Marocko tiger ihjäl övergrepp
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– Jag kommer inte att ge upp. Jag ska fortsätta att leta efter mina bröder.
Nhabouha Lakhlifi ser målmedveten ut där hon sitter i på en filt i en lägenhet i
El Aaiún, Västsaharas huvudstad som sedan 1975 ockuperats av Marocko.
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 intifada, som hade startat
sex månader tidigare som en protest mot Marockos ockupation.
Ungdomarna hade med sig dokument och cd-skivor, som de
skulle visa på en presskonferens. Nhabouhas bröder Abderrahman och Abobouallah var två av dessa ungdomar.
Men de kom aldrig fram. Enligt marockanska myndigheter
har de 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 i
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.
– De marockanska myndigheterna vill tiga ihjäl detta. De har
också erbjudit släktingar jobb för att få tyst på oss, säger Nhabouha.
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Västsaharier som protesterar mot den marockanska ockupationen, som viftar med Västsaharas flagga eller kräver självbestämmande för västsaharierna, hotas ständigt med att bli gripna,
torterade eller bli dömda i rättsvidriga processer till långa fängelsestraff. I februari startade cirka 50 västsahariska politiska
fångar en hungerstrejk mot de usla förhållandena i fängelserna.
De vill ha medicin, vård och att kunna få träffa läkare. De vill
också att västsahariernas rätt till självbestämmande ska respekteras. Fångarnas anhöriga bönföll dem att avbryta hungerstrejken i slutet av mars. Då var de flesta av dem i mycket dålig
kondition men de hade inte fått igenom sina krav.
Det pågår en internationell kampanj för att frige de
västsahariska politiska fångarna. En av de mest kända är människorättsaktivisten Brahim Sabbar. I 10 års tid var han ”försvunnen” i ett hemligt fängelse i Marocko. De fruktansvärda upplevelserna där har inte avhållit honom från att fredligt försvara
västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet.
Han betraktas som samvetsfånge av Amnesty International.
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