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In Mauritanië zijn mensen deze week de straat op gegaan
om te protesteren tegen de blokkade van de enige weg
die hun land met Marokko verbindt. In de winkels is een
tekort aan levensmiddelen ontstaan. Groente, fruit en
vlees zijn vijf keer duurder geworden. (1)
Demonstranten vragen de regering om in te grijpen.
Dat zal waarschijnlijk niet makkelijk gaan. Mauritanië
is groot, arm en dun bevolkt. Het herbergt een onbekend
aantal gewapende sympathisanten van Polisario. Dit zijn
ongrijpbare en gewapende nomaden. Sommige hebben de nationaliteit en het stemrecht. Om de weg vrij te maken
moet de regering dus onderhandelen met een gewapende organisatie die in staat is de stabiliteit van het land in
gevaar te brengen. Op het moment van dit schrijven heeft de regering nog niet gereageerd op de wegblokkade.
Ook internationale reizigers onderweg naar West-Afrika zijn de dupe van de wegblokkade. Frankrijk en Amerika
hebben middels hun ambassadeurs deze week Polisario gevraagd zich terug te trekken. De weg ligt in de
internationale zone onder controle van de Verenigde Naties maar wordt sinds medio oktober geblokkeerd zoals
in een video is te zien. (2)
Vrijdag 30 oktober heeft de Veiligheidsraad besloten om het mandaat van de vredesmacht in de regio met een jaar
te verlengen. (3) Dat is ongunstig voor Polisario die de droom van een onafhankelijke Sahara steeds onhaalbaar ziet
worden. De organisatie is teleurgesteld en dreigt nu met geweld. Marokko heeft autonomie voorgesteld. Een initiatief
die op meer steun in de internationale gemeenschap kan rekenen. De VN stemming van afgelopen vrijdag is daar een
voorbeeld van. En sinds begin 2020 hebben een tiental landen nieuwe consulaten geopend in Dakhla en Laayoune,
twee bekende steden in de Sahara die door Polisario worden opgeëist. (4)
De Veiligheidsraad blijft aansturen op dialoog tussen Marokko, Mauritanië, Polisario en Algerije. Algerije werd in het
verleden vrijwel nooit genoemd als deelnemende partij in het conflict ondanks het feit dat het land Polisario sinds
1975 steunt. De oproep van de Veiligheidsraad komt op een ongunstig moment voor dat land. Het militaire regime
aan de macht in Algiers wil per november 2020 een nieuwe grondwet invoeren. Maar de Hirak, een volksprotest
begonnen in 2019, is weer op straat actief ondanks corona. De nieuw voorgestelde grondwet wordt massaal
verworpen. Daarnaast ligt het staatshoofd in een Duits ziekenhuis met gezondheidsproblemen. (5)
Het is onbekend wat Marokko gaat doen. De weg is belangrijk voor handel en toerisme maar is nu onveilig geworden.
Berichten en foto's uit het grensgebied vertellen over troepenverplaatsingen richting de internationale zone (6). Maar
dat wordt op het moment van dit schrijven niet bevestigd nog ontkend via de mediakanalen van het leger of van de
regering in Rabat.

Geraadpleegde bronnen:
(1) Schaarste in de winkels in Mauritanië is te lezen in de lokale krant Alakhbar: https://tinyurl.com/yyrv8bm4
(2) Video van de wegblokkade door militairen van Polisario: https://tinyurl.com/y5lyktcg
(3) Zie persbericht Veiligheidsraad van vrijdag 30 oktober 2020.
(4) Lijst buitenlandse consulaten in de Sahara via het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Marokko.
(5) Krant Suddeutsche Zeitung bespreekt de opname in een Duits ziekenhuis: https://tinyurl.com/y59hno9h
(6) Foto’s Marokkaanse militairen en tanks: https://tinyurl.com/y2wtpyvg en https://tinyurl.com/yysfwoem

