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Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund besökte de väst-
sahariska flyktinglägren i Algeriet 26 december till 4 januari. Vi 
var sex SSU:are som var på plats för att delta i ungdomsförbun-
det UJSARIO:s kongress som hölls den 29-31 december i flykting-
lägret Auserd. Under kongressen tilldelades SSU ett vänskapspris 
från UJSARIO som uppskattning för det aktiva arbete SSU be-
drivit i Västsaharafrågan.  Det var med stolthet man hörde Sveri-
ge lyftas upp som en förebild för det västsahariska solidaritetsar-
betet. 

När kongressen var över besökte vi många organisationer i 
flyktinglägren. På årets första dag begav vi oss, alla hundratals in-
ternationella gäster och västsahariska vänner, i en lång karavan 
bestående av ett tjugotal bilar rakt ut i öknen. Destinationen var 
Västsahara, den befriade delen (ungefär en tredjedel av Västsaha-
ra), som idag är kontrollerad av POLISARIO. När bilarna äntli-
gen stannade såg man delar av den ökända muren, som delar det 
västsahariska folket. 

Muren är 2 700 km lång och byggd av 
Marocko i sex olika omgångar mellan 
1980 och 1986. En av rådgivarna om mur-
bygget är samma man som Carl Bildt nyli-
gen berömde som en man som alltid verka-
de för fred, Israels tidigare premiärminister 
Ariel Sharon. Över 150 000 marockanska 
soldater bevakar muren som sträcker sig 
från Marocko till Mauretanien, rakt ige-
nom Västsahara. Uppskattningsvis kostar 
det 4 miljoner dollar att upprätthålla mu-
ren per dygn. 

Vi bildade en mänsklig mur parallellt 
med muren för att protestera mot den. 
Västsahariska flaggor vajade runt om-
kring oss. Med blotta ögat kunde jag räk-
na till 15 marockanska soldater. Så nära 

muren stod vi. Marken framför oss var fylld av pappers- och tyg-
blommor. De markerar minor. Och det var en extremt surrealis-
tisk känsla att stå mitt i en öken som ser ut som ett vallmofält.  Så 
mintätt var det. Bara omkring 20 procent har oskadliggjorts av de 
sju miljoner minor som  
Marocko har spridit ut i öknen för att se till att det västsahariska 
folket är åtskilda. Varje år dör västsaharier till följd av min- 
explosioner. 

Plötsligt sprang en västsaharisk pojke rakt ut i det mintäta 
landskapet. Bland pappers- och tygrosor tog han långa steg mot 
stängslet framför muren. I händerna höll han en västsaharisk flag-
ga som vajande bakom honom. Man kände ilskan mot ockupa-
tionen med varje steg han tog. Jag höll andan i väntan på att en 
mina skulle explodera. De marockanska soldaterna sträckte på 
sig. Men ingen mina exploderade. Han lyckades ta sig hela vägen 
fram till stängslet, några meter från soldaterna och hängde sym-

boliskt upp den västsahariska flaggan på 
muren som separerar hans folk åt. 

Sverige lyftes upp som ett föregångs-
land under hela vår vistelse, trots att Sve-
riges regering fortfarande inte har erkänt 
Västsahara som en självständig stat. Mot-
ståndarna till erkännandet av Västsaha-
ra använder sig ofta av argumentet att det 
västsahariska folket inte kontrollerar sitt 
territorium. De har delvis rätt. En mur står 
i vägen för dem – och miljontals minor.  
En mur omvärlden och Sverige måste hjäl-
pa till att rasera. Ockupationen kommer 
inte att göra det. 

Natasa Mirosavic, jurist, 
projekledare för SSU:s Västsaharaarbete
styrelseledamot i Föreningen Västsahara

Ockupationen delar folket

K R Ö N I K A NI N S Ä N DA R E

NATASA MIROSAVIC

Lös kritik om  
Tyst territorium
I tidskriften Västsahara nummer 4 2013 skri-
ver Lena Thunberg om vår bok Tyst Terri-
torium att ”... det är synd att författarna 
inte har kollat upp bakgrunden till konflik-
ten bättre. En hel del stora och små onödi-
ga faktafel finns tyvärr med.”

Lena Thunberg har tidigare vid ett par till-
fällen framfört samma kritik.

Och trots att vi uppmanat henne att kom-
ma med konkreta exempel, har hon inte gjort 
det. Inte heller denna gång.

