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Soukaina  Jadahlo, 51, är en okuvlig kvin-
na som kommit till säkerhetshuset i Sma-
ra, för hon vill att omvärlden ska få höra
hennes historia.  

– Min familj var nomader och vi höll
ofta till med våra kameler i trakten av Tirs,
men vi rörde oss över stora områden. När
demonstrationerna för självständighet
från Spanien hade börjat, tog vi oss in till
städerna och orterna i närheten, så vi kun-
de vara med och demonstrera. Jag var 14
år första gången. Spanjorerna hade vapen,
vi hade bara våra ord och så flaggan.

– Var det samma flagga som nu?
– Ja.
När Soukaina sagt det drog hon till sig

en västsaharisk flagga och kysste den.
Efteråt flabbade hon glatt. 

– Vi demonstrerade för att vi ville ha
skola, det fanns skolor under spanjorernas
tid men de var dåliga. För spanjorernas
barn fanns det bra utbildning, men inte
för oss. Vi visste att skolan var viktig även
om vi var nomader.

Massaker

– 1975 var vi vid havet. Vi var en
grupp med flera familjer och 12-13 tält
och över 600 kameler, många getter och

får. Marockanska soldater anföll oss, de
kom med tanks och automatvapen. De
grep alla männen och förde bort dem med
helikopter. 

– Vi, kvinnorna och barnen, stod kvar
och grät och såg hur soldaterna hällde ben-
sin på allt vi ägde. Tälten, mattorna, hus-
gerådet, kläderna, filtarna, ja allt vi ägde.
De tände på och vi såg hela vårt liv brinna.
Det enda vi hade kvar var kläderna på
kroppen. När allt brunnit ner vände sig
soldaterna mot våra djur. De sköt alla våra
djur med sina gevär. Det var en fruktans-
värd syn. Den synen glömmer jag aldrig. 

– Jag var 18 då, jag var gift och vi hade
fått vårt första barn. Jag stod där med
tårarna strömmande nerför ansiktet och
såg hur de dödade djuren, kamelerna som
jag kunde namnen på, getterna och fåren
som var kvinnornas djur. Senare under
åren i fängelse såg jag de där stora röda
pölarna av blod så fort jag blundade.

– Vi var 20 kvinnor, de flesta hade fle-
ra barn men jag var nygift och hade bara
ett. Vi var barfota, vi hade inget att äta,
maten hade också blivit uppeldad. När de
marockanska soldaterna hade dödat precis
alla djuren föste de in oss i militärfordon
och körde oss till El Aaiún. På den tiden

såg det annorlunda ut, det fanns inte så
många hus, men massor av tält i stället.

Soukaina blev släppt. Hennes man var
fortfarande borta, hon visste inte om han
levde. Men de hade en morfar som hade
en liten affär i staden. Där kunde hon och
barnet flytta in.

– Det var nu min politiska kamp bör-
jade på allvar. Jag vägrade tiga. Jag talade.
Jag talade om självständigheten. 

– Efter flera år, helt oväntat, stod min
man i tältöppningen.  Jag blev inte alls
rädd. Det var många som hade upplevt
samma sak och trott att den som kom till-
baka var en djinn, en demon, men det
gjorde inte jag. Jag tänkte: ”Det är min
man, han är här på riktigt. Jag blev inte
alls rädd utan bara mycket, mycket glad.
Också  beslutsam. Jag tror att det var i den
stunden jag bestämde mig för att kämpa
till sista blodsdroppen.”

De farliga orden

Nu följde några år som Soukaina kallar
de enda normala i hennes liv. Hon och
hennes man hjälpte till med affären. De
fick tre barn till. Men hela tiden förföljdes
de av polisen.

