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Verksamhetsberättelse för år 2019 
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 att följa de 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. På årsmötet smygstartade föreningen ett 
upprop för folkomröstning, som är en namninsamling för att stödja västsahariernas rätt till 
självbestämmande. SVK ämnar sprida uppropet internationellt.  
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SVK genomförde sitt årsmöte 24 mars och i samband med det ett konstituerande 
styrelsemöte. Styrelsen har under 2019 haft 8 protokollförda möten (2 innan årsmötet) i 
fysisk form och över telefon/messenger. 
 
Under 2019 har styrelsen varit i kontakt med riksdagens Västsaharanätverk i flera frågor. I 
huvudsak har det varit förberedande möten inför att arrangera en delegationsresa för 
riksdagsledamöter till flyktinglägren - i samarbete med Emmaus Stockholm och Polisario. 
Under en vecka i månadsskiftet oktober/november reste 8 riksdagsledamöter ned, reseledare 
var Jan Strömdahl från SVK och Juan Obregon från Emmaus Stockholm. Se bilaga 1 för 
rapport från resan.  
 
Under hösten träffade representanter från styrelsen den nya utrikesministern, Ann Linde, för 
att diskutera folkomröstningen, erkännandet och brotten mot mänskliga rättigheter i 
ockuperat område. Veckorna före detta möte träffade även några från styrelsen 



Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt för att diskutera på vilket sätt Vänsterpartiet kan driva 
Västsaharafrågan i riksdagen, samt hur föreningen kan bidra till att hålla frågan mer aktuell. 
Se protokoll från 1 december för mer utförlig rapport från mötena.  
 
Under året har en ny hemsida till föreningen lanserats - www.vastsaharakommitten.se. Det är 
i huvudsak Anna Widoff som står bakom den text och layout som syns på hemsidan, och 
Viggo Widoff Odeholm har producerat hemsidan åt föreningen, gratis. Vi är för evigt 
tacksamma för denna fina insats! Hemsidan ska länka till våra andra kanaler i sociala media 
samt även vara en plats för att publicera nyheter om västsaharakonflikten. Den ska även fylla 
en funktion som informationsbank och samtidigt vara en inkörsport för att värva nya 
medlemmar. Maria Lindström kommer att vara huvudansvarig för hemsidans 
nyhetspublicering. Samtidigt som hemsidan arbetades fram producerade styrelsen en ny 
informationsfolder med aktuell kontaktinformation till styrelsen och hemsidan m.m. Det 
beställdes även roll-up: s med vår logga som vi kan använda i publika sammanhang.  
 
Under hösten skickade styrelsen in en ansökan om verksamhetsstöd till Folke Bernadotte 
Akademin (FBA). Ansökan omfattar stöd för att utöka verksamheten och en deltidstjänst i 
form av en koordinator, som ska verka både inom föreningen samt mellan de aktiva 
organisationer som finns i nätverket. Ansökan uppgår till ca 360 000 kronor. Svar kommer i 
januari/februari 2020. 
 
SVK nominerade Aminatou Haidar, västsaharisk människorättsaktivist, som sedan utsågs till 
en av de fyra Right Livelyhood-tagarna. Under den veckan hon befann sig i Stockholm för att 
ta emot priset arrangerade föreningen ett seminarium med henne. Seminariet hölls på 
Medelhavsmuseet och modererades av Anna Roxvall. Lotta Jonsson Fornarve och Björn 
Petersson, som deltagit på riksdagens delegationsresa, var även där och delade med sig av 
sina erfarenheter. Representanter från styrelsen och föreningen Västsaharisk Gemenskap i 
Sverige (VGS) närvarade även vid själva prisutdelningen. Representanter från styrelsen har 
närvarat vid olika möten och arrangemang gällande Västsahara, bland annat på WSRW: s 
årsmöte. SVK har fått flera artiklar publicerade i bland annat Dagens ETC och SvD m.fl. 
varav en var tillsammans med andra medlemmar i CONCORD. SVK har under året, som 
medlem i CONCORD Sverige, aktivt medverkat vid CONCORDS möten och 
sammankomster.  
 
