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använde som kritor. På så sätt lärde vi an-
alfabeterna att skriva och läsa. När de läm-
nade fängelset var de läskunniga. Vi hade
en skola i hemlighet och jag var yngst!

– 1991 frigavs vi. Dessförinnan hade
kungen tagit en grupp västsahariska fångar
till Rabat, där de skulle vara med i ett tv-pro-
gram. Det var meningen att de skulle säga:
”Vi är marockaner. Sahara tillhör Marocko”.
Men de vägrade. Då förstod de marockan-
ska myndigheterna att alla fångarna skulle
göra detsamma. Därför frigavs alla.

– Vi togs till ett hotell i Quarzazzate i
fyra dagar. Vi fick mat och vi fick tvätta
oss men vi fick inga kläder och inget besök
av någon läkare. Efter de fyra dagarna tog
de oss i bussar hela vägen till stora torget i
El Aaiún i Västsahara. Ingen människa vis-
ste att vi skulle komma.

– Men den nya tiden var också som ett
fängelse. Gatorna var fulla med marock-
ansk militär och polis. Vi bodde hos släk-
tingar men fick inte resa någonstans. Om
vi gick ut, var vi hela tiden övervakade och
förföljda. Polisen kom ständigt hem till

oss. Situationen var mycket svår. Därför
började vi tänka på att fly. 

– 1999 flydde min syster och jag  i en
”patera”, en liten båt tillsammans med 13
andra personer. 36 långa timmar var vi ute på
havet. Båten var så liten och ingen av oss
kunde simma. När vi kom in på spanskt ter-
ritorialvatten tog spanska Guardia Civil oss. 

– Min syster och jag berättade vår
historia och begärde politisk asyl. Vi hade
kommit till den kanariska ön Fuerteven-
tura. Det var bara min syster och jag som
fick politisk asyl av alla 15 personerna. 

– De första tre åren fick vi 300 euro i
månaden av spanska staten. Sedan 2004 får
vi inget. 

Systern Fatma arbetar som städerska.
Hon har varit gift men är nu skild. Hon har
inga barn. Maimas man jobbar inte nu men
har arbetat tidigare. De har två barn.

– Om man bor i ett paradis men ens
land inte är fritt, så är det som att inte
leva, säger Maima allvarligt. 

– Det är omöjligt att förklara alla dessa 16
år i fängelse. Det går inte. Man kan bara

berätta ett fragment av allt, en liten, liten bit.
– Västsahara kommer att bli fritt, säger

Maima tvärsäkert. 
– Informera alla i hela världen att jour-

nalister ska åka till det ockuperade Västsa-
hara och se själva hur det är där. 

– Världen tror inte, att Marocko har
gjort allt detta och fortsätter att göra det.
Världen tror att Mohamed VI är bättre än
sin far, men det är han inte. Han är värre.
Hassan II stack nämligen aldrig ned väst-
saharier med kniv på gatan. Polisen gick
inte heller in i västsahariers hus och för-
störde dem. Polisen våldtog inte heller
kvinnor, men det sker nu.

Maima återkommer flera gånger till att
världens och Europas syn på Marocko är
helt felaktig. 

När jag reser mig för att gå, säger Mai-
ma åter:

– Jag har bara berättat ett litet fragment
för dig. Det går inte att berätta och för-
klara allt som jag har varit med om.

Lena Thunberg

Det hemliga fängelset i Kalaat M´Gou-
na var ursprungligen en liten militär-
förläggning omgärdad av murar i ber-
gen ovanför staden. Förläggningen
innehöll från början tre längor men
ytterligare fem byggdes på. Den fjärde
och femte byggdes 1982, den sjätte
1989, den sjunde 1990 och den åtton-
de 1991. Det fanns bara en toalett och
en vattenkran i varje länga.

Anläggningen användes som fäng-
else från oktober 1980, då fångar som
hade hållits i Agdz förflyttades dit.
Fängelset stängdes när de överlevande
fångarna släpptes 12 juni 1991.

Kalaat M`Gouna är en liten stad
som ligger cirka 80 km nordost om
Quarzazzate i Atlasbergen i södra Ma-
rocko. Kalaat M´Gouna är känd som
Rosornas stad. Varje år i maj hålls en
berömd rosfestival där.

Body Shop, som startade i England
som ett kosmetik- och hudvårdsföretag
med starka etiska principer, såldes till
franska L’Oréal 2006. Body Shop hade då
2000 butiker i 54 länder. Ett år senare

dog den brittiska kvinnliga grundaren.
I januari startar Body Shop en in-

ternationell kampanj för kosmetikaseri-
en Moroccan Rose som innehåller både
parfym, smink och hudvårdspreparat.

Laila Naraghi såg reklamen i skylt-
fönstret

”Att handla av The Body Shop har
känts relativt bra,” skriver hon i Östra
Småland. 

”Fram tills nyligen. Då knep det i
magen när jag såg nya produktserien
Moroccan rose. Skyltfönstret skrek ut
”From Morocco with love”. 

Kundtidningens första uppslag
beskrev produkterna från Marocko.
Där fanns en bild från ”The Valley of
Roses” som uppgavs ha slänter som
”badar i rosor”. 

”Området är ökänt. Där har många
politiska opponenter torterats. Ro-
sorna har vattnats med blod. 

The Body Shop bidrar till västvärl-
dens romantiserade bild av Marocko.
Det tjänar bara diktator Mohammed VI
på. The Body Shop borde istället stödja

de krafter som kämpar för demokrati
och mänskliga rättigheter i Marocko och
Västsahara. Företaget borde åtminstone
ge en nyanserad bild. 

När jag frågade varför de inte gjorde
det, hade ”PR and Values Managern” ing-
et svar. Hon har mailat mig att de inte
heller kan ta upp det i kundtidningen. 

Istället kommer de att lägga upp en
text på sin hemsida. Inte specifikt om
Västsahara. Och inte nu på en gång.
”Men” som hon skriver ”det är upp-
skrivet på ”att göra-listan”.” 

Lena Thunberg

Blodbesudlade rosor

Maimas skiss över fängelset.
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