
 
 
Svenska Västsaharakommitténs Verksamhetsberättelse  2018 
 
SVK har under året fortsatt att i olika medier informera om utvecklingen i Västsahara och hur EU 
och Sverige hanterat frågan. Opinionsarbetet har bland annat gått ut på att uppmana europeiska 
medlemsstater och företag till att följa det domstolsbeslut som klargör att inga handelsavtal med 
Marocko kan inkludera västsahariska produkter då domen förtydligar att Västsahara ska betraktas 
som ett eget territorium. Ett led i detta har varit det fortsatta stödet till WSRW med stöd om 10, 000 
kr. Trots EU-domstolens dom har kommissionen bett medlemsstaterna om mandat att ta fram ett nytt 
förslag på handelsavtal. SVK har på olika sätt försökt påverka svenska politiker till att inte ge ett 
svenskt mandat till kommissionen, samt att få media att uppmärksamma den senaste utvecklingen. 
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SVK genomförde sitt årsmöte 24 mars och i samband med det ett konstituerande styrelsemöte. 
Styrelsen har under 2018 haft 9 möten (2 innan årsmötet) i fysisk form samt över telefon/messenger. 
 
Under 2018 har styrelsen varit i kontakt och haft möten med riksdagens Västsaharanätverk i flera 
frågor. Bland annat har det diskuterats huruvida vi gemensamt ska bjuda in Cecilia Malmström för 
att diskutera kommissionens agerande gällande handelsavtalen med Marocko. Under den senare 
delen av året har det även diskuterats ett potentiellt upplägg för 2019, där resor arrangeras till 
flyktinglägren för riksdagsledamöter. Detta upplägg skulle samarrangeras mellan SVK, Polisarios 
representant i Sverige, Limam El Jalil, och Emmaus Stockholm.  
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Under året har en arbetsgrupp bestående av Anna Widoff, Shirin Shams och Josefine Malm träffats 
för att arbeta fram förslag på ny logga, hemsida.och Viggo Widoff Odeholm har på pro-bono basis 
tagit fram den nya loggan som styrelsen beslutat använda. Han har även gått med på att under 2019 
formge och bygga vår hemsida. Vi behåller enbart en webbdomän framöver då det är kostsamt att 
reservera flera sidor. Samma arbetsgrupp har även arbetat med ny text till kommande informations-
broschyrer. Alla i styrelsen har nu egna mailadresser kopplade till föreningen, och det finns även en 
intern och extern mailadress som kan användas för att nå samtliga i styrelsen: 
styrelsen@svenskavastsaharakommitten.se och info@svenskavastsaharakommitten.se 
 
Föreningens facebooksida www.facebook.com/foreningenvastsahara.se har genom Ulf Halldins 
insatser vuxit kraftigt. 
 
Under våren ansöktes och godtogs ett medlemskap i CONCORD, en plattform där 64 organisationer 
samlas för att granska och påverka den globala utvecklings- och biståndspolitiken. SVK har varit 
med i deras #hjärtavärlden-kampanj, samt skrivit under deras avsiktsförklaring gällande agenda 
2030. 
 
SVK var den 3 maj med-arrangörer till en filmvisning på Bio Rio i Stockholm, då filmerna 3 Stolen 
Cameras och Rifles or Grafitti visades samt diskuterades efter. Arrangemanget var ett samarbete 
mellan SVK, Emmaus Stockholm, Kristna Fredsrörelsen och Afrikagrupperna. SVK har fortsatt delta 
i projektet Unga Röster som drivs av Emmaus Stockholm. Under året har planen varit att arrangera 
en till nätverksträff likt den vi höll hösten 2017. Detta har dessvärre inte blivit av på grund av 
tidsbrist, men planeras i stället till 2019.  
 
Representanter från styrelsen har närvarat vid olika möten och arrangemang gällande Västsahara. 
Flera artiklar skrivna av SVK-medlemmar publicerades i bland annat Afrikagruppernas tidning, 
Dagens Etc m.fl. tidningar. Under hösten har styrelsen planerat för ett arrangemang som kommer att 
hållas tillsammans med VGS (Västsaharisk gemenskap i Sverige) och Afrikagrupperna i Göteborg. 
Detta innebär att västsahariska aktivister bjudits in till Sverige 24-28 april, och program runt besöket 
kommer att ske både i Göteborg och Stockholm. 
 
Forum Sydprojektet ”Unga röster från Västsahara” har letts av Emmaus Stockholm tillsammans med 
Brödet och Fiskarna, Gävle biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor samt Svenska Västs-
aharakommittén. Redaktören för Tidskriften Västsahara är anställd av Emmaus Stockholm för skol-
informationen. Skolinformationen från Tidskriftens sida under våren och hösten 2018 resulterade i 
att 18 skolor (28 lektions-storsalstillfällen) och 1078 elever på gymnasieskolor och några folkhög-
skolor i främst västra Sverige fick information om Västsaharafrågan. Även volontärer från styrelsen 
har hållit i ”klassrumslektioner”. 
 
Tidskriften Västsahara utkom med fyra nummer (mars, juni, september och december). Tidskriften 
trycktes i 800 ex för nr 1 och 750 ex för nr 2, 3 och 4. Prenumerantantalet för tidskriften Västsahara 
var 290. Tidskriften skickas dessutom till cirka 280 mottagare inom media etc. Resterande tidskrifter 
delas bland annat ut vid skolbesök och möten och skickas till nya mottagare. 



Tidskriften har haft ett redaktionsråd med följande deltagare: Ulla-Karin Karlson, Arto Valtonen, 
Charlotte Wester och Monica Zak. Ansvarig utgivare och redaktör: Lena Thunberg. Layout: Ulla-
Karin Karlson /Mad Alice. Redaktören ansvarar för tidskriftens hemsida: www.vastsahara.net och 
tidskriftens facebook www.facebook.com/tidskriftenvastsahara 
Tidskriften är medlem i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK), Tidskriftsverkstan i Väst 
(TVV) och Globalportalen och har under året fått ekonomiskt stöd av Fredsmiljonen. 

 
Under året har en arbetsgrupp bestående av Lena Thunberg, Arto Valtonen och Ulf Halldin arbetat 
fram en lösning för att låta papperstidningen övergå till att bli en nättidskrift. Arbetsgruppen har 
genomfört en enkätundersökning för att få in prenumeranters tankar och åsikter kring tidskriften. 
Tanken är att framledes även ge ut ett nyhetsbrev till de som anmäler intresse för det. Lena Thunberg 
har blivit avtackad som redaktör för papperstidskriften men fortsätter som redaktör för nättidskriften, 
dess hemsida och facebook. 
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