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Böcker från Sverige framme

Vad gör Sverige?

Saudiarabien medlare?

Den spanske skådespelaren Javier Bardem har regisserat
en dokumentärfilm om Västsahara ”Sons of the clouds”
som visades vid filmfestivalen i Berlin i februari och senast
vid EU-parlamentet för parlamentariker. Filmen behandlar
både situationen i den ockuperade delen av Västsahara och
i flyktinglägren i Algeriet och den nästan 40 år långa ockupationen. Filmen är cirka 90 minuter lång.

Cirka 100 böcker på arabiska som skänkts av Föreningen
Västsahara och VästsaharaAktionen har anlänt till biblioteket i flyktinglägret Smara, berättar författaren Monica Zak.
Böckerna har fraktats med Praktiskt Solidaritets container.
Det är stor brist på arabiska böcker i biblioteket som drivs
av en spansk organisation. De flesta böckerna är på spanska.
– Tack för vuxen- och barnböckerna, säger västsaharierna,
som nu önskar sig poesi.

Regeringen stöder de politiska samtalen mellan Marocko
och Polisario under ledning av FN-sändebudet Christopher
Ross, skrev utrikesminister Carl Bildt i maj som svar på en
fråga från riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) om
vad Sverige gör för att påskynda FN-processen för en folkomröstning om självständighet. ”En sådan lösning behöver
enligt folkrätten inte innebära självständighet. Regeringen
uppmanar samtliga parter att samarbeta för att få till stånd
en lösning på konflikten”, sa Bildt.

Den västsahariska presidenten uppmanade i slutet av maj
den saudiarabiske kungen att kontakta den marockanske kungen för att få igång seriösa förhandlingar mellan
Polisario och Marocko. Det västsahariska folket måste få
bestämma sin egen framtid genom en fri och transparent
folkomröstning för självbestämmande enligt FN-stadgan
och resolutioner, säger presidenten som också avvisar
Marockos autonomiplan. Han hänvisade också till övergreppen på civilbefolkningen i ockuperat område samt de hårda
levnadsförhållandena i flyktinglägren.

övriga nordafrikanska länderna. Sedan fick
han ännu en gång en infarkt och fördes i all
hast till ett sjukhus varifrån han aldrig återvände. Därefter reste Arias Navarro i hemlighet till Marocko för att förhandla om de
slutgiltiga villkoren för överlämnandet av
Spanska Sahara.
I El Aaiún utlämnade Polisario de fängslade spanska soldaterna. Det blev ett hjärtligt möte mellan spanjorerna och ledarna i
Polisario som väntade på att få börja förberedelserna för FN:s folkomröstning. Allt
var frid och fröjd. Men bakom hörnet väntade sveket.
Den spanske guvernören hade informerats om beslutet att Västsahara skulle utrymmas och han lär ha varit skamsen över
trolösheten. Han avväpnade och friställde
de västsahariska soldater som tjänstgjort i
den spanska armén. Polisarios ledare flydde
ut i öknen. Svikna. Bland en del spanska officerarna spred sig frustrationen och lust att
kämpa. Några överlämnade sina vapen till
Polisario. Den 2 november landade ett plan
i öknen med prinsen Juan Carlos. Alla trodde att han som var Francos arvtagare skulle
ställa sig i spetsen för trupperna och gå till
angrepp mot Marocko. Men istället förklarade han att ett krig vore lönlöst.
Den 6 november 1975 startade Den gröna marschen när 350 000 marockaner tågade in över gränsen till Västsahara samtidigt
som marockanska arméförband invaderade
vid andra gränsavsnitt.

Den 20 november dog Franco och Eduardo Soto Trillo konstaterar ”det västsahariska folket förlorade sin sista förkämpe”.
Västsaharierna hade få alternativ: att fly
ut i öknen över till Algeriet eller leva under ockupation. Men deras kamp fortsätter.
Soto-Trillo gör en viktig observation. FN:s
generalförsamling godkände aldrig trepartsöverenskommelsen. Enligt internationell rätt
var det spanska överlämnandet av Västsahara till Marocko och Mauretanien olagligt.
En konsekvens blir att Spanien fortfarande
har den förvaltande makten och ansvaret i
Västsahara.

Trepartsöverenskommelsen. Den 14 november slöts den illegala trepartsöverenskommelsen i Madrid. Representanter från Spanien, Marocko och Mauretanien avgjorde
västsahariernas framtid utan deras medverkan. Och om folkomröstning inte ett enda
ord. Fördraget gav Marocko rätten att ockupera två tredjedelar av den norra delen och
Mauretanien en tredjedel av den södra. Spanien fick behålla 35 procent av aktierna i fosfatgruvan samt fiskerättigheter.

