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Tortyrcentral 
i Marrakech

Rabab Amidane, en 22-årig väst-

saharisk student på universitetet

i Marrakech, greps och miss-

handlades av marockansk polis

efter en manifestation för väst-

saharisk självständighet i maj. I

juli besökte hon norska ung-

domsförbund samt Göteborg.

I Marrakech i Marocko finns ett stort
berömt torg, Djemaa el Fna. Hit kommer
mängder av turister för att handla i basa-
rerna, äta och titta på alla ormtjusare,
akrobater och andra turistattraktioner.

– Man kunde höra ljuden från män-
niskorna som promenerade ovanför våra
huvuden och känna doften av mat, berät-
tar Rabab Amidane, 22-årig västsaharisk
studentska som greps och misshandlades
av marockansk polis i maj.

Vid ena änden av Djemaa el Fna ligger
en polisstation. Men under själva torget
ligger hemliga celler och avdelningar, där
marockaner och västsaharier regelbundet
misshandlas och torteras.

– Det var cirka 30 manliga studenter
som satt bakbundna med bindlar för ögo-
nen längs väggarna i ett av rummen den 9
maj i år.  Vi var också några kvinnliga stu-
denter. Ibland fördes någon av oss ut ur
rummet och vi kunde höra skriken, när
han eller hon torterades, säger Rabab.

Rabab Amidane studerar engelska vid
universitetet i Marrakech sedan hösten
2006. I det ockuperade Västsahara finns
ingen högre utbildning. Alla marockanska
och västsahariska ungdomar, som vill och
får studera vidare, är hänvisade till univer-
sitet i Marocko.

– I Marocko kan jag inte bära min
västsahariska klädsel, melhafa, berättar
Rabab. Västsaharier trakasseras och be-
traktas som mindre vetande, smutsiga och
ovärdiga. Därför har jag jeans och tröja

och försöker se ut som en ung marock-
ansk studentska.

Den 7 maj greps cirka 50 västsahariska
studenter vid universitetet i Agadir. De
hade demonstrerat för ett fritt Västsahara,
men misshandlades av marockansk polis
och fördes till polisstationen. Ett dygn
därefter släpptes de, men fem studenter
dömdes senare till fängelse.

I sympati med de 50 studenterna
demonstrerade cirka 30 västsahariska stu-
denter vid universitetet i Marrakech två
dagar senare. Rabab berättar:

– Vi ropade slagord och hade banderol-
ler där vi krävde att Västsahara ska bli
självständigt. Ganska snart anlände
marockansk polis av olika slag. De om-

ringade universitetsområdet, så att vi inte
kunde ta oss därifrån. Sedan väntade de
tills mörkret föll. Då gick de in med tårgas
och grep oss. För att ta reda på vem som
var västsaharier, tvingade de studenterna
att säga sina namn. Med hjälp av accenten
kunde de avgöra vem som var västsahari-
er. Det betyder att flera som greps inte alls
hade varit med vid demonstrationen.

– Jag blev slagen överallt med batong
på det brutalaste sätt. Min väninna Sulta-
na Khaya misshandlades till den grad att
hon förlorade synen på ett öga. En annan
kamrat bröt de benet på. En tredje blev
knivskuren. Vi blödde överallt och situa-
tionen var förtvivlad. Då körde plötsligt

en ambulans fram. Lättade fördes Sultha-
na och jag in i bilen. Men vi bedrog oss.
Det var en civilklädd polis som satt vid oss
i bilen. Misshandeln fortsatte i ambulan-
sen. Sulthana vädjade om nåd på grund av
sitt skadade öga. Då tog polismannen sin
batong och klippte till henne i det andra
ögat.

– När vi kom fram till sjukhuset, upp-
manades vi att sträcka på oss och gå med
rak rygg förbi alla andra patienter och
besökare. Vi fördes in i ett rum, där en
läkare gjorde en mycket snabb under-
sökning. Han kunde konstatera att inget
var brutet på Sulthana och mig. Sulthana
fick ett slarvigt bandage över sitt öga. Vi
träffade ingen annan sjukvårdspersonal
och fick ingen smärtstillande medicin eller
annan behandling. Därefter fördes vi ut
till en polisbil och fraktades till polissta-
tionen vid Djemaa el Fna-torget och den
hemliga avdelningen under torget.

– Misshandel, sexuellt våld och för-
olämpningar fortsatte i biltransporten och
på polisstationen. Vi kallades smutsiga
och dumma. 

Sulthana hade fruktansvärda smär-
tor. Jag tryckte hennes huvud mellan mina
händer för att försöka lindra smärtan. Till
slut fördes hon bort för att transporteras
till ett sjukhus.

– På morgonen släpptes en väninna
och jag. Vi släpade oss ut på torget. Då
stack en polis till oss pengar för att vi
skulle kunna ta en taxi. Men det var inte
av sympati, insåg vi senare, utan för att vi
helt enkelt väckte för mycket uppmärk-
samhet, där vi blödande och med sönderr-
rivna kläder linkade fram.

