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Misshandel och tortyr tillhör vardagen för en västsaharier
som syns på gatan med en västsaharisk flagga. Fängslas du är rätt-
säkerheten obefintlig.
Västsahariern Mustafa AbdDaiem kidnappades av marockansk polis i
Assa i södra Marocko och försvann i oktober. En vecka senare dök
han upp i domstolen i Goulemin, där han kvickt dömdes till tre års
fängelse. Han hade nämligen agerat journalist och rapporterat om
polisövergrepp.
– Situationen i Marocko har förbättrats, sa en tvärsäker migrations-
minister Tobias Billström i Kalla fakta den 23 november med anledning
av ett utvisningsärende till Marocko.

Nu knyter EU Marocko närmare sig. I oktober fördjupade EU
kontakterna med syfte att ge Marocko avancerad status och något
som börjar likna ett medlemskap. Inget grannskapsland får så mycket
pengar i bistånd av EU som just Marocko. Och nu väller mer pengar
in. Men nu börjar protesterna höras både i Sverige och internatio-
nellt. Den ockuperade delen av Västsahara är inte heller tydligt
utskriven ur avtalen.

– Marocko åker runt på propagandaturnéer i Europa och
sprider dimridåer kring sin så kallade Sanningskommission, sa
människorättsaktivisten Aminatou Haidar, när hon mottog Robert
Kennedy-priset.
Samtidigt gör det svenska Exportrådet reklam för affärer i Marocko -
där hela Västsahara inbegrips! På en sensationell karta visar de var
den inkomstbringande fiskebranschen har sitt säte: södra Marocko
och norra Västsahara!

Årets nobelpristagare J.M.G Le Clézio är en stor beundrare
av öknens folk. Läs hans bok Öken om nomaderna som 1910 släpar

sig fram i Sakiat el-Hamras uttorkade
flodfåra eller närmar sig den heliga sta-
den Smara undan fransmännen.

Nu har ”Pojken som levde med strut-
sar” översatts till arabiska. Författaren
Monica Zak överlämnade själv fyra
lådor böcker till flyktingarna, en gåva
från Miljöpartiet de Gröna.
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Aminatou Haidar har tilldelats
Robert F. Kennedy Memorial
Human Rights Award 2008 på
grund av hennes modiga kampanj
för självbestämmande för Västsaha-
ra och mot Marockos ockupation
och mot kränkningar och försvin-
nanden av samvetsfångar. Hon är en
av Västsaharas mest kända män-
niskorättsförsvarare och har organi-
serat fredligt motstånd i den ocku-
perade delen av Västsahara.

Prisutdelningen skedde i Washing-
ton den 13 november.

– Alla som bryr sig om demokra-
ti, mänskliga rättigheter och rättssä-
kerhet för människorna i Västsaha-
ra inspireras av hennes utomordent-
liga mod, hängivenhet och intelli-
genta arbete, sa senator Edward
Kennedy.

Aminatou Haidar greps 1987, 21
år gammal och var ”försvunnen” i
ett hemligt fängelse i fyra år. 2005
greps hon på nytt och satt 7 måna-
der i det ökända Svarta fängelset i El
Aaiún.
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Rättelse
I förra numret av Västsahara fanns
en bild på sidan 18. Fotograf är Bir-
gitta Lacuesta och inte Martin Wik-
ström som felaktigt uppgavs. 
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