– Många var från hemliga polisen. Det
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kunde vara någon i kostym, eller i tradi-
tionella västsahariska kläder, men jag
brydde jag mig inte om vem jag talade
med. Hela tiden använde jag farliga ord
som Självständighet och Polisario, det
gjorde jag till och med inför uniformerade
poliser. Visst hade Marocko ockuperat vårt
land men det fanns ett hopp under de där
åren. Det var en lycklig tid, trots trakasse-
rierna. Vi hade inte haft råd att skaffa
några nya djur, vi hankade oss fram. Men
jag trodde att nu med Polisario kommer
det att bli slut på Marockos ockupation.
Snart. Jag vågade säga öppet till polis och
militär: ”Vi kräver vår självständighet. Jag
är med i Polisario.” Sen en natt, den 15
januari 1981 klockan 01.30 på natten kom
polisen. De rusade in i tältet och skrek:
”Du är med i Polisario.” De grep mig inför
mina fyra barn, den yngsta var 5 månader.
De förde bort mig. Jag visste inte att det
bara var mig de tog, jag trodde ju att de tog
min man också och morfar. Mest grub-
blade jag över mina barn, vad hände med
dem? Den yngste ammade jag fortfarande.
Jag grubblade så jag höll på att bli tokig.
Och inget fick jag veta.

– Jag fördes till ett fängelse. Samman-
lagt var jag i fyra olika. Jag satt fängslad i

10 år och 7 månader. Under den tiden vis-
ste jag inget om min familj. Och de visste
inte att jag levde.

– Över 300 blev gripna samtidigt med
mig, den yngsta var 12 år. 43 av dem dog
i fängelset.

– Det var en bitter tid. Tortyr. Miss-
handel. Våldtäkter. Jag tänkte på min
familj, grubblade över mina barns öde. Jag
får tårar i ögonen när jag tänker på det nu.

– Varje gång man kom till ett nytt
fängelse började det om, en ny omgång av
tortyr, elchocker, iskallt vatten, upphängd
på papegojpinnen med huvudet nedåt, jag
bands fast vid en stolpe med händer och
fötter fastbundna vid metallpinnen. Hela
tiden förhör. Allt handlade om Polisario.
”Vilka är med i Polisario? Vilka är de
ansvariga?” 

– Ibland satt jag i isoleringscell. Det var
tungt. Det värsta var att jag inte visste
något om min familj och inget om vad som
hänt utanför fängelset, hur kampen gick.

Värst för kvinnorna

Soukaina är övertygad om att de
marockanska fängelserna var värst för
kvinnliga fångar. 

– Det föddes 31 barn i fängelset. En

gravid kvinna delade cell med mig. När
värkarna började fördes hon till tortyr-
kammaren. Det var ett rum på två gånger
två meter som användes när vi skulle tor-
teras. Hon tvingades ha ögonbindel under
förlossningen. Hon hörde sitt nyfödda
barn skrika, men hon fick aldrig se sitt
barn och visste inte om det var pojke eller
flicka och vad de gjorde med det. Hon
blev galen efteråt, av sorgen.

– Fångvaktarna berättade inte för hen-
ne att barnet varit friskt och starkt och
hade lämnats till pappan utanför fängel-
set. På det sättet fick familjen veta att hon
levde. Men hon fick aldrig veta något om
sitt barn. Hon var helt galen i ett år, sen
började hon lugna ner sig, men normal
blev hon aldrig.

– Första åren fick vi inga nya kläder.
En del hade tunna melhafa som gick sön-
der och blev trasiga, andra hade av tjock-
are tyg som höll. De som hade av bättre
tyg rev itu dem i två eller tre stycken och
delade med sig. På det sättet var ingen
kvinna direkt naken. 

– Mens var ett stort problem. Vi fick
inga bindor eller något att samla upp blodet
med. Man fick torka med klänningen.  Ofta
var vi bakbundna och tvingades att sitta
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Forts: ”Förföljelserna är min vardag”

upp. När vi hade mens blev det blod på gol-
vet. Man satt i en pöl av blod. Man skäm-
des. Ibland kom dom och slängde vatten
över en och golvet, det var ofta smutsigt
vatten. Det var kanske för att spola bort.
Det var ju kiss och bajs på golvet också,
eftersom vi inte fick gå på toaletten när vi
behövde utan bara två gånger om dagen.

– En gång, minns jag, kom en vakt in
med en stor kruka med iskallt vatten, det
var fullt av isbitar. Han hällde det över
mig. Jag tror att syftet var att jag skulle bli
sjuk och dö.

