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Västsahara inte med i avtal

Brist på det mesta

Stoppa oljeborrningar!

Marocko vägrar MR-mandat

– Varken Sverige eller något annat EU-land har erkänt Västsahara som en del av Marocko. Regeringen anser därför
inte att EU:s handelsavtal med Marocko är tillämpliga för
produkter från Västsahara. Detta har många gånger framförts av svenska företrädare i EU-sammanhang, sa handelsminister Ewa Björling i februari.
Riksdagsledamot Hans Linde (V) hade frågat om hur Sverige ska klargöra att jordbruksvaror producerade i Västsahara inte omfattas av EU:s handelsavtal med Marocko.

– Vi vädjar till det internationella samfundet att skicka akuthjälp till de västsahariska flyktingarna. UNHCR:s stöd har
minskat från 9 miljoner dollar till 7, spanskt stöd har minskat med 40% på grund av den globala finanskrisen. Detta
påverkar särskilt utbildning och sjukvård. Media är mer intresserad av nya konflikter i världen än långa som den i till
exempel Västsahara, säger Yahia Bouhebeini Västsahariska
Röda Halvmånen
En algerisk humanitär solidaritetskaravan kommer att
skickas till lägren i maj.

Västsaharas president Mohamed Abdelaziz kräver ett omedelbart stopp för det franska oljebolaget Totals borrning
utanför Västsaharas kust i ett brev till FN:s generalsekreterare i april:
FN borde sända ett klart budskap att Totals aktiviteter är
illegala, skriver han.
”Marockos pågående illegala exploatering av fosfat i
Västsahara och den fortsatta stölden av fisk i västsahariska
vatten är ”ett uppenbart brott mot internationell lag”, skriver
presidenten också.

Den diskussion som USA för om att inkludera övervakning
av mänskliga rättigheter i FN-mandatet för MINURSO-styrkan fördöms helt av Marocko 15 april.
I FN-rapporten om Västsahara i april tas kränkningarna av
mänskliga rättigheter upp med krav på övervakning.
Norges utrikesminister meddelar samma dag att man
arbetar för ett utökat FN-mandat.
FN-sändebudet besökte åter Rabat i mitten av april.
FN-styrkan består i dag av 215 personer.

Studenter
vädjar om stöd
– Hjälp oss, stöd oss, sprid information
om oss! Besök lägren och ockuperat område! Bryt mediablockaden som råder!
Vi är besvikna och frustrerade för vi är
välutbildade och har sett världen och vi
har förstått att världen struntar i oss, säger Ahmed Lehbib Abdi, ordförande i den
västsahariska studentorganisationen UESARIO (Union de Estudiantes de Saguia
el Hamra y Rio de Oro) på besök i Norge.
– Till och med Sydsudan har fått självständighet, trots att de inte ens fanns med som
avkoloniseringsfråga i FN, säger Ahmed
Lehbib Abdi.
– I 40 år har vi kämpat fredligt, men nu
har vi förlorat hoppet. Vi har använt diplomati men det visar sig att den inte fungerar
för oss västsaharier. Nu börjar ungdomar
se sig om efter andra alternativ. En del blir
desperata och väljer extrema sätt att lösa
konflikten. Många vill gå tillbaka till kriget.
Det finns inget universitet i den ockuperade delen av Västsahara. Därför studerar
västsahariska studenter vid olika universitet
i Marocko. Men det är inte utan problem.
– 86 västsaharier kom till universitetet i
Casablanca 2011 men blev avvisade, trots
att de hade blivit antagna! Sex studentaktivister sitter fängslade i Salé utanför Rabat.
De är dömda till två eller tre års fängelse för
sin aktivism. Tre studenter har till och med
dött, berättar Saleh Mustafa Mohamed, 27
år och internationellt ansvarig i studentorganisationen.
– Att vara västsaharisk student betyder
att du är långt från din familj och vänner
som du normalt kan få stöd av. Det är svårt
för de västsahariska studenterna att bli godkända på kurserna. Även de som är godkända och har fått sin examen har svårt att få
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jobb, berättar han.
UESARIO bildades redan 1973, men när
Marocko invaderade Västsahara, gick de
västsahariska studenterna direkt in i Polisarios kamp mot invasionen. Organisationen var därför vilande ända till 2001 då
man uppgick i ungdomsorganisationen UJSARIO, men vid Polisarios kongress 2011
startades den igen.
– UESARIO:s uppgift är att stödja studenter i ockuperat område, utomlands och
i flyktinglägren. De flesta studenter finns
i Marocko (från ockuperat område) och i
Algeriet (från flyktinglägren). På somrarna organiserar UESARIO, som är baserade
i flyktinglägren, seminarier och workshops
och olika sommarprogram för hemvändande studenter.
– Det finns många problem, berättar Saleh.
314 studenter förlorade till exempel sina utbildningsplatser i Libyen, när kriget bröt ut.
– Numera finns bara grundskola i sex år i
flyktinglägren. All högre undervisning måste ske utomlands. Algeriet tar emot många
elever och studenter från flyktinglägren, berättar Saleh.
Det är den norska studentorganisationen
SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) som har bjudit in Ahmed och Salah till en fyra dagars tur i Norge.
De har besökt fyra olika städers universitet

”I 40 år har vi kämpat fredligt men nu har vi förlorat
hoppet. Ungdomar börjar
se sig om efter andra
alternativ.”
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Marockansk propaganda
på Sundsvalls museum
Sundsvalls kommunala museum bjöd
in Marockos ambassadör för att inviga
utställningen ”Welcome to the Desert”
i mars, en utställning som skulle
handla om Västsaharas (!) folk, dess
historia och traditioner enligt museets
hemsida.

