Studenter i Marrakesh förföljs:

”Vi ska slå ihjäl dig”
– Om du fortsätter, så ska vi kidnappa dig dagar på sjukhuset, trots att han var svårt
eller slå ihjäl dig, hotade en anonym man skadad med flera knivhugg i sidan. Han
Rabab Amidane i telefon i april. Det var var rädd att marockansk polis skulle söka
för att hon i bild och skrift dokumenterar honom där. Sådant har skett flera gånger
övergreppen mot de västsahariska studen- tidigare.
terna vid universitetet i Marrakesh, som
Det var i början av april som en ny
Rabab utsattes för dessa hotelser.
grupp värvades av polisen för att ge sig på
Flera studenter har blivit skadade eller ungdomarna, säger de västsahariska stufått sina studentrum sönderslagna efter denterna.
attacker från gäng, som betalas av marock– Polisen rekryterar andra studenter
ansk polis.
och uteliggare för att angripa oss. De
– Polisen vill inte göra detta jobb själva beväpnar och beskyddar dem. De vill
längre efter all internationell uppmärk- skapa en konflikt mellan oss och den
samhet. I stället låter de andra göra skit- marockanska befolkningen och ge sken
jobbet, säger västsaav att vi är våldhariska studenter.
samma upprorsmaDoktoranden
kare. Det är helt fel.
Latif Lahbib utsatAlla våra aktioner är
tes för ett mordförfredliga, säger Rasök den 13 april.
bab Amidane.
Han hade rest till
Flera västsaharisMarrakesh för att
ka studenter lämdemonstrera mot
nade Marrakesh i
den marockanska
april av rädsla för
ockupationen.
mobben. Därigenom
– Jag satt på ett
missade många av
café på universitetsdem viktiga slutexaområdet och uppmina.
täckte två poliser
Studenterna tror
som cirklade runt
att de marockanska
på motorcykel. De
myndigheterna vill
pratade med någon
samla ihop alla västi polisradion och
saharier på ett och
gav sig sedan iväg.
samma universitet,
Några minuter sedet som ligger i
nare dök minst 30
Agadir. På så sätt
personer upp utrusskulle man slippa
tade med svärd. Jag
protestyttringar i
Yarba, Latif Lahbib och Baihada Loujaj är
försökte ta mig där- Haddi
flera städer i Matre av de västsahariska studenter vid univerifrån, men de hann
sitetet i Marrakesh som misshandlats. rocko.
Bilder: www.vest-sahara.no
upp mig. Sedan
En annan stuminns jag inget fördent, Haddi Yarba,
rän jag vaknade på sjukhuset, berättar 26 år, blev slagen med en sten i huvudet den
Latif, som doktorerar vid universitet i 23 april vid en demonstration, där studenRabat.
terna krävde att studenten Khalihina AbuHan tvivlar inte på att det är polisen Alhassan, som fängslades 13 april ska friges.
som ligger bakom angreppen på de västsaBaihada Loujaj, en 26-årig juridikstuhariska studenterna.
derande från Casablanca, greps av polis
– Polisen visar gängen vilka som ska tas den 25 april, när han kom med tåget till
och var de finns utan att blanda sig i vål- Marrakesh. Ingen visste var han fanns,
det själva. De vill att angreppen ska se ut men fyra dagar senare släpptes han efter
som uppgörelser mellan studenter, säger att ha blivit torterad.
han.
Latif vågade inte stanna mer än två
Lena Thunberg
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Nhabouhas två bröder är försvunna.

Femton ungdomar
försvunna 2005
– De marockanska myndigheterna
vill tiga ihjäl detta. De har erbjudit
släktingar jobb för att få tyst på oss,
säger Nhabouha.
För drygt två år sedan den 25
december 2005 skulle 15 västsahariska ungdomar ge sig iväg till Kanarieöarna i båt för att rapportera om
den fredliga intifadan, som hade
startat sex månader tidigare i protest
mot Marockos ockupation. Ungdomarna hade med sig dokument och
cd-skivor, som de tänkte visa på en
presskonferens. Nhabouhas bröder
Abderrahman och Abobouallah var
två av dessa ungdomar.
Men de kom aldrig fram. Enligt
marockanska myndigheter har ungdomarna drunknat. Några bevis eller
kroppar har de emellertid inte kunnat visa upp.
Nhabouha berättar i stället att det
finns vittnen som har sett ungdomarna gripas av polis på stranden
utanför El Aaiún. Det finns också
uppgifter på att de 15 personerna
lever och finns på ett fängelse söder
om Agadir i Marocko.
På två-årsdagen av försvinnandet
samlades systrar och mödrar till de
försvunna ungdomarna till en stilla
sittdemonstration i El Aaiún. De
blev bortmotade och slagna av
marockansk polis. Det är inte första
gången släktingarna i kommittén
tystas ned eller blir bortkörda.
– Jag kommer inte att ge upp. Jag
ska fortsätta att leta efter mina bröder.
Text och bild:
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