– Det var i det sista fängelset jag förts
till, det låg högt uppe i Atlasbergen. 1 400
meter över havet. Kylan var det värsta.
Mina tänder skallrade oavbrutet av köl-
den. Det var så mycket snö ibland att
man inte fick upp celldörren. När vi gick
ut nådde snön upp på halva benen. 

– Där blev jag allvarligt sjuk. Under ett
och ett halvt år kunde jag inte gå. Förla-
mad i halva kroppen, jag hade nog fått ett
slaganfall. Jag hade astma, diabetes och
reumtism. Flera gånger hade jag influensa.
Men bara en enda gång på nästan 11 år,
det var 1987, kom det en läkare som tit-
tade på mig och de allvarligaste fallen.

Fantasierna som fick mig att överleva

– Hur jag överlevde? Jag försökte
tränga undan minnesbilderna av kame-
lerna och djuren som dödades och pölarna
av blod efter dem. Och jag försökte tränga
undan minnet av den gången jag blev gri-

pen och släpades ut ur tältet och mina
barn grät. För att slippa de där minnena
försökte jag se andra saker för mig. Jag
tvingade mig att tänka hela tiden: Jag
kommer att överleva. Jag kommer att över-
leva. Jag kommer att leva i ett fritt land. 

– Jag föreställde mig att jag red på en
kamel genom ett ökenlandskap, det var
vackert och stilla, fridfullt. Men min abso-
luta favoritfantasi var att jag åkte bil
genom ett fritt Västsahara, vi blir inte
stoppade för det finns inga militärkon-
troller längre, i baksätet på bilen sitter
mina fyra barn och skrattar. Det var de här
fantasierna som fick mig att överleva.

Från ökänt fängelse till lyxhotell

År 1991 fick de västsahariska fångarna
plötsligt veta att de skulle släppas.

– Det var många som agerat för oss fick
jag veta efteråt, Madame Mitterand, Span-
ska Röda Korset och FN:s avdelning för
mänskliga rättigheter. Det var för att värl-
dens ögon riktats mot Marocko på grund
av frågan om folkomröstningen om Väst-
sahara och Marocko hade givit vika för
påtryckningarna utifrån.

– Vi som satt i fängelset visste inget
om det här. Men vi var inte lika smutsiga
och lusiga och trasiga som tidigare. Det
hade blivit lite bättre förhållanden. De
första åren fick vi inga kläder, ingen
dusch.

– Nu sade våra fångvaktare plötsligt:
”Tiden har kommit för er att lämna fäng-
elset.” 323 av oss levde, 43 hade dött i
fängelset. 

De frisläppta fångarna bussades till ett
femstjärnigt hotell, där de stirrade storögt
på hotellpoolen, blommorna, den vackra
trädgården. Inne i matsalen väntade en
överdådig måltid.

– De hade till och med skaffat kamel-
kött för vi var ju från Västsahara där
kamelkött är den största delikatessen. Det
fanns alla maträtter jag fantiserat om
under åren av hunger i fängelset. Men jag
kunde inte äta. Jag hade ingen lust att äta
marockanernas mat. Jag tänkte: ”De vill
muta oss med den här festen. De vill få oss
att tiga.” Jag stirrade på all den goda
maten, på alla läckerheterna, men tänkte i
stället på allt det äckliga som de tvingat
mig att äta under alla fängelseåren.

– Jag och en annan kvinna fick stanna
plus en grupp med män. Det var viktiga
män, en var bror till den nuvarande presi-
denten. Han var advokat. Vi ansågs vara
en farlig grupp som man skulle försöka

påverka innan vi släpptes. De andra fick
åka tillbaka hem till Västsahara, men vi
fick bo på ett lyxhotell i Rabat. Varje dag
kom personer som försökte påverka oss.
Vi trodde att vi skulle få åka hem. Jag
tänkte på mina barn hela tiden, jag ville se
mina barn, hålla om dem. Om de nu lev-
de. Jag visste ju ingenting om dem eller
vad som hänt i mitt land under åren jag
var inlåst. En dag blev vi förda till en stor
och luxuös sal. Man hade sagt till oss att vi
skulle få träffa inrikesministern. Guvernö-
ren kom och sade att tyvärr hade
ministern inte tid att träffa oss. Vi fick
mat och blommor, men vi fick inte tala!

