Nej till MR-mandat

Inga avtal med Marocko!

Ny Västsahara-folder

Inför FN:s säkerhetsråds möte i slutet av april var trycket
starkt på att övervakning och rapportering om brott mot
de mänskliga rättigheterna äntligen skulle inkluderas, när
mandatet för FN-styrkan Minurso förlängdes.
Så skedde dock inte heller i år på grund av Frankrikes hot
om veto. Det betyder att den västsahariska civilbefolkningen
i ockuperat område i princip är skyddslös.
Marockansk press kunde redan innan resolutionen offentliggjorts rapportera beslutet.

”Vi motsätter oss nya avtal med kungariket Marocko så
länge ockupationen av Västsahara pågår.”
Vid EU-nämndens möte 4 juli inför ett kommande möte
inom EU anmälde Miljöpartiet och Vänsterpartiet avvikande
mening till regeringens ståndpunkt. Båda partierna menar
att inga nya avtal ska ingås med Marocko så länge ockupationen av Västsahara pågår. I riksdagens EU-nämnd sitter
representanter för samtliga partier med rätt att framföra
avvikande mening till regeringens ståndpunkt.

En ny folder har givits ut av Föreningen Västsahara. Den
kan beställas via hemsidan www.vastsahara.net eller epost: vastsahara@brevet.nu Foldern innehåller kontaktuppgifter till Föreningen Västsahara och Tidskriften Västsahara
samt bakgrundsinformation till Västsaharakonflikten.
Foldern är också en påminnelse om det beslut som den
svenska riksdagen tog 2012 om att Sverige ska erkänna
den västsahariska staten. Det beslutet har dock inte Alliansregeringen verkställt.
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Fotoutställningen med Kim Naylors bilder ligger nedpackad i praktiska så kallade
arkitektväskor och är därför lätt att bära. I
god tid före utställningstiden fanns allt material i Trelleborg inklusive ett antal nya bilder.
Måndagen 26 maj hängdes utställningen
på några få timmar. Det gick fort, dels för
att de prydliga svarta skärmarna där bilderna sitter uppklistrade två och två var lätta
att hantera, dels för att bibliotekets hängningsanordningar var mycket lätthanterade. Skärmarna och informationssidorna
var dessutom numrerade och kunde där18
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”I Västsahara intet nytt”

Föreningen Västsaharas huvudsakliga
syfte är att på olika sätt informera
om situationen i Västsahara. Ett bra
sätt är att arrangera en utställning.
Föreningen satsar nu på att utöka
denna verksamhet genom att tillverka nya fotoutställningar under
hösten.

Det enda som sedan behövs är att hitta en
bra utställningslokal. Bibliotek är ofta lämpliga utställningslokaler. Jag har provat! Föreningen Västsahara har redan en färdig utställning med fotografen Kim Naylors fina
foton från flyktinglägren i Algeriet.
Jag funderade på hur och var dessa bilder skulle kunna sättas upp där jag bor och
besökte biblioteket i Trelleborg för att förhöra mig om möjligheten att använda deras utställningslokal alldeles i anslutning
till biblioteket. Bibliotekschefen meddelade
emellertid att det inte fanns någon ledig utställningstid förrän i slutet av 2015. Lite besviken förklarade jag vad utställningen handlade om och att det var ett angeläget tema.
Bibliotekschefen höll med om detta och til�lade: ”Vi har faktiskt fått in ett återbud på
tiden 26 maj till 30 juni.” Fjorton dagar senare! Den tog vi.
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En fotoutställning om Västsahara med bilder av fotografen Kim Naylor fick biblioteket
i Trelleborg att köpa in skrifter om Västsahara.
för hängas i viss logisk ordning.
Under de första dagarna tillbringade jag
en hel del tid i utställningshallen för att se
och höra hur besökare reagerade på bilderna och för att lämna kompletterande information i form av samtal och överlämnande av våra informationsfoldrar. En metod
som verkligen kan rekommenderas! Det leder till många intressanta möten och samtal med spontana besökare. Tyvärr får man
höra en hel del ”Det hade jag inte en aning
om” men även många ”Tack för informationen” och det känns uppmuntrande.
Redan första dagen kom den person som
lämnat återbudet. En konstnär från Tunisien, som bott länge i Sverige. Han blev glad
när han såg vad han lämnat plats åt. Mannen kände väl till förhållandena och beto-