Tidskriften ”Västsahara” har ombildats till en nättidskrift. Vi mottog 150 000 från FBA för 
ombildningen av tidskriften. Tidskriftens verksamhetsberättelse bifogas som bilaga 2.  
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Bilaga 1 

Västsahara väntar på sitt erkännande 
En svensk riksdagsdelegation besökte i slutet av oktober de västsahariska 
flyktinglägren i algeriska Sahara och den befriade delen av Västsahara, dvs 
den fjärdedel av Västsahara som ligger öster om den över 200 mil långa och 
tungt befästa mur som delar landet sedan 1980-talets strider mellan 
befrielserörelsen Polisario och den marockanska ockupationsarmén. 
Vilka vi än träffade var man väl informerade och djupt tacksamma över 
Sveriges stöd i FN och EU. Västsaharierna var också väl medvetna om att den 
svenska riksdagen 2012 hade fattat beslut om att framföra till regeringen att 
Västsahara skulle erkännas. Det fanns en viss besvikelse över att regeringen 
inte kommit till skott men framför allt en förväntan på att det snart ska ske. 
Västsaharierna är vana vid att vänta. 
De fem flyktinglägren söder om den snabbt växande algeriska handels- och 
garnisonsstaden Tindouf rymmer knappt hälften av den västsahariska befolkningen 
(ca 190 000 personer). Det var påtagligt att det som tidigare kunde uppfattas som ett 
provisoriskt samhällsbygge i väntan på att flytta över till det av Marocko ockuperade 
västsahariska territoriet, huvudsakligen bebyggt med tält och med en provisorisk 
infrastruktur, numera till stor del består av permanenta samhällen med välbyggda 
murade hus, sammanknutna med delvis asfalterade vägar och kraftledningar. 
Numera finns också en mängd butiker och verkstäder. Det är dock fortfarande ont 
om arbetstillfällen och invånarna är beroende av matleveranser från FN och 
hjälporganisationer. Odlingsmöjligheterna i ökenlandskapet är starkt begränsade. 
Men den sociala försörjningen med sjukvård och skola är väl utvecklad även om 
högre utbildning och specialiserad vård måste sökas i Algeriet, Spanien och Kuba. 
Västsahara eller SADR, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, har sin bas i 
Rabouni som är det administrativa centrumet i flyktinglägren. Samtidigt är den 
territoriella grunden för SADR den befriade fjärdedel av Västsahara som ligger öster 
om muren och som är sparsamt befolkad av nomadfamiljer och västsahariska 
försvarsstyrkor. 
Riksdagsgruppen gjorde en tvådagarsresa med SUVar/jeepar till Bir Lehlou som är 
Västsaharas symboliska huvudstad. Vi träffade där representanter för det lokala 
styret, försvaret, skolan och sjukvården. Vi kunde konstatera att det finns plats för 
tillväxt och utveckling men att det förmodligen kräver både vägar och 
flygförbindelser. Naturens villkor är lika hårda som där flyktinglägren byggts. 
En tanke som vi vill pröva är om det är möjligt att fastare knyta ihop flyktinglägren 
och det befriade Västsahara. Området med flyktinglägren förvaltas demokratiskt av 
västsaharierna genom Polisario som också sköter gränskontrollen. Det ligger på 
algerisk mark. Det befriade Västsahara förvaltas också av västsaharierna genom 
Polisario som sköter gränskontrollen. Det är västsaharisk mark och förutsättningen 
för det fullvärdiga medlemskapet i Afrikanska Unionen och erkännandet från stora 
delar av Afrika och Latinamerika. 
Jan Strömdahl 



Bilaga 2 
Verksamhetsberättelse för tidskriften Västsahara 1/1 - 31/12 2019 
 
Tidskriften Västsahara övergick 1/1 2019 från att ha varit en papperstidskrift till att bli en 
digital tidskrift med ett Nyhetsbrev som skulle utkomma med minst 4 nummer per år. 
Det blev i stället 8 nyhetsbrev som publicerades i april, maj, juni, augusti, september, 
oktober, november och december. 
Alla artiklar i nyhetsbreven finns först publicerade på tidskriftens hemsida 
www.vastsahara.net. Dessutom publiceras kontinuerligt nyheter och artiklar även på 
tidskriftens facebook; www.facebook.com/tidskriftenvastsahara 
Nyhetsbrevet hade i januari 2020 222 prenumeranter. Vi har tappat många av våra 
pappersprenumeranter men å andra sidan fått många nya digitala prenumeranter.  
Facebooksidan har under året ökat med 110 följare och hade i januari 2020 1556 följare. 
Hemsidan har också ökat och hade under 2019 103906 besök och 31943 unika besökare. 
Arbetet med att få fler prenumeranter och följare kommer att fortsätta under 2020. 
Redaktör: Lena Thunberg. Layout: Fredrika Markstedt/Mad Alice. 
Tidskriften Västsahara ges ut av Svenska Västsaharakommittén. 
 
Nätverk och medlemskap 
Tidskriften Västsahara är medlem i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) och 
Tidskriftsverkstan i Väst (TVV).  
 