Det är trist och egentligen inte värt att be-
möta. Men när hon nu använder sin egen tid-
ning för att ännu en gång framföra sin lösa 
kritik, känns det som om vi måste upprepa 
vår uppmaning: precisera faktafelen så att 
vi kan diskutera dem och – om de existerar 
– rätta dem till nästa upplaga.

Fredrik Laurin, Lars Schmidt

Välkommen bok, 
men med  
ett antal faktafel
 
Fredrik Laurin och Lars Schmidt har skri-
vit en välkommen, bra och spännande bok. 
Den har också väckt mycket uppmärksam-
het, recenserats och lovordats i bland annat 
DN, SVD och Aftonbladet. Det är naturligt-
vis roligt och mycket bra att Västsaharafrå-
gan kommer fram i ljuset. Jag hoppas att 
många läser boken.

Men min synpunkt på boken har retat 
upp författarna. 

I bokens källförteckning under rubriken 
Allmänt, historik med mera nämns en inter-
vju med mig. Därför har jag läst texten om 

bakgrunden extra noga. Här är några saker 
som jag har hakat upp mig på:

Fjärde meningen i förordet lyder: ”Spanien 
lovade västsaharierna självständighet när de 
lämnade sin gamla koloni samma år, helt i 
enlighet med FN.” Faktum är att Spanien 
gjorde upp med Marocko och Mauretanien 
i det illegala så kallade Madridavtalet. Spa-
nien har inte avslutat avkoloniseringen och 
har därmed fortfarande ett ansvar.

När det gäller folkomröstningen som inte 
har ägt rum skriver författarna i kapitlet 
Decennier av kamp: ”Polisario hänvisade 
till en spansk folkräkning från 1974. Ma-
rocko krävde att även de som flyttat in ge-

nom Den gröna marschen och 
därefter skulle få rösta.”

I FN:s och OAU:s Settlement 
Plan, som skulle utmynna i en 
folkomröstning om Västsaharas 
självständighet, som både Ma-
rocko och Polisario Front skrev 
under 1988 står uttryckligen att 
den spanska folkräkningen ska 
utgöra grunden för röstlängden.

Det var FN:s generalförsam-
ling som 1960 fastslog att alla 
kolonier har rätt till självstän-
dighet, (inte avkoloniseringskom-
mittén 1964).

Författarna skriver att FN:s 
rättschef Hans Corell i ett utlå-
tande slagit fast att den marock-
anska utvinningen av resurser 
som fisk och fosfat var olaglig 
”om inte vinsterna tillföll det 
västsahariska folket.” Det som 
fattas här är att västsaharierna 
dessutom måste ge sitt tillstånd.

”Då avgick Baker som FN:s 
medlare efter sju år av resultat-
lösa förhandlingar” står det läng-
re ned.

FN:s roll är inte att medla mel-
lan en ockuperad part och en ock-
upant. FN-styrkans roll är att 

genomföra en folkomröstning, den avkolo-
nisering som Spanien aldrig fullföljde. Det 
har man inte lyckats med på grund av Ma-
rockos ständiga obstruktioner och slutligen 
vägran att acceptera ett självständigt Västsa-
hara. Några riktiga förhandlingar har dess-
utom aldrig ägt rum.

Lena Thunberg

  Prenumererar du?
Du har väl inte glömt att prenumerera? 
För 125:- (privat) 145:- (stöd) eller 150:- (organisation) 200:- 
(utland) får du fyra nummer av tidskriften Västsahara.
Vi tar tacksamt emot varje prenumerant.
Föreningen Västsahara pg 204003-8
Du kan också beställa informationsfoldrar och bok från 
vår hemsida www.vastsahara.net eller via e-postadress  
vastsahara@brevet.nu

Vill du hjälpa till?
Har du synpunkter på innehållet i tidskriften Västsahara?  
Har du idéer om vad vi bör skriva om? Har du material  
eller tips om material av något slag? Vill du skriva själv?  
Vi behöver många krafter. Kontakta oss gärna på  
e-postadress: vastsahara@brevet.nu eller ring oss på  
070-4754645.

Västsahara – Europas sista  
koloni i Afrika 
”Thunbergs bok riktar strålkastarljuset mot en konflikt som alltför 
länge befunnit sig i medieskugga och som inte förtjänar omvärl-
dens bristande agerande. Framför allt lyfter författaren fram de 
mest marginaliserade och ger dem en röst. Enligt min mening är 
det dessa människors personliga upplevelser av den marockanska 
ockupationen som berör starkast mellan raderna.” Världshorisont
Sätt in 115 kronor på Föreningen Västsaharas pg 204003-8 så får du 
denna bok hemskickad. 1
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