WSRW 10 år

Fotoutställningar

Ny hemsida för Västsahara

Återvinn fosfor!

Det internationella nätverket Western Sahara Resource
Watch fyllde 10 år i februari.
På webbsidan www.wsrw.org uppdateras ständigt informationen om stölden och rovdriften av Västsaharas naturresurser.
Fisket, oljan, fosfaten, sanden och grönsaksodlingarna
vid Dakhla är de näringar som följs upp. Nätverket arbetar
aktivt för att stoppa verksamheten och förmå investerare
att sälja av aktieinnehav i företag som handlar med stulna
västsahariska naturresurser.

Fotoutställningen ”Västsahara väntar”, som finns i två
exemplar, visas under året på biblioteken i Vårgårda,
Kinna, Stenungsund, Kungälv, Mölndal, Majorna, Högsbo,
Kyrkbyn, Älvstranden i Göteborg och kulturhusen i Borås,
Kungsbacka och Varberg.
En mindre fotoutställning som kan skickas med post visas
också i Nora och Karlskrona.
Kontakta gärna Tidskriften Västsahara för tips om utställningsplatser: e-post: vastsahara@brevet.nu

Vår nya hemsida hittar du på www.vastsahara.net
Här kan du söka information bland tidigare publicerade
artiklar ur tidskriften, läsa kortfattad bakgrundsinfo om olika
temaområden, hitta länkar till andra informationskällor,
beställa material samt läsa information från Föreningen
Västsahara.
Ständigt uppdaterad information finner du på tidskriftens
facebook: www.facebook.com/tidskriftenvastsahara
Gilla oss gärna! Glöm inte att prenumerera på Tidskriften
Västsahara!

För att producera konstgödsel behövs fosfatmalm. Men för
en långsiktigt hållbar global matförsörjning måste i stället olika metoder för att återvinna fosfor skapas, menar en
grupp svenska forskare.
Cirka 90 procent av all ändlig fosfatmalm finns i tre länder; USA, Kina och Marocko. De stora jordbruksländerna
USA och Kina behöver sitt fosfat själva.
Marocko är det land som exporterar. En stor del av fosfatfyndigheterna, vars storlek har uppgraderats, ligger på
västsaharisk ockuperad mark.

KRÖNIKAN

Erkänn Västsahara!

Carin Palmcrantz från S-kvinnor Dalarna firar att fotoutställningen Flykting i öknen invigdes på Leksands bibliotek i januari.
Fyra av Kim Naylors bilder från utställningen Flykting i öknen.

Kim Naylors flyktingbilder visas i Dalarna
I januari invigde kommunalrådet Ulrika
Liljeberg fotoutställningen Flykting i
öknen genom att klippa banden i den
västsahariska flaggans färger på Leksands
bibliotek. Utställningen skildrar livet i
flyktinglägren i Algeriet.

Leksand var den första anhalten för fotoutställningen. Kim Naylor, fotografen som
har tagit utställningens bilder, har band hit.
Under nio år bodde han här med sin svenska
fru och två barn. Numera bor de i Stockholm.
I tre veckor hängde fotoutställningen –
som är producerad av Föreningen Västsahara – i Leksand. Utställningen har kommit
upp genom ett samarbete mellan Leksands S18

kvinnor, Nedansiljans FN-förening och ABF.
Ett informationsmöte organiserades också.
– Det är starka bilder och vi är mycket glada över att få vara först att visa dem, sa S-politikern Carin Palmcrantz som själv besökte
de västsahariska flyktinglägren i november.
– Jag hade hoppats att Sverige skulle erkänna Västsahara samtidigt som vi erkände Palestina. Förhoppningsvis blir det så senare i år.
Efter Leksand bar det av till Falun och nya
samarbetspartner som Falu Afrikagrupp.
Den engelske fotografen Kim Naylor är
född i London. Han har en examen från
University College London men började tidigt göra reportageresor med text och bil-

der från hela världen. Det är framför allt
hans varma fotografiska skildringar av möten med människor från skilda miljöer som
har gjort honom känd. Hans bilder säljs världen över. Reportageresorna har främst gått
till Afrika, Asien och Sydamerika.
Han har under många år arbetat som fotograf för den svenska organisationen The
World’s Children’s Prize for the Rights of
the Child.
Kim Naylor har besökt de västsahariska flyktinglägren fyra gånger, bland annat
tillsammans med författaren Monica Zak.
Text: Lena Thunberg
Bilder: Linda Sävhammar
och Kim Naylor

Västsahara ockuperas sedan 1975 av Marocko, och övergrepp
och brott mot mänskliga rättigheter är vardag i de ockuperade
områdena. FN har sökt finna en lösning på konflikten sedan den
påbörjades men haft liten framgång på grund av Marockos obstruerande och världssamfundets ovilja att sätta större press på
ockupanterna. Kampen för ett självständigt och fritt Västsahara
stöder sig på principen om rätt till självbestämmande som enligt
bland annat Internationella domstolen i Haag tillkommer Västsahara. Rätten till självbestämmande handlar i grund och botten om att sätta människan före systemen och ge henne makt över
sitt eget liv och sin egen framtid. Det är en frihetlig princip som
vi som liberaler håller högt. Vi vill att Sverige alltid ska stå på de
förtrycktas sida och hävda deras rätt att kasta av sig förtryckets
bojor.

ganisationer, fortsätter det viktiga arbetet med att folkbilda och
opinionsbilda kring konflikten.

En av de främsta orsakerna till att konflikten består utan lösning är att den är på tok för ouppmärksammad i Sverige och i
resten av världen. Marockanska övergrepp på civila västsaharier
och brott mot de mänskliga rättigheterna är vardagsmat i Västsahara. Rapport efter rapport larmar om förhållandena. Omvärlden är inte bara tyst inför dessa övergrepp, EU passar dessutom
på att utnyttja situationen för
att köpa västsahariska fiskerättigheter av Marocko, vilket
får till följd att Västsaharas
vatten blir utfiskat och benen
slås undan på det småskaliga kustfisket. Vi tror därför på
att synliggöra konflikten och
få upp den på agendan. Ett
svenskt erkännande vore förstås ett bra sätt att göra det
på, men det är även viktigt att
civilsamhället, som bland annat Föreningen Västsahara
MATILDA MOLANDER
och även vi partipolitiska or-

Vapenvila har rått sedan 1991, en vapenvila som respekterats
av Polisario. Bristen på framsteg, världens tystnad och de dagliga
övergreppen från Marockos sida ger dock upphov till en känsla av
maktlöshet hos västsaharierna. Det talas nu inom Polisario om att
överge vapenvilan och återgå till väpnad konflikt. Därför är det än
viktigare att världen tar tag i konflikten nu, innan den blir än mer
våldsam. Därför vill vi i Centerpartiets ungdomsförbund
att Sverige så snart som möjligt
erkänner Västsahara och aktivt arbetar för att få ett slut på
Marockos illegala ockupation.
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Frågan om självständighet för västsaharierna skulle avgöras genom en folkomröstning där de fick välja sin egen framtid, men Marocko vägrar låta en sådan folkomröstning komma
till stånd. I ett försök att rubba det status quo som råder har därför det västsahariska folkets representant, organisationen Polisario, utropat sin republik, som erkänts av ett flertal stater världen
över, och även av Afrikanska Unionen. Främst på grund av de intressen som Frankrike och Spanien har i goda handelsförbindelser med Marocko har dock EU hållit sig avvaktande i frågan. Inget EU-land har ännu erkänt Västsahara, men Sverige skulle kunna
bli det första och driva EU framför sig.
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