Tema: Västsaharierna i flyktinglägren

Varför gör inte
FN något?

– FN finns i Västsahara. De ser
allt som pågår. De vet att västsaharier fängslas och lider. Varför
gör de ingenting? Är de i själva
verket vakthundar för Marockos
ockupation?

Yadhi Mani, trädgårdsmästare i flyktinglägret Smara skakar uppgivet på huvudet.
Han är född 1952. 1975 gick han med i
Polisario, 23 år gammal. Tio år senare
skadades han i kriget. Därefter har han
verkat som trädgårdsmästare i lägren
Dakhla och Smara, där man med stor
möda lyckas odla morötter och lök bland
annat.
Han kom till flyktinglägren i december
1975, alltså bland de första som anlände.
– Vuxna och barn gick till fots i öknen.
Polisario hade inte många bilar. Privatpersoner hade inte heller många bilar. Människorna hade flytt från byar och städer
för att de var rädda för marockanerna.
Barn föddes på vägen, flyktingarna bombades av marockanskt flyg.
– Jag såg med egna ögon hur marockaner från en helikopter grep en västsaharier och släpade in honom i helikoptern.
När den hade lyft kastade man ut honom
i luften från hög höjd, berättar Yadhi,
fortfarande skakad efter 32 år.
Alla i Yadhis familj blev kvar i den
ockuperade delen av Västsahara. Pappan
och tre bröder är döda. Tre systrar lever.
Mamman dog för två år sedan, medan
Yahdi väntade på att få komma med
UNHCR:s flyg till den ockuperade delen.
Cirka tretusen personer har fått besöka
sina släktingar med dessa flyg från båda
sidor sedan 2002. Tusentals väntar på att
få träffa familjemedlemmar som man inte
har sett på 30 år.
– Alla som har erfarenhet av krig vet att
det är fruktansvärt, men om det inte blir
någon lösning, så blir vi tvungna att starta krig igen.
Vet Yahdi att det finns svenska fiskebåtar i Västsaharas vatten?
– Det är stöld! Vem har gett dem tillstånd? Marocko kan inte ge tillstånd. Det
är mot internationell lag. De har inte rätt
att ta vår rikedom. Västsaharierna söker
inte jobb. De söker frihet.
– Svenska fiskebåtar har inte rätt att stjäla vår fisk. Det är mot internationell lag,
säger Yahdi Mani, trädgårdsmästare och krigsveteran. Bild: Lena Thunberg
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