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annan möjlighet än att illegalt försöka
lämna landet – med den marockanska
polisens goda minne. I livsfarliga båtar
har många tagit sig över till Kanarieöarna
för att söka asyl. Flera av dem som har haft
turen att inte drunkna på vägen har i stäl-
let skickats tillbaka – till Marocko, där de
fängslats direkt. 

Vad kommer att hända när Rabab åter-
vänder till Västsahara? Kommer hon att få
behålla sitt pass nu när hon offentligt har
berättat sin och studentkamraternas histo-
ria? Kan hon fortsätta på universitet?

Vi promenerar över Drottningtorget på
väg mot Centralstationen i Göteborg. En
polisbil kör förbi. Rabab tittar misstroget
på den och skrattar. 

– Är det verkligen en polisbil? Det ser
ju ut som en vanlig personbil. I Marocko
är polisbilarna stora, täckta och mörka.

Lena Thunberg

Förföljelser, fängslanden, tortyr och
misshandel av civila västsaharier fortsät-
ter med oförminskad styrka, skriver den
västsahariska MR-organisationen Code-
sa i en rapport den 8 augusti. 

Trots uppmaningar från Amnesty,
Human Rights Watch, UNHCR och
Frontline 2006 att Marocko ska stoppa
kränkningarna av de mänskliga rättighe-
terna, har de marockanska myndigheter-
nas brutalitet i stället intensifierats.

Under de senaste månaderna är det
främst ungdomar och barn som har varit
måltavla för förföljelserna. Barn så unga
som 9 år har gripits utan föräldrarnas
kännedom. Under månaderna april och
maj greps eller misshandlades 60 ungdo-
mar i åldern 9 till 17 år. De hade delat ut
flygblad, skrivit slagord om Polisario
eller viftat med den västsahariska flag-
gan. 

Sedan 2005 finns civilklädda poliser i
skolor för att kontrollera de västsaha-
riska eleverna. Den rädsla och stress som
många elever känner har lett till att
många avbryter sin skolgång eller inte
klarar slutprov. Skolresultaten för de
västsahariska eleverna är därför genom-
gående dåliga.

Ungdomar hotas med våldtäkt, miss-
handlas i polisbilar och dumpas utanför

städerna. Poliser urinerar på dem och
överöser dem med skällsord. Flera min-
deråriga har svåra psykiska problem efter
dessa händelser. När de minderåriga
släpps från polisstationen tvingas föräl-
drarna skriva på ett dokument att bar-
nen aldrig ska delta i någon protestde-
monstration.

Flera västsahariska studenter i Ma-
rocko, som gripits efter fredliga demon-
strationer för självständighet, dömdes
senare till fängelse.

Ett genomgående drag i den rättsliga
processen är att de marockanska myn-
digheterna skjuter upp rättegångar i sista
minuten för att förhindra utländska
observatörers närvaro.

Den marockanska säkerhetsstyrkan i
det ockuperade Västsahara består av spe-
cialstyrkorna, gendarmeriet, DST (Direc-
tion de Securité Territoriale samt GUS
(Groupe Urbain de Securité). GUS ope-
rerar i grupper om 6-8 civilklädda poliser
i mörkblå skåpbilar, vars främsta uppgift
är att skrämma upp befolkningen.

Det ökända Svarta Fängelset i El Aai-
ún är överfullt. Där är brist på vatten och
liten eller ingen medicinsk behandling
av de västsahariska fångarna.

Lena Thunberg

Förföljelserna bara fortsätter

Två representanter för Socialistisk Ung-
dom i Norge, Kamilla Eidsvik och Andrea
Gustavsson, greps av marockansk polis
måndagen 20 augusti i El Aaiún. De
besökte Rabab Amidane, som var i Norge
i juli. Polisen stormade familjens grann-
hus, där flera människorättsaktivister bor.
De två nordborna greps, när de blev vitt-
ne till polisingripandet.

De forslades i pansarbil till ett två
timmar långt förhör på polisstationen.

– De ville veta varför vi var på besök
och vem vi bodde hos, berättar Andrea
Gustavsson, som är svensk medborgare. 

De uppmanades att komma tillbaka på
tisdagen, då de blev fråntagna sina pass
och biljetter. I fyra timmar fick de sedan
vänta på högsta polischefen.

– Det blev inget mer förhör. Vi fick till-
baka pass och biljetter och släpptes i stäl-
let. Det berodde antagligen på att vi ändå

skulle åka hem på onsdagen. Om våra bil-
jetter visat att vi skulle stanna längre, hade
de säkert utvisat oss, säger Andrea.

– Jag har aldrig varit med om något
liknande. Det var hemskt, men samtidigt
är det tråkigt att media fokuserar bara på
oss.

– Vi är jätteoroliga för Rababs familj.

Vad händer nu, när inte vi är där? Vem
bevakar detta? Vi vet att polisen omringade
huset och att familjen är rädd för polisen. 

2005 utvisades en norsk delegation
med bland andra stortingsledamoten Eva
Kristin Hansen. Deras tolk greps senare
och torterades.

Lena Thunberg

Ungdomspolitiker gripna i Västsahara

Andrea Gustavsson, Rabab Amidane och Kamilla Eidsvik tillsammans i Oslo. 
Bild: www.vest-sahara.no

Forts. från föregående sida...

Sulthana Khaya blev blind på ett öga
efter polismisshandeln. Bild: ASVDH
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