deklarerar sitt 
stöd för mänskliga rättigheter och demokrati 
kan inte längre blunda för Västsahara. Om 
inte FN kan skydda ett land under ockupa-
tion, vem kan?

Situationen i Västsahara är en grav orätt-
visa, en kränkning av internationell rätt och 
vår egen grundläggande känsla för rätt och 
fel. Andra länder har tänkt på sina egna eko-
nomiska och politiska intressen men strun-
tat i den fruktansvärda mänskliga kostna-
den. Marocko har tillåtits att på obestämd 
tid skjuta upp folkomröstningen.

Europiska Unionen och Förenta Staterna 
tycks ha bestämt att man kan strunta i si-
tuationen. De har låtsats att FN-processen 
ska lösa problemet, när det är uppenbart att 
det efter tjugo års diskussion inte har lösts.

FN-sändebudet, Christopher Ross, måste 
ges ett resolut stöd av alla länder som säger 
sig stödja demokrati, lag och rättvisa. Mitt 
eget land, den ursprungliga kolonialmakten i 
Västsahara, har ett särskilt ansvar, precis som 
alla medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Parter-
na måste få veta att det räcker nu: inga fler 
förseningar, inga mer meningslösa förhand-
lingar, tiden har kommit för en rättvis lös-
ning. Nu måste man sätta en deadline och 
den måste hållas. 

”Den arabiska våren” bär med sig ett klart 
budskap: Folket måste tala.

Västsaharierna blev lovade den rätten av 
FN och det internationella samfundet för mer 
än tjugo år sedan. Det löftet måste nu upp-
fyllas. FN måste se till att det västsahariska 
folkets lidande synliggörs för världen. Det 
finns bara ett sätt att göra slut på lidandet: 
Västsaharas folk måste få tala.”

Javier Bardem den 4 oktober 2011

Översättning från engelska: 
Lena Thunberg

Marockansk polis i Dakhla 26 september. 
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