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I december godkände EU-parlamentet med knapp majoritet och 
emot internationell lag avtalet mellan Marocko och EU, som till-
låter europeiska fartyg att fiska illegalt i de västsahariska vatten 
som är ockuperade av Marocko. En sådan uppseendeväckande 
tolkning av internationell rätt går helt emot ett tidigare beslut av 
samma parlament 2011. Hoppet hos många slocknade.

EU gör freden en björntjänst och sviker sina egna ideal. Men 
det mest skrämmande är de felaktiga signaler som nu sänds till re-
gionen. Genom att i många år ha skyddat Marocko från konse-
kvenserna av brott mot internationell rätt, har alla försök att nå 
en lösning på konflikten förhindrats, konflikten förlängts i oänd-
lighet och många medlare avgått i frustration. 

Rättsexperter från både FN:s säkerhetsråd och EU-parlamen-
tet har varit överens om att utvinning av västsahariska naturre-
surser bara kan ske om följande principer råder: ett godkännande 
från det västsahariska folket, vinning för den västsahariska be-
folkningen, ekologisk hänsyn och respekt 
för mänskliga rättigheter. Inga av dessa 
villkor har respekterats.

Att låta konflikten fräta genom att stän-
digt göda Marockos dröm om ett imperi-
um är ett fatalt misstag. Maghreb, vid Eu-
ropas tröskel, är ett viktigt område för 
Europas välstånd och säkerhet. 

Både Maghreb och Europa skördar nu 
frukterna av 40 års felaktiga strategi. I 
fyra decennier har avkoloniseringsproces-
sen i Västsahara förhindrats. Det har lett 
regionen in i en bedrövlig situation. Vär-
defulla resurser har slösats på krigshand-
lingar. En växande säkerhetsapparat styr 
det koloniala projektet. Detta har åder-
låtit Marocko. Tusentals emigranter har 

strömmat in i Europa. Det som behövdes var regional integration 
eller samarbete kring politiska, ekonomiska och säkerhetsfrågor, 
men det finns inte idag. 

Marocko, som har uppmuntrats av fiskeavtalet och av att brot-
ten mot mänskliga rättigheter i de ockuperade delarna av Västsa-
hara nonchaleras, ändrar inte kurs. Tvärtom. Utländska företag 
ges lukrativa kontrakt för att plundra de västsahariska naturre-
surserna. Internationella observatörer - inklusive EU-parlamenta-
riker avvisas.

EU belönar Marocko med generösa bidrag och privilegierad 
status och försvårar därmed den redan farliga situationen kring 
Västsaharafrågan. Men Europas historia visar att ömsesidig re-
spekt och fredlig samexistens är garantin för stabilitet och fram-
steg. Västsaharier är ett litet folk som vill leva i frihet i sina förfä-
ders land och i harmoni med sina grannar. Marocko vill göra EU 
delaktig i de brottsliga handlingarna. 

Lyckligtvis är dock inte hela bilden 
mörk. Fler investerare flyttar bort sitt ka-
pital från företag som satsar pengar ille-
galt i stölden av Västsaharas resurser. Fler 
länder inom EU, nationella parlament, 
NGO:s och människorättsorganisationer 
kritiserar öppet EU:s ställning i konflikten. 
Inte för att bestraffa Marocko utan troli-
gen för att rädda Marocko från sig själv, 
för att återupprätta rättvisan och ge stabi-
litet och säkerhet till både Maghrebregi-
onen och Europa. Det är en svår uppgift 
men den måste uppmuntras.

Aliyen Kentawi, representant för Polisario 
Front i Sverige. Översättning från  
engelska: Lena Thunberg
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   Information om Västsahara
På VästsaharaAktionens hemsida www.vastsaharaaktionen.
se finns nyheter och bakgrundsfakta. Uppdaterad informa-
tion om händelseutvecklingen i Västsaharafrågan finns 
också på tidskriften Västsaharas facebooksida Tidskriften 
Västsahara och hemsidan www.vastsahara.net

Western Sahara Resource Watch www.wsrw.org rapporte-
rar kontinuerligt på engelska om de västsahariska natur-
resurserna fosfat, fiske och sand samt växthusodlingarna 
utanför Dakhla.

Tack till anonyma fotografer
Oberoende journalister och rapportörer har inte fritt tillträde 
till den ockuperade delen av Västsahara.  
Många av fotona från den ockuperade delen av Västsahara 
är tagna i största hemlighet av västsahariska amatörfoto-
grafer. Dessa personer utsätter sig för stora risker när de 
smygfotograferar från hus eller på gatorna. De riskerar att 
gripas, misshandlas och fängslas om de upptäcks. 
Tidskriften Västsahara är tacksam för dessa bilder, vars foto-
grafer alltså inte kan anges.

