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en ny kvinna. Alla gifta kvinnor hade blivit skilda, när de satt i fängelset. Men där
stod mina barn och väntade. Inte fyra,
utan tre. Bebisen, den som vara bara 5
månader när jag fängslades, hade dött
strax efteråt för ingen hade kunnat amma
bebisen. De andra tre var där, 15, 13, 12
år gamla nu. De kände inte igen mig, de
hade aldrig sett mig på foto. Dessutom
hade de inte vetat att deras mamma levde.
Jag kände igen en av flickorna. Hon hade
skadat ett finger när hon var liten. När jag
såg en flicka med ett finger som var smalare än de andra visste jag, det där är min
dotter! Jag kramade och kysste dem, kysste och kramade. Men jag grät inte. Jag var
bara svindlande lycklig.
– Min äldsta son Chej var den enda
som trott att jag fortfarande levde. Han
hade gått till en häxa som spått honom.
Hon hade sagt: ”Din mamma lever.” Det
hade han trott på.
– Vilken omtumlande dag. Jag fick veta
att min man var gift med en annan kvinna. Mina föräldrar och syskon bodde i
flyktinglägren i Algeriet sedan 1975. Den
enda släkting som fanns kvar var en kusin.
– Allt det här var ett svårt slag för mig.
Jag flyttade in hos kusinen tillsammans
med mitt äldsta barn, pojken. Men flickorna bodde kvar hos sin pappa.
Förföljelserna är min vardag

– Sen dess har jag blivit förföljd för att
jag suttit i fängelse, men också för att jag
omedelbart började arbeta politiskt igen.
De svåra åren i fängelset har styrkt mig,
jag måste fortsätta. Jag har demonstrerat,
blivit slagen, arresterad, släppt igen. Jag
flyttade till Smara. Det blev ingen skillnad. Här finns det militärer överallt, förföljelserna är min vardag. Men nu bor jag
tillsammans med mina två döttrar, de är
gifta. Min son flydde från det ockuperade
Västsahara och bor i lägren sedan 2005.
– I fängelset fantiserade jag om att mitt
land skulle vara fritt. Det är det inte. Och
militärkontrollerna är kvar. Men jag håller fast vid beslutet jag tog den där gången när jag var ung – jag ska kämpa med
mina ord till sista blodsdroppen.
Monica Zak
Sedan den här intervjun gjordes i mars
2008 blev Soukaina inbjuden till Frankrike
för att delta i en konferens om mänskliga

Förföljelserna fortsätter
Student bröt nacken
Den marockanska polisen kastade
ut den 23-årige sociologstudenten
Elwali Akadimi från fjärde våningen på universitetsområdet i Cadi
Ayyad Marrakesh University den
17 maj. Elwali bröt nacken och är i
stort sett förlamad från halsen och
ner.
I april startade studentdemonstrationer vid universitetet i Marrakesh. Beväpnade marockanska gäng
hade anfallit västsahariska studenter. Polisen ingrep mot studenterna.
I mitten av maj startade nya protester, denna gång av marockanska
studenter, som hade blivit matförgiftade av mat från studentkafeterian.
Den 14 och 15 maj demonstrerade marockanska och västsahariska
studenter gemensamt mot universitetsledningen. De västsahariska studenter krävde att diskrimineringen
av dem ska upphöra.
Marockansk polis stoppade protestmarschen, studenterna återvände till campusområdet, där de höll
appelltal. Polisen omringade campus-området och stormade området
efter att ha använt tårgas.
Tre studenter, en av dem marockan, kastades ut från fjärde
våningen. Elwali är den som fick
allvarligast skador.
Många studenter greps men 18
studenter fängslades på polisstationen, där de torterades under förhör.
Flera studenter fick sina studentrum sönderslagna av polisen och
dokument beslagtagna. Campusområdet förvandlades till en militärbarack och studenterna tvingades lämna det. Många studenter
kunde inte hitta andra bostäder och
lämnade Marrakesh. Därför missade de viktiga examina.
Den 22 maj, efter en nackoperation, överfördes Elwali till en speci-

Elwali Akadimi är delvis förlamad
efter att ha kastats ut från fjärde
våningen. Bild: www.vest-sahara.no

alklinik i Casablanca för att få bättre vård, vilket är mycket dyrt för
familjen.
En snabb insamlingsaktion av
norska Stötte-komiteen for VestSahara och Föreningen Västsahara
gjordes och pengarna, cirka 1 000
euro, överlämnades till Elwalis
anhöriga i juni.
De 18 studenterna är fortfarande
fängslade. De hungerstrejkade i 46
dagar för att de inte fick någon vård
för sina skador och för att de inte
hålls åtskilda från vanliga kriminella.
Amnesty International krävde i
en rapport i juli att studenterna ska
skyddas, tortyranklagelserna utredas, en oberoende granskning ske
och att studenterna ska få träffa
advokater och anhöriga.
Amnesty protesterar också i en
rapport i juni mot att människorättsorganisationen ASVDH:s generalsekreterare Brahim Sabbar,
som frigavs i juni efter två års fängelse, fortsatt trakasseras. Brahim
Sabbar var hemligt fängslad i 10 år
på 80-talet. Människorättsorganisationer som CODESA och
ASVDH får inte registrera sig. Yttrande-, åsikts-, mötes- och organisationsfrihet finns inte för västsaharier som förespråkar självbestämmande för Västsahara, konstaterar
Amnesty.
Lena Thunberg

rättigheter. Hon vägrades visum av franska
ambassaden.
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