Franco ett mysterium. Det förblir ändå
en gåta att diktatorn skulle ha kämpat för
västsahariernas sak. Kände han måhända
sympati och vänskap för de styrande lokala
klanledarna? Det bekymrade sannolikt inte
Franco att en del av dem var både korrupta
och opålitliga. Ena dagen hyllade de spanska potentater och kort därefter knäböjde
de för den marockanske monarken.
Eller trodde Franco att det skulle vara möjligt att i samarbete med en självständig västsa-
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Erkänn Västsahara!

Demonstration till stöd för Polisario Front i El Aaiún 1975. Bild: Edelmiro Dominguez.
harisk regering kunna få ekonomisk vinning
av landets naturtillgångar? Eller var det en
gammal krigares nostalgiska minnen från den
tid då han inledde sin militära karriär 1912 i
Marocko då han började bekämpa rifkabylerna, en berbisk folkgrupp, som gjorde uppror mot det nyinrättade spanska protektoratet.
Deras revolt fortsatte under ledning av Abd
El-Krim. Mellan 1925 och 1926 var Franco
befälhavare för den spanska främlingslegionen som tillsammans med fransmännen stred
mot rifkabylerna, som efter hårt motstånd mot
kolonialmakterna, tvingades ge upp.
Enligt Soto-Trillo talade Franco, vid slutet
av sitt liv ofta om krigiska ”bedrifter” i Marocko. Franco betonade att marockanerna
varit Spaniens traditionella fiender. Ville han
genom att hjälpa västsaharierna hämnas på
marockanerna? Och hade Franco då glömt
alla de marockaner, ”moros”, som slogs på
hans sida under det spanska inbördeskriget
och därmed bidrog till hans maktutövning i
diktaturen mellan 1939 och 1975?
Frågetecknen hopar sig och den gamle
motsägelsefulle diktatorn tog kanske med
sig svaren i graven.

Jag besökte de västsahariska flyktinglägrena i Tindouf för första gången 2009
inom ramen för SSU:s projekt. Jag fick då
möjlighet att lära känna flera västsaharier
som är fast beslutna om att en dag få rätten till sitt eget land och rätten till sin egen
frihet. Jag fick med egna ögon se den minerade muren som skär som en kniv genom landet och skiljer människor åt och
som är ett led av den marockanska ockupationsmakten att fortsatt kunna kontrollera de ockuperade områdena med tillhörande naturtillgångar.

hara med motiveringen att Sverigedemokraterna uttalat sitt stöd för den. Själv tog
jag del av nyheten via facebook i Sydkorea där jag befann mig på en konferens om
utbildning och hållbar utveckling. Från
SSU:s sida ställde vi oss frågande till agerandet och underströk vikten av att följa kongressbeslutet såväl internt som offentligt.
På 1:a maj talade jag tillsammans med
Stefan Löfvén på Götaplatsen inför cirka 15 000 människor. Jag passade i talet

Erkännandefrågan kommer upp i höst
där utrikesutskottet ska behandla ett betänkande som omfattar erkännandefrågor
i Mellanöstern och Nordafrika. Där har
vi nu fått garantier för att Socialdemokraterna kommer att driva kravet på ett erkännande av Västsahara. Utöver det måste muren rivas, och kränkningarna av de
mänskliga rättigheterna måste upphöra.
Kraven om ett erkännande är ett viktigt
steg för att ytterligare sätta press på ockupationsmakten Marocko, och kampen
för att Afrikas sista koloni ska bli ett självständigt land där västsaharierna får leva i
fred och frihet kommer att fortsätta.

Under många år har SSU bedrivit ett
aktivt arbete för att socialdemokratiska
partiet – och i förlängningen också Sverige – ska erkänna Västsahara som stat. Den
socialdemokratiska partiledningen sade
gång på gång nej, men efter ett långvarigt
och intensivt arbete och agiterande från
SSU fick vi ändå kongressombuden med
oss att rösta igenom ett erkännande på
partikongressen 2009. Det var en seger för
SSU, för västsaharaaktivister och för det
västsahariska folket.
Vi var nog många som därför, mot bakgrund av kongressbeslutet, initialt blev
förvånade över Socialdemokraternas agerande i utrikesutskottet i slutet av april där
partiet avstod från att stödja sin egen reservation om ett erkännande av Västsa-

på att understryka vikten av att vi erkänner Västsahara inom ramen för det kongressbeslut som fattades 2009. Snabbt efteråt fick jag beskedet av Stefan Löfvén att
det beslutet står fast och att det ska följas.
Några dagar senare kom också en klargörande debattartikel i GP av Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin om att partiet i enlighet med
kongressbeslutet anser att de folkrättsliga
förutsättningarna är uppfyllda och att Sverige i dagsläget kan erkänna Västsahara
och verka för det inom EU.

johan büser

Johan Büser, ordförande i Göteborgs
SSU-distrikt och ledamot av SSU:s förbundsstyrelse
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