
Verksamhetsberättelse för Tidskriften Västsahara 1/1-31/12 2022 
 
Den numera digitala Tidskriften Västsahara har under 2022 utkommit med 6 Nyhetsbrev 
publicerade i februari, april, juni, augusti, oktober och december. 
Tidskriftens hemsida www.vastsahara.net har kontinuerligt uppdaterats med artiklar. De flesta 
av dessa har sedan utgjort underlaget till nyhetsbreven. 
Tidskriften Västsaharas facebook www.facebook.com/tidskriftenvastsahara har kontinuerligt 
uppdaterats med delade artiklar och nyheter från andra kanaler förutom tidskriftens egna från 
hemsidan. 
Nyhetsbrevet har cirka 275 prenumeranter.  
Facebooksidan har under året ökat till 1583 följare. 
Hemsidan har under året haft 119 885 unika besökare. Antal besök har varit 447 898. Det är 
en ökning med 30 procent från förra året 2021. 
Arbetet med att få fler prenumeranter och följare kommer att fortsätta under 2023. 
Redaktör: Lena Thunberg. Layout: Mad Alice. Utskick: Jonatan Sundblad. 
Tidskriften Västsahara ges ut av Svenska Västsaharakommittén. 
 
Nätverk och medlemskap 
Tidskriften Västsahara är medlem i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK) och 
Tidskriftsverkstan.  
 
Ekonomi 
Tidskriften Västsahara ges ut och finansieras av Svenska Västsaharakommittén med en 
mycket låg kostnad för det gångna året. 
 
Hemsida och Facebook 
Redaktören ansvarar för tidskriftens hemsida: www.vastsahara.net, tidskriftens facebook 
www.facebook.com/tidskriftenvastsahara samt Nyhetsbreven.  
 
Aktiviteter  

28/2 Nyhetsbrev 1: EU ska vara lösningen på konflikten – inte problemet 

30/4 Nyhetsbrev 2: Spanien byter fot – stöder Marockos autonomiförslag 

30/6 Nyhetsbrev 3: Algeriet stoppar handel med Spanien 

31/8 Nyhetsbrev 4: Avkolonisering – enda lösningen på Västsahara-frågan 

21-25/9 Bokmässan i Göteborg, Tidskriften deltog med material och personal i Emmaus 

Stockholms monter på Globala torget. En annons om Tidskriften Västsahara publicerades i 

Ordfront i september. 

5/10 Världskulturmuseet: Grön energi vs mänskliga rättigheter. Erik Hagen. Arr. Göteborgs 

Afrikagrupp, Tidskriften deltog med litet bokbord 

31/10 Nyhetsbrev 5: Fortsatt politisk passivitet från FN 

24/11 Stadsbiblioteket, Göteborg: Tidskriftsdag: Senia Bachir deltog på Trappscenen för 

Tidskriften Västsaharas räkning 

30/12 Nyhetsbrev 6: Glöm inte Västsahara! 



December: I Tidskriftsverkstans årliga utgåva Kulturrutor presenteras medlemstidskrifterna. I 

år finns en artikel av Janne Lundström om bland annat hans seriemagasin Uppdrag i Sahara 

från 1978 med hänvisning till en intervju i Tidskriften Västsahara 2015. 

 

Publicerade debattartiklar av redaktören 

29/3 Dagens Arena: Dubbelmoral och hyckleri om Västsaharas frihet 

31/3 FuF: Människorättsaktivisten Sultana: ”Västsahara måste bli fritt” 

19/4 Utvecklingsmagasinet: Invasion är alltid fel – även i Västsahara 

19/11Dagens Arena: Varför så tyst om övergreppen i Västsahara? 

15/12 Omvärlden: Gör det riksdagen har beslutat – erkänn Västsahara! 

 

Övrigt 

Redaktören har varit timanställd av Emmaus Stockholm sedan flera år för skolinformation 
inom dess Forum Civs projekt ”Unga ger Västsahara en röst”.  
Redaktörens skolinformation under våren och hösten 2022 resulterade i att 12 skolor (22 
lektions-storsalstillfällen) och 734 elever på gymnasieskolor i främst västra Sverige fick 
information om Västsaharafrågan.  
Redaktören har bistått med information och material; banderoller, flaggor, informationsfoldrar 
och informationsblad till Göteborgs Afrikagrupp och Falu Afrikagrupp samt till 
Afrikagrupperna med information. 
 
Bilaga: Utvärdering av Emmaus Stockholms skolprojekt: Unga ger Västsahara en röst 2022. 
 
Göteborg 2023-01-19 
 
 
Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara 


