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De norska studenternas fredspris, som
delas ut vartannat år, går i år till den väst-
sahariska 23-åriga studenten Rabab Ami-
dane för hennes arbete för mänskliga rät-
tigheter i det ockuperade Västsahara.

Som universitetsstudent i Marocko har
hon de senaste åren arbetat för de västsa-
hariska studenternas rätt till yttrandefrihet
och en studievardag utan polisövervak-
ning och kontroll. Hon har på video doku-
menterat övergreppen som begås av de
marockanska myndigheterna mot västsa-
harier och spritt informationen via Inter-
net. 

– Genom att göra sig till talesperson
och ansikte för de övergrepp som västsa-
hariska studenter och det västsahariska
folket utsätts för har hon utsatt sig själv
och familjen för fara, berättar Thor Rick-
ard Isaksen från studenternas pris.

Hennes outtröttliga arbete har lett till
att familjens hus i Västsahara har stormats
av den marockanska polisen ett tjugotal
gånger. Själv har hon blivit torterad under
polisförhör.

Rabab övervakas idag av marockanska
myndigheter men kommer till Trondheim
i Norge för att motta priset den 27 febru-
ari under den internationella studentfesti-
valen. Fredspriset är det enda i världen
som går från studenter till studenter.

Rabab Amidane har varit på flera Nor-
gebesök och mött politiker och aktivister.
Under hennes besök i Oslo i november
2007 blev hela hennes familj arresterad i
El Aaiún på grund av hennes aktivism i
Norge.

Läs mer om Rabab Amidane och stu-
dentkamraten Solthana Khaya på
www.vastsahara.net  ”Tortyrcentral i Mar-
rakech.”
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Michael Odevall utnämndes till ny
ambassadör i Marocko i juli 2008
och tillträdde under hösten. Han
har närmast arbetat som minister
vid Utrikesdepartementet och de-
legat vid Östersjöstaternas råd.

Ny ambassadör 

Norskt fredspris till Rabab Amidane

– Sverige måste kräva ett omedelbart slut
på den diskriminering och de systema-
tiska brott mot mänskliga rättigheter som
västsahariska studenter utsätts för vid
marockanska universitet. 

Det skriver sju studentorganisationer i
ett brev till utrikesminister Carl Bildt i

januari. De sju är Centerstudenter, Grö-
na studenter, Kristdemokratiska studen-
ter, Kristna studentrörelsen, Liberala stu-
denter, Socialdemokratiska studentför-
bundet och Vänsterns studentförbund.

Lena Thunberg

Svenska studenter protesterar mot våldet
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