Ahmed Lehbib Abdi och Saleh Mustafa
Mohamed från UESARIO besökte norska
studenter i mars.
och mött massor av norska studenter. Den
här kvällen i mars är de på Oslo Universitet
och deltar i ett offentligt möte.
– Vi arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, tar emot besök som här ikväll
och stöder projekt i Bolivia, Nicaragua, Sydafrika, Colombia, Zambia och Zimbabwe,
berättar studenten Silje Kjørholt från Ås.
– Studenter som utvisas från andra länder
ska kunna tas emot här i Norge. Forskare
kan dessutom få stipendier genom det globala nätverket ”Scolars at risk”.
– Marockos strategi är uppenbar, säger
Ahmed. Man vill att de unga ska lämna den
ockuperade delen av Västsahara, så att bara
gamla blir kvar och inga protester förekommer mot ockupationen. Unga västsaharier
har jättesvårt att få jobb och marginaliseras.
En del börjar använda droger, andra flyr eller emigrerar till Mauretanien.
Text och bild:
Lena Thunberg

I ett brev till mig skriver museiintendent Tina
Johansson 1 februari:
”Utställningen invigs den 9 mars kl. 13.00
av Marockos ambassadör, Bouchaab Ihdeh,
själv sahrawi från Laayoune. Med sig har
han en eller ett par folkmusiker från södra Marocko. Marockos ambassad kommer
också att bekosta resan för konstnär Mohamed Elkhabal, västsaharier som bor i Gulmim, Marocko och vars tavlor kommer att
vara en del av utställningen samt stå för musikernas kostnader.”
Ambassadören hade själv tagit kontakt
och själv föreslagit att han skulle inviga den,
berättade Tina Johansson, när jag ringde
upp henne.
”Detta är ingen konflikt för oss.” ”Vi tar
inte ställning,” sa museets chef Mona Bornecrantz. Det stod hon fast vid i en radiointervju som Västernorrlands radio sände efter
att Sundsvalls tidning publicerat en kritisk
debattartikel om utställningen: Skulle verkligen offentliga medel användas för marockansk propaganda?
Museet ändrade hemsidestexten. Nu
skulle utställningen handla om ”sahrawierna”, ett nomadfolk och deras kultur och
historia.
Vänsterpartiets ledamot i kulturnämnden
och SSU agerade. Ådalens Afrikagrupp tillsammans med andra organisationer ordnade informationsmöte. Flera personer skrev
insändare i tidningarna. Själv blev jag anklagad för att ha ljugit om ambassadens inblandning.

Det blev i alla fall ingen invigning med
Marockos ambassadör och landshövdingen.
Men utställningen ägde rum.
Den kom till på initiativ av
privatpersonen Anneli Zaki
och hennes ”sahrawiske” man
från södra Marocko med släkt
i Västsahara. Tina Johansson
från museet och Lejla Porovic från den muslimska föreningen Ibn Rushd fick följa
med Sundsvallsfamiljen Zaki
på en resa, som de dokumenterade genom bilder, intervjuer och föremål.

han var intresserad av att närvara vid invigningen av utställningen. Han tackade ja. Detta är ju även en utställning om
hans eget privata ursprung.”
”Vi som arbetar med utställningen Welcome to the Desert
är fullt medvetna om det politiska läget på båda sidor av
konflikten. Vi måste respekteras för vårt val att visa sahrawiernas kultur, utan att blanda in den politiska konflikt de
är utsatta för. Den frågan får
finna ett annat forum.”

Anneli Zaki skriver i en debattartikel i
Sundsvalls tidning med titeln ”Welcome to
the desert har ingen politisk agenda”, att det
var hon som gav museet förslaget om en utställning om ”sahrawierna”, deras språk hassania och kultur. Här är några citat:
”När det gäller Marockos ambassadör är
det vi som kontaktat honom. Han är sahrawier från Laayoune och en god vän till familjen sen länge. Vi bad om tips på hassaniska
folkmusiker vi kunde kontakta. Vi frågade också om stipendier som kunde hjälpa
konstnären att ta sig hit. Ambassadören erbjöd sig att undersöka saken och vi har fått
tag på det vi önskat. Vi frågade också om

”Vi vill med denna utställning erbjuda
en unik inblick i den rika sahrawiska kulturen. Sahrawierna är en folkgrupp som lever
i Västsahara, Marocko, Algeriet och Mauretanien. De har tillsammans en gemensam
historia och kultur”, skriver museichefen, intendenten och museipedagogen i en annan
debattartikel, där man inte med ett ord berättar att Marocko faktiskt ockuperar Västsahara sedan 1975 samt att förtrycket mot
den västsahariska minoritetsbefolkningen är
väldokumenterat i rapporter från FN, Amnesty International, R.F Kennedy Centre for
Human Rigths och Human Rights Watch
bland många andra.
– Du har fel när du säger att ambassadören betalade resor för konstnären till utställningen, säger Mouad Joumani, när han söker
upp mig på Turistmässan i Göteborg i mars.
– Det finns en fond som vi marockaner kan
söka pengar ur för olika aktiviteter, upplyser han mig om.
Jaha, tänker jag, det var ju just det som detta handlade om; marockanska ambassadens
inblandning. Dessutom är alltså en göteborgare, som är en av den marockanska statens
främsta förespråkare i Sverige, engagerad i
Sundsvalls museums utställning. Intressant.

På Marockanska ambassadens karta är
Västsahara (”de södra provinserna”) en del
av Marocko.

Lena Thunberg

17

