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Sex västsahariska ungdomar 

stoppades på Agadirs fl ygplats den 

5 augusti, när de var på väg till en 

fredskonferens i England. De miss-

handlades av polis och tvingades 

tillbaka till El Aaiún. Även marockan-

ska ungdomar stoppades.

Amnestys skriver: ”Amnesty International är 
oroad över rapporter om att marockansk sä-
kerhetspersonal tvingade iväg sex unga väst-
saharier från Agadirs fl ygplats Al Massira 
den 6 augusti 2009 och sedan angrep dem 
efter att ha vägrat dem tillstånd att resa till 
Storbritannien den 5 augusti.

Amnesty kräver att myndigheterna ome-
delbart startar en undersökning om angrep-
pen och tvångsförfl yttningen av de sex, varav 
tre unga kvinnor, samt att förklarar varför 
dessa vägrades tillstånd att resa till UK för 
att delta i en kurs vars mål var att skapa 
försoning mellan unga människor med oli-
ka bakgrund.

De sex ska ha angripits av tjänstemän på 
tre olika platser; utanför Agadirs fl ygplats 
Al Massira, vid gränspolisstationen nära 
El Aaiún och åter i El Aaiún hemma hos 
en av de sex. 

Amnesty International skrev till inrikesmi-
nister Chakib Benmoussa den 6 augusti och 
uttryckte oro över att de sex västsaharierna 
från Västsahara och en annan grupp ungdo-
mar från Marocko båda hade hindrats från 
att resa på grund av skäl som verkar vara 

politiskt motiverade. I brevet uppmärksam-
mar Amnesty International Marocko om dess 
skyldighet i Artikel 12 i International Cove-
nant on Civil and Political Rights (ICCPR), 
att respektera individers frihet att lämna ett 
land, inklusive sitt eget, och uppmanade re-
geringen att häva detta förbud och tillåta de 
två grupperna att omedelbart och utan fl er 
hinder resa till UK. 

De sex västsaharierna i åldrarna 17 till 24 
år rapporteras ha tvingats från Al Massira 
fl ygplats strax efter kl 17 den 6 augusti. De 
skulle ha rest till London den 5 augusti för 
att delta i Youths Talk Together om Västsa-
hara, en kurs organiserad av Talk Together, 
ett ideellt projekt baserat i UK.

Kursen syftade till att sammanföra ung-
domar från Marocko och Västsahara, Tin-
doufl ägren i Algeriet, Norge och UK under 
två veckor (5-19 augusti 2009) för att dis-
kutera frågor som påverkar deras dagliga liv 
och politiska intresse.

De sex unga västsaharierna skulle ha tagit 
Royal Air Maroc fl ight AT422 från Agadir 
till Casablanca kl 11:30 den 5 augusti för 
att resa till London senare på eftermidda-
gen. Men när de anlände till avgångshallen 
på Al Massirafl ygplatsen i Agadir, informe-
rades de av civilklädda säkerhetstjänstemän 
att de inte hade tillåtelse att resa. Tjänste-
männen uppgav inget skäl eller någon laglig 
grund för detta förbud. De förklarade bara 
att de handlade ”på order uppifrån”, men 
anklagade ungdomarna för att vara ”sepa-

ratister och Polisariomedlemmar”. Samtli-
ga sex studenter hade giltiga resedokument 
och visa till UK.

De sex västsaharierna stannade kvar på 
fl ygplatsen och inledde en hungerstrejk i pro-
test mot myndigheternas handlande, men ef-
ter 30 timmar tvingades de iväg med våld av 
en säkerhetsstyrka som ska ha inbegripit per-
soner från polisen, Royal Gendarmerie och 
Auxiliary Forces. Efter att ha eskorterats 
från fl ygplatsen blev studenterna slagna, fi ck 
sina mobiltelefoner tillfälligt beslagtagna och 
tvingades in i en bil och kördes till El Aaíún, 
cirka 350 km söder om Agadir. Bilen ska ha 
följts efter av bilar med personer från Royale 
Gendarmerie. Under resan togs de sex till en 
polisstation vid gränsen och förhördes bland 
annat om Youths Talk Together, om Västsa-
harakursen och deras kontakter med inter-
nationella organisationer. De ska också ha 
blivit slagna och förolämpade. De blev slag-
na igen av säkerhetstjänstemän, när de an-
lände till Mimouna Amidans hem kl 3.30 på 
morgonen den 7 augusti. Där välkomnades 
de av familjemedlemmar, som hade Polisari-
ofl aggor och sjöng slogans för ett självstän-
digt Västsahara. Några av deras släktingar 
rapporteras också ha angripits.

Mohamed Fadel El’asri och andra fi ck min-
dre skador av detta. Säkerhetstjänstemän lär 
nu bevaka Mimouna Amidans hem.

 
Bakgrund: Sju unga marockaner och deras 
gruppledare, som skulle ha deltagit i samma 
kurs i UK, hindrades av marockansk säker-
hetstjänst den 5 augusti från att ta Air Ara-
bia fl ight 3O491 från Casablanca till Stan-
sted, UK, även då utan att ha informerats om 
skälet eller de lagliga grunderna till myndig-
heternas handling.

Amnesty International är oroad över att 
de marockanska myndigheternas vägran, att 
låta dessa två ungdomsgrupper resa utom-
lands för att delta i Youths Talk Togethers 
Västsaharakurs, är en del av ett större kon-
trollmönster. När det gäller frågor som be-
döms som politiskt känsliga, såsom monar-
kins roll och status, nationell säkerhet och 
Västsaharas status läggs detta mönster över 
den lagliga rätten till yttrandefrihet. Män-
niskorättsförsvarare, journalister, advoka-
ter och andra är fortsatt utsatta för kränk-
ningar och även förföljelse, när de går över 
vissa ”röda linjer”. Dessa innefattar åsikter 
som är för ett självständigt Västsahara. Vid 
ett fl ertal tillfällen har Amnesty Internatio-
nal krävt att marockanska myndigheter ska 
upprätthålla kraven i Artikel 9 i Marockos 
grundlag och Artikel 19 i ICCPR, som ga-
ranterar rätten till yttrandefrihet.”

Översättning från engelska: 
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