Ekonomiskt stöd 
Tidskriften Västsahara har under året fått ekonomiskt stöd av Stöd till civilsamhället/FBA. 
 
Hemsida och Facebook 
Redaktören ansvarar för tidskriftens hemsida: www.vastsahara.net, tidskriftens facebook 
www.facebook.com/tidskriftenvastsahara samt Nyhetsbreven. 
 
Övriga aktiviteter  

31/1 Nätverksträff Svenska Mässan, Göteborg inför Globala torget, Bokmässan i september. 

23/2 Möte med Mad Alice. 

25/3 Möte med Mad Alice. 

15/5 Nätverksträff för informationsprojektet Unga ger Västsahara en röst. 

16/5 Skolan möter världen; Den globala skolans lärardagar i Sidas lokaler i Stockholm, 
utdelning av material och direktkontakt med cirka 50 lärare. 
 
9/7 Möte och intervju i Göteborg med Equipe Media från ockuperade Västsahara. 
 
12/9 Nätverksträff inför Bokmässan. 
 
21/9 Deltog med informationsmaterial vid Fredsloppet i Göteborg. 
 



26/9-29/9 Bokmässan i Göteborg. Tidskriften Västsahara deltog tillsammans med 
Afrikagrupperna med en monter på Globala torget på temat Västsahara. Cirka 200 personer 
informerades. Programpunkt på scenen: Pojken som levde med strutsar – inte bara en bok. 
Tidskriftens redaktör intervjuade författaren Monica Zak. 50 personer lyssnade.  
Tidskriften fanns också representerad med tidigare papperstidskrifter i 
Nätverkstans/Tidskriftsverkstans monter.  
I samband med Bokmässan och resten av hösten samlades personliga hälsningar i en bok till 
Aminatou Haidar, Right Livelihoodpristagare 2019. 350 hälsningar hade till slut samlats in 
från både kända och okända personer. 
 
27/9 Föredrag på S-kvinnors jubileum i Vänersborg. 
 
17/10 Möte med Mad Alice. 
 
13-16/11 MR-dagarna i Linköping. Tidskriftens redaktör hjälpte till i Emmaus Stockholms 
monter under mässan, delade ut informationsmaterial och informerade till cirka 225 personer, 
särskilt i samband med ett seminarium: Västsahara – en vit fläck på kartan. 
 
28/11 Tidskriftsdag på Stadsbiblioteket i Göteborg. Tidskriftens redaktör deltog genom att 
berätta om Aminatou Haidar, som tilldelats Right Livelihoodpriset 2019 tillsammans med tre 
andra. 30 personer lyssnade. 
 
29-30/11 Nordisk tidskriftshelg i Göteborg där Tidskriften Västsahara deltog.  
 
1/12 Seminarium i Medelhavsmuseet, Stockholm. Anna Roxvall intervjuade Aminatou 
Haidar. Tidskriftens redaktör bidrog med material till ett bokbord. Boken med 350 hälsningar 
till Aminatou Haidar överlämnades. 
 
3/12 Pristagarna till Right Livelihoodpriset hyllades i riksdagshuset. Tidskriftens redaktör 
bevakade detta. 
 
4 /12 Vid en högtidlig ceremoni på Cirkus i Stockholm utdelades Right Livelihoodpriset. 
Tidskriftens redaktör bevakade och skrev om priset och besöket på hemsidan och facebook. 
 
Forum Sydprojektet ”Unga ger Västsahara en röst”. Emmaus Stockholm leder detta 
informationsprojekt 2019-2021 tillsammans med Brödet och Fiskarna, Gävle biståndsgrupp, 
Kommittén för Västsaharas kvinnor samt Svenska Västsaharakommittén. Redaktören för 
Tidskriften Västsahara är anställd av Emmaus Stockholm för skolinformationen. 
Skolinformationen från Tidskriftens sida under våren och hösten 2019 resulterade i att 17 
skolor (33 lektions-storsalstillfällen) och 1191 elever på gymnasieskolor och några 
folkhögskolor i främst västra Sverige fick information om Västsaharafrågan. Se bilaga 1. 
 
Publicerade tidningsartiklar av redaktören: 
Nr 1 AGERA Permaodling i öknen vann FN-pris 



17/7 Dagens Arena: EU-sanktioner utan rättesnöre 
8/8 Omvärlden: Brutalt våld mot fotbollsfirare i Västsahara 
 
Övrigt 
Redaktören har skött ansökan samt redovisningar av bidrag från Stöd till civilsamhället 2019. 
 
Göteborg 2020-02-02 
 
 
Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara 
 


