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Tema: På ockuperad mark

hemsida om situationen i ockuperat områ-

de: www.asvdh.net

Human Rights Watch har nyligen samt i sin

årsrapport uppmärksammat situationen för

den västsahariska befolkningen i den ocku-

perade delen av Västsahara. Läs mer på:

www.hrw.org

Amnesty International har uppmärk-

sammat de hungerstrejkande västsahari-

erna, samvetsfången Said El Ballal samt

Enaama Asfari.

– I oktober 1992 var jag på Smaragatan i
El Aaiún och protesterade mot att val till
det marockanska parlamentet skulle hål-
las i det ockuperade Västsahara, berättar
Fadah. Då hade FN-styrkan funnits på
plats i ett år för att genomföra folkom-

röstningen om Västsaharas självständig-
het. Vi var en grupp elever som sprang
med flaggor och flygblad. Jag var 16 år
gammal. Marockaner försökte stoppa oss.
Några av oss blev gripna av polisen direkt
men några blev tagna i hemmen.

– Klockan sex på morgonen kom civil-
klädda poliser hem. Mamma började grå-
ta, när de förde bort mig.

– Jag fördes till det ökända PC CIM,
ett hemligt fängelse i El Aaiún, där tusen-
tals västsaharier har torterats. Alla som
fängslas passerar detta ställe. Vi var 63 per-
soner som hade gripits denna gång.

– Under en månad blev vi torterade på
olika sätt. Vi hängdes upp i händerna och
blev slagna. Många kvinnor blev våldtag-
na. Vi hade ögonen förbundna och hän-
derna bakbundna. Vakterna såg till att vi
inte fick sova. Hela tiden blev vi skymfade
på olika sätt. 

– Maten var usel. Vi fick äta bröd som
vakterna redan hade ätit på.

– När en manifestation av något slag
pågick, blev vi torterade igen som straff.
Jag fick också många frågor om saker som
jag absolut inte kände till.

– Mina föräldrar visste inte var jag
fanns. Hela min familj fick problem. Min
mamma  hamnade på sjukhus. Min bror
som studerade i Agadir greps av polisen.

– I åtta månader satt jag i detta fäng-
else. Två personer är fortfarande för-
svunna: El Kotb Lhafed och Said Lkai-
rouan. De var också 16 år.

När Fadah släpptes från fängelset fick
hon inte komma tillbaka till skolan. Hon
har heller inte fått något jobb och har allt-
så ingen lön. 

– Det värsta idag är att jag inte fick
fortsätta att studera. 

Fadah ser helt lugn och samlad ut i sin
vackra melhafa.

Jag var 16 år när jag greps

Fadah fick inte komma tillbaka till skolan efter åtta månader i fängelset.
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