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har hittills kostat Marocko 31 miljarder dol-

lar enligt den marockanske oberoende eko-

nomen Fouad Abdelmoumni. Dessutom till-

kommer 25 miljarder för civila kostnader,

säger ekonomen i en artikel i El Pais den 11

mars.

Matransonerna för april månad är ännu

inte fyllda, säger i mars Västsahariska Röda

Halvmånen i flyktinglägren, som dessutom

påpekar att reservförråden fortfarande är

tomma.

lse

fallen nu är avslutade. Det är helt fel!
Ingen utredning har gjorts, ingen är åta-
lad och ingen är dömd. Vi vill ha upprät-
telse.

Intifadan 1999 hjälpte till att förbättra
situationen för de före detta ”försvunna”. 

– Internationell uppmärksamhet och
media är mycket viktigt för oss. Före
1999 var området stängt, ingen kunde ta
sig in. 

– Vi kanske straffas nu, men det strun-
tar vi i. Det är vår rätt att tala. 

Nu är fängelset Khalat M’Gouna stängt.
Bara en tom byggnad som är ombyggd
med fönster finns för att visas upp.

El Ghalia Djimi lyfter på sin huvud-
slöja. Där finns inget hår. Ett av spåren
av misshandel och tortyr under de
knappt fyra åren som hon satt fängslad
tillsammans med Dahaa i det hemliga
fängelset utanför El Aaiún.

Ghalia visar sin överarm och hund-
betten, som man fortfarande efter 20 år
kan se spåren av.

– Jag hade tur för jag träffade min
man i fängelset. Han förstår den svåra
situationen, eftersom han själv har upp-
levt den.  

– Många av de före detta ”försvunna”
mår mycket dåligt både fysiskt och psy-
kiskt. Att människor över huvud taget
klarar sig beror på att man hjälper
varandra. Det finns en stor samman-
hållning och medkänsla i den västsaha-
riska gruppen. Grannar hjälper varan-
dra, berättar Ghalia.

De före detta ”försvunna” riskerar var-
je dag att stöta ihop med sina torterare på
El Aaiúns gator. Hur klarar man det?

– Det är inte jag som ska straffa dem.
Det är guds uppgift. Själv har jag förlå-
tit dem. De handlade som de gjorde för
att de var tvungna till det. Jag känner
mig helt lugn när jag ser dem på gatan,
men andra kan naturligtvis ha en helt
annan inställning.

– Jag tror inte att det någonsin
kommer att bli någon folkomröstning.

Marocko vill inte att allt ont som de har
gjort oss ska komma fram i ljuset.

Ghalia hade utbildat sig till jord-
brukstekniker på en tvåårig utbildning
efter gymnasiet. Efter frigivandet var
hon arbetslös i tre år.

Hon är vice ordförande i den för-
bjudna människorättsorganisationen
ASVDH. 

– Vi är offer för Marockos brott.
Pressa Marocko att erkänna vår rätt att
arbeta. Hjälp offren. Vår organisation
måste också tillåtas. Marocko påstår att
det finns mänskliga rättigheter här. Det
är helt fel.

Ghalia växte upp hos sin mormor
Fatimatou Ahmed Salem Baad i Agadir
i Marocko. Mormodern var inte intres-
serad av politik men höll sitt hem öppet
för alla västsaharier som kom till staden
för sjukhusbesök eller för studier. Hon
var en hjälpande hand speciellt för ung-
domarna på 70-talet. Alla var välkomna.

Den 4 april 1984, när hon var 60 år,
arresterades hon av marockansk polis,
som ansåg att hennes hem var ett Polis-
ariokontor. Sedan dess är hon försvun-
nen. Ghalia har hört att hon torterades
svårt i fyra dagar. Det fanns inget barn-
barnet kunde göra. Det var omöjligt att
agera i Västsahara. Men föräldrarna
bodde i Holland och de skrev till
Amnesty International.

Det 
finns 
inga 
mänskliga
rättigheter
här

El Ghalia Djimi är vice ordförande i ASVDH.
Bild: Martin Wikström
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 och omvärlden. 83 överlevde. Syskonen Salek, Aziza och
Mohamed är tre av dem.
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