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Aktivisten Aminatou 
Haidar (43) er villig 
til å dø i en pågående 
sultestreik for sin 
egen og Vest-Saharas 
frihet. Konsekven-
sene kan bli opprør 
og i verste fall krig.

I to og en halv uke har den pris- 
belønnede menneskerettsakti-
visten sultestreiket på flyplassen 
på den spanske øya Lanzarote, 
etter at marokkanske myndig-
heter nektet henne innreise til 
Vest-Sahara der hun bor med 
sine to barn.

Frykter krig. – Situasjonen er 
dramatisk. Haidar har svekket 
helse etter å ha blitt utsatt for 
grove overgrep i politisk fangen-
skap gjennom flere år. Dersom 
hun skulle dø er det fare for at 
konflikten om Vest-Sahara igjen 
kan føre til opprør og i verste 
fall krig, advarer leder Ronny 
Hansen i Støttekomiteen for 
Vest-Sahara.

Aminatou Haidar er blitt kalt 
Saharas Mahatma Gandhi, og 
ble i fjor nominert til Nobels 
fredspris. Hun har mottatt en 
rekke priser for sin ikkevoldelige 
kamp for menneskerettigheter 
og selvstyre for det omstridte 
Vest-Sahara. 43-åringen var på 
vei tilbake fra USA da hun ble 
fratatt sitt marokkanske pass og 
nektet innreise til Vest-Sahara. 
Grunnen var at hun nektet å 
skrive «marokkansk» i kolon-
nen for statsborgerskap i inn-
reisepapirene.

Arrestasjonsbølge. Ronny Han-
sen møtte Haidar i New York i 
begynnelsen av november, da 
hun mottok sin siste menneske-
rettighetspris. Haidar sa at hun 
fryktet å bli arrestert ved hjem-
komsten, ettersom marokkanske 
myndigheter den siste tiden har 
arrestert en rekke forkjempere 

for selvstendighet for det res-
sursrike Vest-Sahara.

– Haidar er en klartenkt per-
son med en mild fremtoning, 
men hun har en sterk overbevis-
ning og vilje til å kjempe Vest-
Saharas sak. Når hun sier at hun 
nå er villig til å dø for retten til 
å få passet tilbake og reise fritt 
til og fra Vest-Sahara, sier det 
noe både om hennes personli-
ge styrke og om viktigheten av 
å kunne rapportere om det som 
skjer i Vest-Sahara, sier Ronny 
Hansen.

Spania er involvert i saken ved 
at hun ble fraktet til Lanzarote 
etter å ha blitt deportert av ma-
rokkanske myndigheter. Haidar 
har avvist et tilbud fra spanske 
myndigheter om spansk stats-
borgerskap, fordi hun ikke øn-
sker å være utlending i sitt eget 
land. Spania har som tidligere 
kolonimakt et spesielt ansvar i 
konflikten, men anklages av ak-
tivister for å være ettergivende 
overfor uthalingstaktikken til 
marokkanske myndigheter.

Små fremskritt. Ifølge Ronny 
Hansen er det for tiden ingen 
utsikter til den folkeavstemnin-
gen for sin egen framtid som  
saharawiere er lovet av FNs sikker- 
hetsråd. Tvert imot er det økt 
press, blant annet fra Frankrike, 

for å utvanne FN-resolusjonen 
gjennom en avtale om autono-
mi. Da USAs utenriksminister  
Hillary Clinton for noen uker 
siden besøkte Marokko, uttrykte 
hun støtte til Marokkos forslag 
om å beholde det omstridte om-
rådet mot et tilbud om begren-
set selvstyre.

Få dager senere tok Marok-
kos kong Mohammed VI en ny 

og hardere linje mot saharawi-
aktivistene, i sin årlige tale 6.  
november for å feire annekte-
ringen av området i 1975:

– Man er enten en patriot eller 
en forræder. Man kan ikke nyte 
rettighetene og privilegiene som 
følger statsborgerskap, bare for 
å misbruke dem og konspirere 
med fiender av hjemlandet, sa 
kongen.

