Yahia dömd
utan bevis
Domen på 15 års fängelse mot Yahia El
Hafed Iaaza står kvar, fastslog appellationsdomstolen i Agadir den 24 juni.
Den franska rättegångsobservatören
juristen Mériem Derkaoui beskriver i
en rapport en rättsvidrig process med
flagranta brott mot internationella
juridiska rättegångsprinciper.
Vid rättegången fastställdes också domarna
för elva andra västsaharier. Sju av dem fick
fyra års fängelse och en fick ett års fängelse
i likhet med tidigare domar, medan tre andra fick straffen höjda från två års fängelse till fyra år fängelse. De åtalade förnekade brott.
Den 43-årige Yahia El Hafed, som lider av
astma och reumatism, greps 29 februari 2008
i Tan-Tan i södra Marocko. Han anklagades
för att tillsammans med elva andra västsaharier vara skyldig till en marockansk polismans död, att tillhöra ett kriminellt gäng,
olydnad och misshandel under en manifestation i Tan-Tan.
Vid manifestationen fördömdes förföljelserna av de västsaharier som kräver rätt till
självbestämmande.
Den 9 oktober samma år dömdes Yahia
El Hafed till 15 års fängelse och höga böter. Han hävdar att han inte ens var närvarande vid manifestationen och att han skrivit på dokument under tortyr.
Lång hungerstrejk. Våren 2009 hungerstrejkade han i över 50 dagar mot domen
och omänskliga förhållande i fängelset för de
västsahariska politiska fångarna. Han fördes
till sjukhus i maj på grund av sviter av hungerstrejken och andra sjukdomar men avbröt
strejken efter löften om att hans krav på att
bli behandlad som politisk fånge, få träffa
släktingar och få human behandling skulle
tas upp i dialog med fängelseledningen. Dessa
löften infriades dock inte. I stället blev hans
gamla föräldrar, som bor i Västsahara långt
från fängelset i Ait Melloul i Marocko, miss-

handlade av fängelsepersonal, när de försökte besöka sin son. Fadern är blind.
Yahia El Hafed är medlem i två människorättsorganisationer Moroccan Human
Rights Association/Tan-Tan section och
CODESA (Collective of Saharawi Human Right Defenders) i
El Aaiún. Han fördes bort av
marockansk polis vid två tillfällen 2005 och 2006.
Yahia El Hafed är gift och
har tre barn.
Vid rättegången i Agadir den
24 juni deltog observatörer från
Spanien och Frankrike. Salen hade
cirka 200 åhörare. Alla västsaharier tvingades visa sina identitetshandlingar, så även
observatörerna, som dock vägrade.
Domaren vägrade att ta hänsyn till an-

klagelserna från de åtalade att flera av dem
hade blivit torterade. De åtalades advokater anförde att det saknades bevis mot de
åtalade, att det är ologiskt att 12 personer
skulle kunna vara skyldiga till en sten mot
en marockansk polisman, att de 12 åtalade
samtliga är medlemmar i olika västsahariska människorättsorganisationer och att flera
utsatts för tortyr. Advokaterna menade också att hela rättegången var politisk.
Protester från Amnesty. Amnesty International krävde redan den 12 maj, med tanke
på den kommande rättegången, att de marockanska myndigheterna skulle undersöka uppgifterna om att Yahia Mohamed El Hafed hade torterats.
Amnesty fruktade att domen
mot Yahia El Hafed kan länkas till hans uttalade stöd för
västsahariernas rätt till självbestämmande och att han därför kan vara en samvetsfånge
som har fängslats enbart för sina
åsikters skull.
Lena Thunberg
För mer information samt Mériem
Darkaouis rapport på franska se
www.vastsahara.net

Svenska observatörer
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) har
beviljats stöd från Folke Bernadotteakademin för att genomföra ett antal
rättegångsobservationer i Västsahara.
MR-aktivister fängslas regelmässigt av den
marockanska ockupationsmakten. Försvinnanden, tortyr och politiskt motiverade rättegångar är vanligt förekommande, skriver
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen i ett pressmeddelande i juni.
ICJ-S kommer att genomföra fyra rättegångsobservationer i Västsahara under perioden 2009–2011. ICJ-S anser att det är
mycket angeläget att genomföra rättegångsobservationer i regionen.
Skyddsbehovet för de MR-aktivister som
ställs inför rätta är mycket stort. ICJ-S kommer också att etablera ett samarbete med
nationella MR-organisationer och advoka-

ter för att tillsammans skapa en plattform
för upprätthållandet av mänskliga rättigheter i regionen.
Situationen i Västsahara uppmärksammas sällan i svenska medier. Ett led i ICJ-S
arbete blir därför också att sprida kunskap
om den allmänna situationen och bakgrunden till konflikten, skriver ICJ-S.
– Jag kände inte till grunden till konflikten och blev väldigt chockad, när jag dessutom såg utsmugglade filmer och hörde berättelser av västsaharier vid ett seminarium för
advokater i Barcelona för ett år sedan. Det
var verkligen omskakande, berättar Cecilia
Asklöf, vice ordförande för ICJ-S.
International Commission of Jurist med
medlemsorganisationer i cirka 80 länder har
sitt säte i Genève. Syftet är att främja mänskliga rättigheter och rättstatens principer. Organisationen grundades 1951. Den svenska
sektionen bildades 1976.
Lena Thunberg

Svarta fängelset i El Aaiún.
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