Glöm inte prenumerera!
Du har väl inte glömt att prenumerera? Vi behöver alla 
prenumeranter vi kan få.  Fyra nummer av tidskriften per år 
kostar 125:- för privatperson, 145:- för stödprenumeration, 
150:- för organisation och 200:- för utlandsprenumeration.

Sätt in pengarna på pg 204003-8 Föreningen Västsahara 
och glöm inte att ange namn och adress.

Megastjärnan Lena Olin som män-
niskorättskämpen Aminatou Haidar 
från Västsahara. Folkpartiets Cecilia 
Wikström har arrangerat en stark fö-
reställning i EU-parlamentet. En pjäs 
om mänskliga rättigheter.

 
Pjäsen Speak Truth to Power har visats i 
Stockholm, Phnom Penh, Seoul, New York, 
Rom, Kinshasa, Kapstaden och Doha. Fö-
reställningen är uppbyggd av monologer 
som berättar om olika människors kamp för 
mänskliga rättigheter, baserad på boken som 
författats av Kerry Kennedy. Tillsammans 
med sina medarbetare på EU-parlamentet 
arrangerade Folkpartiets EU-parlamentari-
ker Cecilia Wikström en något annorlunda 
manifestation. 

– Jag såg uppsättningen på Dramaten i 
Stockholm hösten 2012 med Martin Sheen 
och Lena Olin. Jag blev djupt berörd. Jag 
tänkte att föreställningen skulle visas här 
och skicka ett starkt budskap, inte minst om 
vi kunde få med EU-parlamentariker i pjä-
sen. Jag frågade Kerry Kennedy som genast 
var med på idén, berättar Cecilia Wikström. 

Vad fick du för insikt efter pjäsen?

– Att kultur kan göra skillnad. En före-
ställning kan öppna människors hjärtan. 
I Speak Truth to Power uppmärksammas 
människor som vågat oändligt myck-
et och riskerat sina liv för mänskliga rät-
tigheter. Deras mod och vilja inspirerar. 

Vad händer med en politisk fråga när en 
kändis som Lena Olin spelar Aminatou 
Haidar från Västsahara?

– Det drar uppmärksamhet till Aminatous 
kamp. Teatern blir en megafon för henne. 
Tänk att få veta att hon inte är ensam utan 

att det finns andra människor som gör vad 
de kan för att hjälpa henne.

Vilken reaktion väckte detta i EU-parlamen-
tet?

– Folk blev oerhört berörda. EU-parlamen-
tets talman Martin Schulz som deltog, tor-
kade en tår efter föreställningen. Flera parla-
mentariker vill nu ta föreställningen till sina 
hemländer, säger Cecilia Wikström. 

– Det gläder mig att dessa monologer, som 
belyser några av de modigaste människorna 
på jorden, uppförts inför Europaparlamen-
tet, säger Kerry Kennedy, ordförande för Ro-

bert F. Kennedy Center for Human Rights.
I publiken fanns även västsahariskan Ami-

natou Haidar. 
– Det är bra att bryta tystnaden om Väst-

sahara på detta sätt. Förhoppningsvis kan 
fiskeavtalet mellan EU och Marocko åter 
komma i fokus. EU måste upphöra med den-
na plundring och avbryta fiskeavtalet, inte 
minst eftersom Marocko dagligen kränker 
våra rättigheter.

Föreställningen tillägnades journalisten 
Dawit Isaak, som sitter fängslad i Eritrea.
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Aminatou Haidar, Dennis Haysbert, Lena Olin, Dylan Bruno, Kerry Kennedy, Kailash Saty-
arthi, Niclas Kjellström-Matseke och Cecilia Wikström.

Dennis Haysbert, Renate Weber, Michael Cashman, Cecilia Wikström, Martin Schulz, Lena 
Olin, Guy Verhofstadt, Marielle Gallo, Eleni Theocharous och Dylan Bruno.

Aktiviteter i Sverige 
S-kvinnor Dalarna organiserade en informationsdag med 
seminarium om Västsahara i Borlänge i mars för cirka 20 
personer. 

Det var upptakten till ett samarbetsprojekt som ska starta 
med S-kvinnor Stockholm om Palmeskolan i flyktinglägren 
i Algeriet samt fortsättning på ett Västsaharaengagemang 
sedan länge.

Gävle Afrikagrupp hade under mars och april en utställ-
ning om Västsahara på Alternativboden Lyktan i Gävle.
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