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Emmaus Sveriges monter med Föreningen Västsaharas bord.

220 personer kom för att lyssna på Jonas Sjöstedt på Internationella torgets stora scen.

Jonas Sjöstedt och Lena Thunberg på scenen.

Västsahara tog plats på Bokmässan
96 000 personer besökte Bokmässan i
Göteborg i slutet av september.
Under fyra dagar fylldes Svenska
Mässan med kända och okända bokoch biblioteksälskare för att lyssna på
föredrag, bläddra i böcker, handla och
prata med författare.
Internationella Torget är en avdelning på an-

1976 var Herman Lindqvist i flyktinglägren.
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dra våningen där stora och små föreningar och
organisationer, som sysslar med internationella frågor, exponerar sitt material i montrar och
bjuder in talare. Här kan trötta mässbesökare vila sina fötter och lyssna på det ena tjugominutersanförandet efter den andra.
Föreningen Västsahara fick i år erbjudande att utgöra en liten del av Emmaus Sveriges

”Det är faktiskt vår skyldighet att inte bara prata om
folkrätt och mänskliga
rättigheter ...”

Herman Lindqvist
och Västsahara

Västsahara – Europas
sista koloni i Afrika

Många stannade till vid Föreningens lilla
bord. En av dem var författaren Herman
Lindqvist, som berättade att han som journalist hade besökt Polisarios flyktingläger i
Algeriet redan 1976.
– Otroligt att det här bara fortsätter, ingenting har ju hänt, sa han förvånat och tittade på bilderna från flyktinglägren.
Herman Lindqvist har fortfarande starka
minnen av sitt besök för 37 år sedan.
– Jag satt i öknen med några Polisariosoldater och plötsligt sa de: ”Om en stund
kommer det några lastbilar.” Jag hörde absolut ingenting. Mycket riktigt. Några timmar senare anlände ett par lastbilar.
Det var hett i öknen, när Herman Lindqvist gjorde sitt besök.
– Västsaharierna kunde klara sig på ett
glas te hur länge som helst. Jag var törstig
hela tiden och drack vatten som en svamp.

Boken Västsahara – Europas sista koloni i
Afrika finns nu recenserad på Bibliotekstjänst
och tillgänglig för bibliotek att köpa in. Så
här skriver Bibliotekstjänst i sin katalog:
”Detta är en utmärkt bok, genomtänkt
och pedagogisk, både till innehåll och layout. Text och bild (90 färgfoton) samverkar mycket bra, och formgivaren är värd en
eloge. Boken redogör för det hårt drabbade folket i Västsahara och deras kamp för
självständighet, som ännu inte fullbordats.
Boven i dramat är Marocko, som ockuperar stora delar av Västsahara och exploaterar naturresurserna där, t.ex. den stora tillgången på fosfat och de rika fiskevattnen.
Inget land har erkänt Marockos ockupation.
Alla förslag till självständighet har saboterats av Marocko, uppbackat av Frankrike
och tidigare också av USA. I över 40 år har
man hållit på att försöka lösa Västsaharas

monter, där boken Tyst territorium exponerades. Föreningen Västsahara sålde sin egen
bok Västsahara – Europas sista koloni i Afrika, tidskriften, delade ut foldrar och arrangerade ett lyckat framträdande av Jonas Sjöstedt. 220 personer lyssnade vid Stora scenen,
ett av de mest välbesökta arrangemangen.
– Riksdagen tog beslutet i december 2012

Lars Schmidt, Fredrik Laurin och Camilla
Lundberg Markow på Stora scenen.
status! EU har gett fel signaler genom sitt
generösa bistånd och sina rättsvidriga fiske- och jordbruksavtal. Omkring 160 000
västsaharier lever sen 1975 i flyktingläger i
Algeriet, andra pinas i marockanska fängelser för påhittade brott. Denna bok behövs.
Alla kan läsa den.” Folke Dubell

att Sverige ska bli det första landet att erkänna Västsahara, men Carl Bildt struntar
i vad riksdagen säger.
Om ett erkännande blir verklighet skulle
det säkert leda till en diplomatisk konflikt,
Marocko skulle kalla hem sin ambassadör
och utvisa den svenska. Det vore utmärkt för
det skulle sätta Västsaharafrågan på kartan!

Det är faktiskt vår skyldighet att inte bara
prata om folkrätt och mänskliga rättigheter utan att verkligen ta upp arvet från förr
när Sverige stod upp för folken i Sydafrika
och Namibia, sa Jonas Sjöstedt bland annat.

Tyst territorium

informera människor om de naturresurser
som tas ur Västsahara utan deras medgivande, säger informationsansvariga Victoria Enström, Emmaus Stockholm.
Tyst territorium är en av få böcker om
Västsahara. Det är dels en berättelse om en
turistresa, dels en spännande redogörelse om
stölden av råvarorna från Västsahara. Det är
upplyftande och viktigt att böcker om Västsahara kommer ut, men det är synd att författarna inte har kollat upp bakgrunden till
konflikten bättre. En hel del stora och små
onödiga faktafel finns tyvärr med.
Polisario och Marocko är inte två jämbördiga parter som strider om ett område.
Västsaharafrågan är en avkoloniseringsfråga. Västsahara (Spanska Sahara) har inte
avkoloniserats, men befolkningen har redan visat vad de vill. Marocko har överhuvudtaget inget där att göra. FN har kapitalt
misslyckats med en av sina lättaste uppgifter. Frankrike stoppar processen.

Emmaus Sverige satsade stort på Bokmässan
i Göteborg. Fokus låg på boken Tyst territorium av Fredrik Laurin och Lars Schmidt.
Boken, som kom ut i september och har fått
stor uppmärksamhet, har sponsrats av Emmaus Stockholm.
Montern var stor och drog mycket uppmärksamhet till sig. Volontärer från Svalorna och Emmausrörelserna iklädda T-shirts
med texten Tyst territorium i skrift arbetade
hårt för att lansera och sälja boken.
Ett anförande på Stora scenen med författarna intervjuade av Camilla Lundberg Markow från Folksam och en visning av filmen
Gdeim Izik på Lilla scenen fanns också med
i programmet.
– Det bör inte genomföras sådana investeringar som kan sägas bidra till att upprätthålla ockupationen av Västsahara och som
därmed strider mot folkrätten. På bokmässan fick vi, genom boken, möjligheten att
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