– I två dagar letade vi sedan efter Sul-
thana. Var fanns hon? Till slut hittade vi
henne på ett miserabelt litet sjukhus. Hon
var i stort behov av specialisthjälp, men
det fick hon inte där.

Hon berättade att hon hade tvingats

Rabab efter polisingripandet vid 
universitetet. Bild: ASVDH
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skriva under olika dokument. När hon
inte längre orkade skriva, tog poliserna
helt sonika hennes tumme och tryckte det
mot dokumenten.

Protesterna bland studenterna spred
sig vidare till universiteten i Casablanca
och Rabat. Även där greps och misshand-
lades studenter. Flera studenter dömdes
till långa fängelsestraff.

Sulthana är nu blind på det ena ögat
och ser dåligt på det andra. Hon dömdes
i maj till 8 månaders fängelse. Sex andra
studenter från universitetet i Marrakech
dömdes till ett års fängelse. Det visade sig
att i ett av dokumenten, som Sulthana
tvingats skriva under, stod att det var väst-
sahariska studenter som hade orsakat
hennes skador. 

Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson
(fp) frågade i maj i riksdagen utrikesmi-
nister Carl Bildt om hur han kommer att
agera när det gäller övergreppen på de
västsahariska studenterna. Han svarade att
det förekommit oroligheter mellan västsa-
hariska och marockanska studenter på
universiteten och att analysen av händelse-
förloppet inte var entydig.

President Mohamed Abelaziz uppma-
nade i juli FN:s generalsekreterare Ban-Ki
Moon att ingripa mot de marockanska
regeringen för att rädda livet på de nio
hungerstrejkande studenter i fängelset i
Rabat, som dömts för demonstrationer i
maj. Studenterna krävde sjukvård, mat,

familjebesök och att bli separerade från
vanliga kriminella fångar. 

Mohamed Abdelaziz krävde också att
den marockanska regimen ska frige de
151 västsahariska krigsfångarna och redo-
göra för vad som hänt de 500 civila väst-
saharier, som är försvunna. 

– Jag har tur, säger Rabab allvarligt
när jag träffar henne i Göteborg i juli.
Hon är inbjuden till Norge av norska libe-
rala ungdomspartiet Unge Venstre, men
gör ett snabbesök i Göteborg. 

– Jag har ju inga släktingar som är eller
har varit kidnappade och försvunna i
hemliga fängelser. Det har de flesta andra,
som jag känner.

Hela Rababs familj är utsatt för trakas-
serier och förföljelser av marockansk polis.
Hennes bror, El Ouali Amidane, 21 år,
dömdes i april till fem års fängelse efter en
fredlig demonstration för självständighet i
oktober 2006 i El Aaiún. Han var ankla-
gad för väpnat möte och för att ha förstört
allmän egendom.

I juli greps hennes syster, Aminetou
Amidane, 24 år, utanför hemmet och miss-
handlades av marockansk polis och fördes
bort. Hon släpptes efter ett dygn.

– Vi letade efter henne i 15 timmar,
berättar Rabab. 

Rababs familj, som är bosatt i El Aaiún,
har fått sitt hem vandaliserat och förstört
flera gånger av marockansk polis. 

Rabab själv blev relegerad från gymna-
sieskolan i El Aaiun, eftersom hon hade

ropat slagord om Västsahara. Hon lyck-
ades ändå till slut ta sin studentexamen
genom att göra slutproven i en helt annan
stad, där hon inte var känd som aktivist.

– Utanför skolorna i det ockuperade
Västsahara står poliser med fotografier på
misstänkta personer och kollar alla elever.
Inne i skolorna finns civilklädda poliser,
som kontrollerar vad som försiggår. Näst-
an alla lärare är marockaner. Vi västsahari-
er betraktas som sämre människor. 

– Nu drar sig inte polisen för att gripa
barn. Ett grannbarn till mig, bara 11 år
gammal, satt en hel natt på polisstationen
tillsammans med andra barn och ungdo-
mar. På morgonen innan de släpptes tvinga-
des de städa hela polisstationen. Föreställ
dig själv; ett barn som ska rengöra rum,
där all möjlig hemskhet ägt rum, där män-
niskor torterats och misshandlats. Mitt
grannbarn är nu relegerad från skolan.
Vilken framtid har han utan skolgång?

Livet för västsahariska ungdomar är
svårt. Den marockanska regimen har på
olika sätt försökt att kväsa det motstånd
som hela tiden funnits mot ockupationen.
På 80-talet skickade man iväg tusentals
ungdomar till skolor i Marocko för att
marockanisera dem, men det misslyck-
ades. På 90-talet betalade man ungdomar
en lön utan att ge dem arbete; ett nytt sätt
att passivisera dem. Numera berövar man
många skolgång genom att relegera dem.
Att inte anställa västsaharier är en annan
metod. Arbetslösheten är skyhög. Frustre-
rade västsahariska ungdomar ser ingen

Rabab Amidane utanför Göteborgs universitet. Västsahariska studenter och elever misshandlas ofta inför slutprov, så att
de inte ska klara sig, berättar hon. Bild: Lena Thunberg
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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




