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Gjør seg kampklar
SPENT: Frigjø-
ringsfronten Poli-
sario vurderer å
gjenoppta våpnene
hvis FN svikter og
lar Marokko for-
sinke forhandling-
ene om selvsten-
dighet ytterligere.

Frigjøringsbevegelsen Polisa-
rio i Vest-Sahara er klare til å
bryte våpenhvilen fra 1991
dersom frigjøringskampen
mot Marokko ikke lar seg løse
på fredelig vis. 

Soldater fra frigjøringsbe-
vegelsens andre militærav-
snitt sto oppmarsjert ved åp-
ningen av den tolvte kongres-
sen til frigjøringsbevegelsen
Polisario siden den ble opp-
rettet i 1973 for å ta kampen
mot den spanske kolonimak-
ten. Det kan være et tegn i
tida. Bortsett fra en liten
flaggborg, var det ingen para-
degrein de over 1700 delega-
tene og over to hundre gjes-
tene var vitner til.

Soldatene var kledd i kam-
puniform, skarpladde. Le-
delsen vurderer å gjenoppta
den væpnede kampen der-
som det neste forhandlings-
møtet i FN-regi mellom Poli-
sario og Marokko strander. Og
hva tilsier at det ikke er net-
topp slik det vil gå?

Det er i hovedsak dette kon-
gressen i den frigjorte byen

Tifariti, en liten samling mur-
hus og atskillig flere telt kloss
opp til grensa mot Maureta-
nia, skal ha oppe til debatt.

– Sett under ett har de siste
fire årene vi har vært
gjennom, vært den vanskelig-
ste fasen i vår kamp. Innfly-
telsesrike land har interve-
nert til fordel for Marokkos
standpunkt mens de har for-
søkt å få oss til å underkaste
oss og gi avkall på våre nasjo-
nale rettigheter, sa Muham-
med Abdulaziz, generalsekre-
tæren i Polisario og president
i den knapt eksisterende ara-
biske demokratiske republik-
ken Vest-Sahara, i sin meget
åpenhjertige rapport til kon-
gressen.

Afrikas siste koloni
Det er stillstand i FN-proses-
sen som har sneket seg
gjennom sanden siden 1990,
halvt nedgravd. Det er lite
sand igjen i den øvre halvde-
len av timeglasset, og mange
saharawier ser ingen hensikt i
å snu det for bare for å gi FN
lenger tid når USA, Frankrike
og Spania likevel gjør sitt til å
holde både FN og EU i sjakk,
og uten særlig påtrykk fra
Afrikaunionen som har aner-
kjent Vest-Sahara og derfor
ikke har Marokko med som
medlem. Slik var det også
under forløperen Organisasjo-
nen for afrikansk enhet (OAU).

Vest-Sahara er Afrikas siste
koloni, den siste brikke i den
lange prosessen med å avko-
lonisere det plyndrede konti-
nentet. Marokko har erstattet

Spania som kolonimakt, og
fører historiske bevis for at
landet rettmessig er deres,
fravristet dem av tronen i Ma-
drid.

– Marokkanerne må skjøn-
ne at de ikke selv kan bli fri,
så lenge ikke Vest-Sahara er
fri, sier Dumisani Job Sithole,
leder for utenrikskomiteen i
det sørafrikanske parlamen-
tet, til Klassekampen på veg-
ne av ANC, det sørafrikanske
kommunistpartiet og fagbe-
vegelsen Cosatu. Det er en
kjent parafrase over de be-
traktningene Karl Marx gjor-
de av det britiske styret i Ir-
land.

Gjerdet inne
Muhammed Abdulaziz har
befolkningen i ryggen når
han krever frihet for Vest-Sa-
hara. De okkuperte områdene
ligger bak den enorme sand-
vollen som de marokkanske
okkupasjonsstyrkene har
måkt sammen langs største-
delen av landet. 

– Opprøret er den viktigste
nasjonale begivenheten, sier
Abdulaziz.

– Uten tvil var lanseringen
av den fredelige motstanden,
gjennom det voksende opprø-
ret som falt sammen med 32.
årsdagen for den væpnede
kampen 20. mai 2005, en av de
viktigste utviklingene av vår
nasjonale kamp i sin helhet.
Det fredelige opprøret fant
sted i de okkuperte områdene
og i det sørlige Marokko og på
universiteter i Marokko. Alle
deler av samfunnet tok del og

ga oppsving i den nasjonale
kampen, samlet nasjonal og
internasjonal opinion og en-
dret realitetene på bakken.
Det har stanset motstande-
rens planer om å underlegge
seg saharawiene og demon-
strert for all verden at konflik-
ten står mellom hele det saha-
rawiske folket på den ene si-
den og det marokkanske regi-
met på den andre. Generasjo-
nen som ble født og vokste
opp under okkupasjon, sto
fremst i opprøret, oppsumme-
rer Abdulaziz.

– Vi må slåss
Det ga et visst oppsving i
internasjonale medier, som
ellers ikke skriver om Vest-
Sahara. De grove overgre-
pene som den marokkanske
okupasjonsmakta svarte
med, er behørig dokumentert
i rapporten fra FNs høykom-
missær for menneskerettig-
heter fra september i fjor, og
som et lyspunkt i den ytterste
sjåvinistiske marokkanske
opinionen, har Den marok-
kanske menneskerettighets-
foreningen og Nahdj Aldi-
moukhrati (Demokratisk sti),
protestert.

Resten ser ut til å gå i mi-
nus når Abdulaziz lister opp
de negative punktene i vurde-
ringen fra forrige kongress.
En kan spore et generasjons-
skifte, både i Polisario og i be-
folkningen på begge sider av
Skammens mur. Det er van-
skelig å unngå en følelse av at
deler av samfunnet som har
levd under okkupasjon eller i

en kummerlig flyktningtilvæ-
relse rundt Tindouf i Algerie,
er i ferd med å gå i oppløs-
ning.

Delegatene i Tifariti skal ta
stilling til hva som skal skje i
enden av forhandlingsrunden
som Marokko trenerer etter
beste evne og i samforstand
med sine mektige støttespil-
lere.

– Vi må slåss, sier en ung
delegat fra en leir ved Tindouf
til Klassekampen. Det er
50–60 kilometer til fronten
herfra i Tifariti.

Det er stemningen blant
flertallet av delegatene i sa-
len, hevder han. Han er ung,
det har gått 34 år siden Polisa-
rio startet sin kamp. Det er en
generasjon siden.

Det første regnet på fire år
sildrer ned over kongressen.
Det opplevdes som om him-
melen er frigjort. Al-hamdu
lillah, Gud være lovet. Om
to–tre måneder vil Tifariti
være grønt. Innen da kan kri-
gen ha begynt igjen.

peterm@klassekampen.no

Vest-Sahara:
� Spansk koloni fra 1880-årene
til 1976.

� Okkupert av Marokko siden
1979.

� Frigjøringsgeriljaen Polisario
inngikk våpenhvile i 1991 i på-
vente av folkeavstemning i FN-
regi.

� Om lag 170.000 flyktninger le-
ver i flyktningleire i Vest-Algerie.
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HARDT: – Sett under ett har de siste fire årene vi har vært gjennom, vært den vanskeligste fasen i vår kamp, sier Muhammed Abdula-
ziz, generalsekretæren i frigjøringsbevegelsen Polisario, til Klassekampen. Her en soldat fra Polisario. ARKIVFOTO: AFP/SCANPIX

«Innflytelsesrike
land har interve-
nert til fordel for
Marokkos stand-
punkt mens de
har forsøkt å få
oss til å under-
kaste oss» 
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