– Två av de frisläppta fångarna stan-
nade i Rabat, de hade blivit påverkade av
alla löften. Till oss sade de: ”Ni ska stan-
na, ha lite semester”, men vi sade: ”Nej. Vi
vill hem. Antingen får vi åka hem till
Västsahara eller också får ni ta oss tillbaka
till fängelset.” Till slut släppte de iväg oss.
Vi var 28 män, 2 kvinnor. Vi åkte buss
söderut. När vi kom till El Aaiún visste
alla att vi skulle komma. Jag tänkte på min
man och mina fyra barn. Skulle de vara
där och möta mig? Det var mycket folk
men ingen utländsk press, vårt Västsahara
visade sig vara förbjudet att besöka. 

Mannen tvångsgift

– Med bultande hjärta klev jag ur bus-
sen. Det var då jag fick veta att min man
var omgift. Han hade tvingats skriva
under skilsmässopapper, tvångsgifts med

Ökenstaden Smara, nära den beryktade mine-

rade muren, är full av marockansk militär.
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en ny kvinna. Alla gifta kvinnor hade bli-
vit 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 sma-
lare än de andra visste jag, det där är min
dotter! Jag kramade och kysste dem, kys-
ste 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 kvin-
na. 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 flick-
orna 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 skill-
nad. Här finns det militärer överallt, för-
följelserna 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 hål-
ler fast vid beslutet jag tog den där gång-
en 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

rättigheter. Hon vägrades visum av franska

ambassaden.

Den marockanska polisen kastade
ut den 23-årige sociologstudenten
Elwali Akadimi från fjärde våning-
en 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 studentdemon-
strationer vid universitetet i Marra-
kesh. Beväpnade marockanska gäng
hade anfallit västsahariska studen-
ter. Polisen ingrep mot studenterna.
I mitten av maj startade nya pro-
tester, denna gång av marockanska
studenter, som hade blivit matför-
giftade av mat från studentkafete-
rian. 

Den 14 och 15 maj demonstre-
rade marockanska och västsahariska
studenter gemensamt mot universi-
tetsledningen. De västsahariska stu-
denter krävde att diskrimineringen
av dem ska upphöra.

Marockansk polis stoppade pro-
testmarschen, studenterna återvän-
de till campusområdet, där de höll
appelltal. Polisen omringade cam-
pus-området och stormade området
efter att ha använt tårgas.

Tre studenter, en av dem ma-
rockan, kastades ut från fjärde
våningen. Elwali är den som fick
allvarligast skador.

Många studenter greps men 18
studenter fängslades på polisstatio-
nen, där de torterades under förhör.

Flera studenter fick sina student-
rum sönderslagna av polisen och
dokument beslagtagna. Campus-
området förvandlades till en mili-
tärbarack och studenterna tving-
ades lämna det. Många studenter
kunde inte hitta andra bostäder och
lämnade Marrakesh. Därför mis-
sade de viktiga examina.

Den 22 maj, efter en nackopera-
tion, överfördes Elwali till en speci-

alklinik i Casablanca för att få bätt-
re vård, vilket är mycket dyrt för
familjen.

En snabb insamlingsaktion av
norska Stötte-komiteen for Vest-
Sahara 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 kriminel-
la.

Amnesty International krävde i
en rapport i juli att studenterna ska
skyddas, tortyranklagelserna utre-
das, en oberoende granskning ske
och att studenterna ska få träffa
advokater och anhöriga.

Amnesty protesterar också i en
rapport i juni mot att människo-
rättsorganisationen ASVDH:s ge-
neralsekreterare Brahim Sabbar,
som frigavs i juni efter två års fäng-
else, fortsatt trakasseras. Brahim
Sabbar var hemligt fängslad i 10 år
på 80-talet. Människorättsorgani-
sationer som CODESA och
ASVDH får inte registrera sig. Ytt-
rande-, åsikts-, mötes- och organi-
sationsfrihet finns inte för västsaha-
rier som förespråkar självbestäm-
mande för Västsahara, konstaterar
Amnesty.

Lena Thunberg

Förföljelserna fortsätter 
Student bröt nacken

Elwali Akadimi är delvis förlamad

efter att ha kastats ut från fjärde

våningen. Bild: www.vest-sahara.no




