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Det är förbjudet att hävda att Västsahara inte tillhör Marocko.
En västsaharier som gör det genom att till exempel vifta med den
västsahariska flaggan i den ockuperade delen av Västsahara riskerar
att förlora sitt jobb, gripas av polis, torteras, fängslas och kanske
”försvinna”. 

Manifestationer är förbjudna. Människorättsorganisationer som
ASVDH och CODESA är förbjudna.

Jag var i El Aaiún och Smara i mars och träffade många modiga
västsahariska människorättsaktivister. Det här numret av Västsahara
är ett temanummer med bland annat deras hårresande berättelser.

I juni 1991 frigav Marocko plötsligt 320 västsahariska ”för-
svunna” fångar. Som skuggor dök de upp ur hemliga fängelsehålor.
Nyheten om Tazmamart-fängelset med marockanska militärfångar
hade just exploderat i medierna och västsahariernas öden försvann i
bruset. Själva kom de till ett nytt fängelse, den ockuperade delen av
Västsahara. 

Den sanna bilden av Marockos brutala ockupation måste äntligen
komma fram. De västsahariska politiska fångarna måste friges och
den västsahariska befolkningen måste omedelbart skyddas.

”Tortyren mot den västsahariska juristen Enaama Afsari måste
utredas” skriver Amnesty International med anledning av att denne
män- niskorättsaktivist greps i april i Marrakesh, torterades och tving-
ades att skriva under ett erkännande om att han hade kört rattfull och
knivhotat en marockan. Hans franska hustru och tre medlemmar av
en fransk kristen organisation utvisades efter häktningsförhandling-
arna, anklagade för att vara ”fiender” till Marocko. Enaama Asfari
dömdes till två månaders fängelse.

MINURSO:s mandat borde utökas till att även gälla bevakningen
av de mänskliga rättigheterna, anser många medlemsländer i FN.
Detta förslag stoppade dock Frankrike i säkerhetsrådet.

I mars publicerade den svenska regeringen sin rapport om de
mänskliga rättigheterna världen runt. ”EU brukar ofta framhålla
Marocko som ett föregångsland i Mellanöstern och Nordafrikaregio-

nen vad gäller respekten för de mänskli-
ga rättigheterna”, står det i Marocko-
rapporten. Ingenstans i Västsahararap-
porten nämns att Marocko de facto är
en ockupant eller att västsahariernas rätt
till självbestämmande är en fråga för
FN att försvara och genomdriva. I stäl-
let beskrivs försöket från marockansk
sida att erbjuda västsaharierna begränsat
självstyre i positiva ordalag. 

Håret reser sig.

Lena Thunberg

Försvara 
västsaharierna!

redaktören har ordet

Lena Thunberg, 
redaktör för Västsahara

Den 20 februari startade doktoran-
den Said Baillal en hungerstrejk vid
fängelset i Rabat. Den 5 mars följde
27 politiska fångar vid Svarta fäng-
elset i El Aaiún efter och sedan följ-
de fångar i Tiznit, Salé, Terdouant,
Ait Melloul, Inzegane och Kenitra i
Marocko efter. Sammanlagt hung-
erstrejkade cirka 55 västsahariska
fångar mot usla förhållanden i fäng-
elserna och för att betraktas som
politiska fångar. De krävde också
skydd för civilbefolkningen och
folkomröstning om självständighet
för Västsahara.

Fångarna fick ingen medicin och
inga besök. De sanitära förhållande-
na var mycket dåliga.

I slutet av mars vädjade anhöriga
till de strejkande att avbryta aktio-
nen på grund av att hälsoläget för
flera av fångarna var kritiskt. En av
dem var Said Baillal som då varken
kunde gå eller tala.

Fångarna avbröt strejken utan att
ha fått igenom sina krav.

Said Baillal, som hade dömts till
åtta månaders fängelse i december
fick sitt straff sänkt till 4 månader
vid en ny rättegång i slutet av mars.
Flera utländska jurister deltog som
åhörare vid rättegången. När Baillal
frigavs i april hade han tvångsför-
flyttats från Rabat till fängelset i
Berchid nära Casablanca, eftersom
myndigheterna ville förhindra den
mottagning som var planerad för
honom av studenter vid universite-
tet i Rabat.

Said Baillal greps och dömdes på
grund av sitt deltagande i student-
manifestationer i maj 2007.

Lena Thunberg

Hungerstrejk i sju
fängelser

Doktoranden Said Baillal var en av 
initiativtagarna till hungerstrejken.  
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