Fredsrörelsen i Kungälv
Johan Persson talar om konflikten i Västsahara 2019‐02‐28
Åse Hansson hälsade ungefär 50 personer välkomna till mötet, och särskilt hälsades Johan Persson
välkommen. Johan Persson berättade om Afrikas sista koloni och om en bortglömd kamp för
självständighet.
Johan och Åse samtalade sedan utifrån boken ”Att svika ett folk”. Samtalet kom att kretsa kring två
teman: fredsprocessen efter 1991 och Västsaharas framtid. Johan berättade om de olika parterna i
konflikten, och han redogjorde också för olika intressen från externa aktörer som påverkat
utvecklingen. Polisario har gått från att vara en stridande frihetsrörelse till en stelnad och trött
institution. De leder välorganiserade permanentade läger, där tristessen är utbredd. FNs roll har varit
central, och karaktäriseras av en lång och krokig process, med avsaknad av lösningar som accepterats
av båda sidor i konflikten. Sveriges helomvändning när det gäller erkännandet av Västsahara
diskuterades, om det beror på politiska överväganden eller på folkrättsliga. Även orsakerna till att EU
inte agerar kraftigare diskuterads. Terrorhot, handelsavtal och flyktingsituationen kan spela in.
Marocko kan sägas ha ”trumf på hand”.
Vad gäller Västsaharas framtid samtalade Johan och Åse också om möjligheterna att åstadkomma en
fredlig lösning på konflikten, där Marocko drar sig tillbaka som ockupationsmakt och Västsahara får
självstyre. Johan bedömde att detta kommer att bli mycket svårt. Kanske behövs en ny folkresning?
Vilka oförutsedda konsekvenser kan en sådan få? Vad ska till för att den yngre generationen som i
dag präglas av stark uppgivenhet ska få hopp om en bättre framtid? Frågorna var många. Exempelvis
diskuterades varför det inte är troligt att Polisario etablerar samarbete med Jihadister; en orsak kan
vara att de är så oerhört beroende av Algeriet eftersom det är där de har sin tillflykt i de nu närmast
permanentade lägren.
Många frågor ställdes från åhörarna rörande FN och Sveriges inställning till situationen i landet idag.
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