Frykter opprør etter sultestreik
Sønn av 
guvernør 
massakre-
mistenkt 
Påtalemyndigheten på Filip-
pinene har tatt ut tiltale mot 
mannen som skal ha beordret 
massakren på 57 mennesker i 
forrige uke. 

Datu Andal Ampatuan jr. er 
foreløpig tiltalt for 25 drap, 
men tiltalen vil ifølge stats-
advokat Edilberto Jamora bli 
utvidet. 

Ampatuan er sønn av den 
mektige klanlederen Andal 
Ampatuan sr., som også er gu-
vernør Maguindanao-provin-
sen, der massakren fant sted.

 
Overga seg. Blant ofrene i 

massakren var kona og dø-
trene til Ampatuans politis-
ke rival Esmael Mangudada-
tu, samt 22 journalister som 
skulle dekke at Mangudadatu 
registrerte seg som kandidat i 
neste års guvernørvalg. 

Datu Andal Ampatuan jr. 
overga seg til myndighetene 
i forrige uke, men nekter all 
befatning med massakren. 
Flere øyenvitner har imid-
lertid hevdet at de så ham på 
åstedet for massakren.

– Deltok. – Det var han som 
ga instruksene. Han var blant 
dem som stanset kolonnen, og 
han var blant dem som drepte, 
opplyste Filippinenes justis-
minister Agnes Devanadera 
fredag.

– Ordren gikk ut på å drepe 
alle sammen. Det virket plan-
lagt, sa Devanadera.

Flere av dem som deltok i 
massakren skal alt ha meldt 
seg for politiet og lagt kor-
tene på bordet.   ©NTB

Bombedrept
PAKISTAN: En lokalpoliti-

ker i Swat-dalen i Pakistan ble 
tirsdag drept av en selvmords-
bomber. Angrepet skjedde ved 
politikerens hjem, nært områ-
det der pakistanske regjerings-
styrker innledet en storstilt jakt 
på Taliban-opprørere i april. 
Selvmordsbomberen skjulte seg 
i en gruppe besøkende. Minst 
tolv mennesker ble såret i an-
grepet.  ©NTB

■

Fem briter pågrepet 
IRAN: Den iranske marinen har pågrepet fem britiske seile-

re i Persiabukta, melder det iranske nyhetsbyrået Fars. De fem 
var på vei for å delta i seilregatta i Dubai da de fikk problemer 
og havnet i iransk farvann ved enn feil.  ©NTB

■

Nytt skip kapret
ADENBUKTEN: EUs marinestyrke utenfor Somalia, der 

også den norske fregatten «KNM Fridtjof Nansen» inngår, 
greier ikke å forhindre pirater fra å kapre nye skip. Mandag 
kapret piratene den greskregistrerte oljetankeren Maran Cen-
taurus nærmere 1.400 kilometer fra kysten av Somalia. Skipet 
har et mannskap på 28 om bord.  ©NTB

■

AVSKJEDSKYSS
Romania: Lucian Craita 
tar avskjed med løven 
Richie. Sammen med 
tre andre løver skal den 
voksne katten omplas-
seres fra Urziceni i 
Romania til Sør-Afrika. 
Craita har oppfostret 
Richie siden han var en 
liten løveunge, og var 
naturlig nok preget da 
avskjedens time  
nærmet seg.
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VEST-SAHARA
Marokko okkuperte den 
tidligere spanske kolonien 
Vest-Sahara i 1975. Mange av 
innbyggerne flyktet til Algerie, 
der det i dag er rundt 165.000 
saharawiere i flyktningleire. I 
tillegger bor det rundt 30.000 
saharawiere i områder  
kontrollert av frigjørings- 
bevegelsen Polisario.
I det okkuperte Vest-Sahara 
er det cirka 100.000 saharawi-
ere og 250.000 marokkanske 
bosettere, i tillegg til rundt 
160.000 marokkanske  
soldater og politifolk.
I 1991 inngikk partene en 
fredsavtale med sikte på å 
gjennomføre en folkeavstem-
ning om selvstendighet. Siden 
har alle forsøk på løsning 
strandet. Vårt Land

Datu Andal Ampatuan jr. skal 
ha beordret forrige ukes mas-
sakre på 57 mennesker på Filip-
pinene. Foto: Reuters/Scanpix
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