nade värdet av att informera om Västsahara. Vi tackade varandra.
Någon dag senare kom en man i keps. Så
fort han fick se bilderna berättade han att
dessa människor bodde i Tindouf i Algeriet.
Han hade också några ”initierade kommentarer” om Marocko. Jag blev naturligtvis
nyfiken och frågade honom hur han kunde
vara så välunderrättad. Då gick han fram
och pekade på västsahariern som hatar öknen och sa: ”Jag är en sån!”
Som en följd av utställningen utökades bibliotekets bokinnehav med boken Västsahara
– Europas sista koloni i Afrika.
Kontakta gärna Föreningen Västsahara på
vastsahara@brevet.nu om du är intresserad
av utställningarna.
Text och bild: Lanny Göransson

När jag skriver denna text befinner jag mig i Konstanz, Tyskland
där den globala ickevåldsrörelsen International Fellowship of Reconciliation (IFOR) som Kristna Fredsrörelsen är en del av precis
firat sitt 100 årsjubileum. IFOR bildades 1914, ödesåret då första
världskriget bröt ut.

representanter för den marockanska säkerhetstjänsten för att få
träffa högkommissariens företrädare, svensken Anders Kompass.
Västsahariska självständighets- och MR-aktivister fängslas
samtidigt på löpande band och döms till långa fängelsestraff av
militärdomstolar på bästa 30-talsmanér.

Nu, 100 år senare är världen en annan – de flesta regeringar samarbetar med varandra inom ramen för FN och krigets och
diktatorernas barbari har begränsats genom internationella konventioner. Vi kan träffas över nationsgränserna och prata om fred
och mänskliga rättigheter utan att förföljas och fängslas. Eller är
det verkligen så? Har så mycket förändrats?
När jag genom vår samarbetsorganisation AFAPREDESA, hör
om situationen i Västsahara är det som om tiden har stått still,
året fortfarande är 1914 och en parafras
av Erich Maria Remarques bok ”På Västfronten Intet Nytt” är den mest träffande
beskrivningen av läget.

Situationen i fängelserna är så alarmerande och tortyr är så
vanligt att den till och med fått uppmärksamhet i den rapport
som FN:s specialrapportör för tortyr och annan omänsklig behandling publicerade efter sitt besök i Marocko och Västsahara i
slutet på 2012. Dock till mycket liten nytta eftersom situationen
är densamma idag. Men kanske det värsta av allt: detta sker med
omvärldens goda minne.

Västsaharas befolkning lever i en värld
där FN är tandlöst och styrs av Marockos och dess allierades intressen i folkrättsvidrig naturresursutvinning. Ett FN som
inte ens följer sina egna regler och återigen lämnar FN- styrkan MINURSO utan
mandat att observera situationen för de
mänskliga rättigheterna.
Till råga på allt har inte FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna
tillräcklig makt att få träffa västsahariska människorättsorganisationer på neutral
mark i MINURSO:s lokaler under sitt besök i Västsahara i maj i år. Mötet flyttades
efter Marockos påtryckningar till ett hotell där alla deltagare fick registrera sig hos

SOFIA WALAN

Sverige har länge varit ett av de länder
i Europa som tydligast stått på folkrättens
sida i Västsaharakonflikten. Vi har till och
med ett riksdagsbeslut från slutet av 2012
som säger att Sverige, som första land i
EU, bör erkänna Västsahara. Tyvärr har
regeringen hittills vägrat följa riksdagsbeslutet.
Men vi har ju tur här i Sverige, där året
är 2014 och inte 1914 – vi kan nämligen
berätta om allt detta utan att bli fängslade och torterade! Vi kan även sätta press
på den framtida regering som vi kommer
att välja i september. Då kanske vi kan sätta en sten i rullning som gör att orden ”I
Västsahara intet nytt” till slut blir förpassade till den historia där de hör hemma.
Sofia Walan, generalsekreterare för
Kristna Fredsrörelsen
Bild: Magnus Aronsson
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