Julklappstips

Ny Västsahara-folder

Tyst territorium av Fredrik Laurin och Lars Schmidt,
Atlas förlag eller Västsahara – Europas sista koloni i Afrika,
Föreningen Västsahara kanske kan lösa julklappsproblemen?
Eller en gåvoprenumeration på Västsahara för 125:- ?
Kontakta i så fall Tidskriften Västsahara e-post:
vastsahara@brevet.nu

En ny folder finns nu tillgänglig för nedladdning eller
beställning på hemsidan www.vastsahara.net Västsahara
finns inte på kartan vänder sig i första hand till lärare och
innehåller tips på inom vilka tema-områden Västsaharafrågan kan tas upp. Foldern ingår i ett informationsprojekt som
stöds av Forum Syd och där Emmaus Stockholm, Brödet
och Fiskarna, Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för
Västsaharas kvinnor och Föreningen Västsahara ingår.
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Med fokus på ockupation

Arbetet fortsätter
i Europaparlamentet

Emmaus Björkå fanns som vanligt på
plats på årets Bok- och biblioteksmässa i
Göteborg. I år var fokus på kampen mot
ockupation och Emmaus Björkås arbete
med Palestina och Västsahara. Bland annat arrangerades ett seminarium under
rubriken ”Feminism under ockupation:
Västsahara” där Kakan Hermansson
deltog.

– Jag har frågat kvinnorna i flyktinglägren:
”Vad vill ni att vi gör?” Och de vill att vi ska
berätta. Och det är det jag gör… använder
att jag är en offentlig kvinna till att berätta deras historier”, sa Kakan Hermansson,
konstnär, programledare och feministisk debattör under seminariet.
Kakan besökte de västsahariska flyktinglägren i februari i år och detta seminarium
är ett av de forum hon använder för att berätta om det hon upplevde.
Seminariet var ett av två under temat ”Feminism under ockupation”, där det ena fokuserade på Västsahara och det andra på
Palestina. Syftet var att diskutera hur en
feministisk kamp kan föras i skuggan av
ockupation och hur kvinnors kamp och
organisering ser ut i de båda fallen. Mest
besökt var seminariet om Västsahara där
Kakan Hermansson deltog tillsammans
med Emmaus Stockholms ordförande Julia
Finér. (Samtalet modererades av undertecknad, Emmaus Björkås föreningschef
Kristin Ivarsson.)
Kakan och Julia lyfte fram hur vi i Sverige kan stödja västsahariska kvinnor i synnerhet och kampen för ett fritt Västsahara i
allmänhet. Kakan uppmanade publiken att
engagera sig i Västsahara.
– Jag kan inte vara en feminist som bara
är verksam i Sverige utan det gäller att se
andra feministiska kamper också”, sa hon.
Julia Finér, som arbetat mycket med Västsaharafrågan de senaste åren berättade om västsahariska kvinnors kamp och organisering.
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Cirka 100.000 personer besöker Bokmässan i Göteborg varje år. En del av dem
hittade till Emmaus Björkås monter på Internationella torget.
– Kvinnor betalar det högsta priset. De
allra mest kända människorättsförsvararna
från Västsahara är kvinnor, som Aminatou
Haidar, Rabab Amidane, Sultana Khayya.
De har offrat så mycket”, sa hon.
Emmaus Björkå fortsätter sitt engagemang
för Västsahara. Föreningen skickar regelbundet skor till flyktinglägren och medlemmar i
Emmaus Björkås lokalgrupp Mot Ockupation driver opinionsarbete för ett fritt Västsahara. I två år har medlemmar sprungit
solidaritetsloppet Sahara Marathon för att
uppmärksamma Västsahara och situationen
i de västsahariska flyktinglägren.
I år planerar lokalgruppen att arrangera
en resa för offentliga personer med ett samhällsengagemang att delta i Sahara Marathon, för att få större medial uppmärksamhet kring frågan.
Text: Kristin Ivarsson,
föreningschef på Emmaus Björkå
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Kakan Hermansson och Julia Finér
intervjuades av Kristin Ivarsson.

En ny mandatperiod har startat i både Sverige och EU. I Europaparlamentet har jag turen att få jobba vidare med utrikespolitik
och migration, precis som i riksdagen. I Västsaharafrågan kommer jag att delta i den tvärpolitiska grupp för Västsahara som
samlar ledamöter från olika partier.
Det jag hoppas är att vi i Europaparlamentet kan flytta fram
positionerna på samma sätt som vi gjorde under de senaste åren i
den svenska riksdagen. När jag kom in i riksdagen 2006 var det
bara MP och V som aktivt arbetade för att erkänna Västsahara. Många i S och även bland allianspartierna hade samma uppfattning men deras partier hade inte tagit ställning. Vändningen i
riksdagen kom efter Socialdemokraternas partikongress där partiet beslutade sig för att arbeta för ett erkännande.
I riksdagen hade jag förmånen att leda Västsaharanätverket
under flera år. I ett nära samarbete med de svenska organisationer som är aktiva i Västsaharafrågan ordnade vi många träffar med olika teman i
riksdagen. Partierna motionerade om olika Västsahararelaterade frågor. Allt från
erkännande och fiskefrågor till tomater på
ockuperad mark och upptäckten av massgravar. I EU-parlamentet drev samtidigt
vår nuvarande biståndsminister Isabella
Lövin på för att stoppa fiskeriavtalet med
Marocko.
Jag bestämde mig också för att besöka Västsahara för att på plats bilda mig en
egen uppfattning om situationen. Den första resan gick till den ockuperade delen,
till El Aaiún med min kollega Peter Rådberg från Miljöpartiet. Det var några månader efter Gdeim Izik och vi var väldigt
osäkra på om vi skulle släppas in. Vi valde
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vägen från Gran Canaria och kom därför

förmodligen som en överraskning för myndigheterna, som valde
att ge sin bild av situationen istället för att sätta oss på första plan
tillbaka. Eftersom vi tillbringade dagarna med myndigheterna och
kvällarna med aktivister/opposition av olika slag fick vi med hela
bredden av synpunkter och problem.
Nästa resa gick till lägren i Tindouf, dit jag reste tillsammans
med Amineh Kakabaveh från Vänsterpartiet och Emmaus Stockholm. Förutom lägren var vi också vid muren mellan den ockuperade delen av Västsahara och den befriade delen i den årliga konvoj som organiseras tillsammans med västsaharier och besökare.
Vi hade möjlighet att prata med både den politiska ledningen,
barn, unga, äldre.
Efter bägge resorna skrev vi rapporter som spreds till nätverkets medlemmar, utrikesutskottets ledamöter och till utrikesdepartementet. Vi gick också direkt till ansvarige på UD för att berätta om våra erfarenheter. Slutsatsen i
bägge rapporterna var att folkomröstningen måste komma till stånd snarast. Förhandlingarna leder ingen vart och det beror i huvudsak på Marocko och inte minst
det politiska stöd vissa EU-länder ger ockupanten – i utbyte mot annat får man förmoda.
Allt vårt arbete sammantaget ledde i
slutänden till att riksdagen fick en majoritet för ett erkännande av Västsahara. Nu
börjar vi arbetet med att få fler EU-parlamentariker och EU-länder att ta ställning.
Det kan bli en mödosam väg men ingenting är omöjligt.

CEBALLOS

Bodil Ceballos, Miljöpartiet,
EU-parlamentariker
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