
 

  

  

 

För ett 
   fritt 
Västsahara 

 
Onsdag 8 oktober  

Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige och 

Lena Thunberg, redaktör 
 

Kl 11–13 Högskolan Dalarna, Falun. Sal 329 

Öppen föreläsning  
 

Kl 17-18 Gågatan, Borganäsvägen, Borlänge 

Tal, dans av BUS, insamling  
 

Kl 18 Café Peace & Love, Borlänge 

Information och samtal. Fritt inträde.  
 

Arrangörer: 
ABF, BUS Bojsenburgs Revysällskap, Diakonia, Falu Afrikagrupp, Falu 

Arbetarkommun, Falu FN-förening, Falu Fredskör, FN-förbundets Daladistrikt, 

Folket i Bild/Kulturfront, Nedansiljans FN-förening, S-kvinnor Dalarna, Ung 

Vänster Falun, Vänsterpartiet Falun resp Dalarna. 

 

 



 Västsahara - Afrikas sista koloni 
 Västsahara är sedan 1975 ockuperad av Marocko som har byggt en 

drygt 200 mil lång minerad ökenmur mellan den västra ockuperade 

delen av landet och den östra delen, republiken Västsahara. 

Polisario Front leder motståndskampen. Ett 80-tal länder har erkänt 

republiken Västsahara, dock ännu inte Sverige. FN erkänner Polisario 

som det västsahariska folkets enda representant. Haag-domstolen 

erkänner västsahariernas rätt till sitt land. 

Marocko begår övergrepp mot civilbefolkningen och exploaterar 

landets naturresurser, delvis med stöd av EU. Årligen erhåller 

Marocko miljoner Euro som stöd till att utveckla storjordbruk på 

ockuperad mark. Odlade tomater och meloner exporteras sedan till 

EU-länder, bl a Sverige.  

Enligt FN får naturresurser från ockuperat område inte exploateras 

utan ursprungsbefolkningens samtycke vilket saknas. Ca 165 000 

västsaharier lever sedan årtionden i flyktingläger i södra Algeriet. En 

rad svenska organisationer och föreningar arbetar för ett fritt Väst-

sahara bl a inom paraplyorganisationen Västsahara Aktionen, 

www.vastsaharaaktionen.se. 

 

Våra huvudkrav: 
 Genomför den av FN beslutande folkomröstningen om Västsaharas 

självständighet 

 Erkänn republiken Västsahara (SADR) och stöd befrielserörelsen 

Polisario! 

 Stoppa Marockos övergrepp mot civilbefolkningen i det ockuperade 

Västsahara och frige de västsahariska politiska fångarna! 

 Riv "skammens" mur som delar landet! 

 Ingen exploatering och stöld av Västsaharas naturresurser 

 Ökat bistånd till de västsahariska flyktingarna 

 
Insamling till ”yrkesutbildning för unga västsahariska kvinnor i 

flyktingläger” genom S-Kvinnor Dalarna bankgirokonto nr 435-8164. Märk 

talongen ”Västsahara 8 okt”. Läs mer på http://palmecenter.se/vastsahara/ 

http://palmecenter.se/vastsahara/

