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– Vi har stött de västsahariska
flyktingarna både politiskt, eko-
nomiskt och materiellt i många
år, men det var ett tag sedan vi
gjorde en större informations-
satsning, säger Anna Nilsson på
insamlingsorganisationen Em-
maus Stockholm.

Under två veckor i april hade
föreningen en kampanj om
Västsahara. I lokalen på Götga-
tan fanns ett tältliknande hörn,
där elever från Jakobsbergs folk-
högskola bjöd på te och berät-
tade om sin resa till de västsaha-
riska flyktinglägren. Här fanns
också en fotoutställning, västsa-
harisk musik, ett bildspel, en
namninsamlingslista och en
”mur”, som man symboliskt
kunde riva. Föreningen hade
bjudit in Rabab Amidane, som
hade ett hektiskt program för
att träffa politiker, humanitära
organisationer och media.

– Vi är nöjda med kampan-
jen, som avslutades med en
seminariedag, säger Anna Nils-
son. Det har varit mycket folk
här hela tiden och Rabab har
fått uppmärksamhet i media.

Emmaus-
kampanj 
för
Västsahara

om vår värdighet. Därför är det så sata-
niskt att använda våldtäkt som vapen.

Hur ser du på fredspriset som du
fick?

– Jag är så glad för priset. Det gav mig
tillfälle att prata om Västsahara med en

massa människor och
med media i Norge.
Det var nämligen en
internationell festival
samtidigt med många
internationella gäster.
Västsaharafrågan fick
mycket uppmärksam-
het. Det var också en
stor uppmuntran för
de västsahariska ung-
domarna i ockuperat

område. Nu ser de att frågan uppmärk-
sammas och inte glöms bort. Det ger dem
kraft och mod att fortsätta kampen.

Vad har hänt med dig det senaste
året?

– Förra våren rapporterade jag om
manifestationer, som vi gjorde vid univer-
sitetet i Marrakech och om allt våld och
förföljelser från polisen. En av studen-
terna blev utslängd genom ett fönster av
polisen. Han är nu förlamad. Jag återvän-
de till Västsahara efter det och började
sedan studera i Agadir i januari. Där var
det samma brutalitet som i Marrakech. I
december hade två studenter medvetet
körts ihjäl av en buss, när de protesterade
mot att de inte skulle få åka med. Ungdo-
marna satte sig helt sonika ned på marken
framför bussen. Bussföraren fick 4 måna-
ders fängelse. Det var allt.

– Jag återvände därför till Västsahara
igen. Det är svårt. Jag vågar inte gå ut om
jag inte har någon släkting med mig. Jag
är helt enkelt rädd för att bli ihjälslagen
eller gripen. Polisen kan alltid hitta på
någon anledning till att gripa mig. Jag
känner mig absolut inte säker.

Hur är situationen för ungdomarna i
den ockuperade delen av Västsahara?

– Det är fler poliser på gatan och fler
soldater nu. Därför är det svårare att
genomföra fredliga manifestationer. Det
kan gälla att skriva på väggarna eller att
hänga upp flaggan i elledningar.

– Polisen kommer hem till aktivister
och griper någon på måfå och torterar
personen för att få ut information. Det är
hemskt. De sliter av oss kläderna, hänger
upp oss i en hand eller fötterna, vi får el-
chocker och tvingas sitta på glasflaskor.
Hela tiden har man förbundna ögon och
handklovar. Det spelar ingen roll om det

är en kvinna eller ett barn. En aktivist är
en person som kanske deltar i eller orga-
niserar manifestationer, skriver rapporter,
är medlem i en människorättsorganisa-
tion, tar foton eller filmar.

– I skolorna samarbetar de marockanska
lärarna med polisen. Jag stängdes av tre
gånger för att jag pratade om Västsahara. I
alla läroböcker står det att Västsahara är en
del av Marocko. Den marockanska
befolkningen och vi blir hjärntvättade.

– Våra föräldrar pratade aldrig politik
med oss före 2005. De var helt enkelt
rädda och värnade om sina barns säkerhet.
Alla vet att 500 västsaharier fortfarande är
försvunna sedan 80-talet. Men nu stöder
familjerna aktivisterna.

– Västsahariska ungdomar är verkligen
frustrerade. Ingenting händer. Situationen
fortsätter som förut, trots att flera inter-
nationella organisationer har rapporterat
om övergreppen och våldet mot västsaha-
rier. I 33 år har vi levt under denna ocku-
pation. Vår situation är miserabel, men
fattiga marockaner som flyttar hit har efter
några år fina hus och bilar. Det är inte rätt.

– Västsahariska ungdomar, som inte
sysslar med politik, får inga jobb, trots att
de kanske till och med har en examen från
universitet i Marocko. 

– Om du verkligen ska få ett jobb
måste du ha någon släkting som hjälper
dig. De enda offentliga jobb som västsa-
harier får är renhållningsarbete. Västsaha-
rier försöker jobba med privat handel via
Mauretanien, några har pension från Spa-
nien och andra har kameler och getter.

– Västsaharier försöker ta sig ut ur lan-
det men det är också svårt. Den enda möj-
ligheten är de små båtarna. På Kanarie-
öarna är det också svårt att få jobb i den-
na kris. Västsaharier som har jobbat i Spa-
nien kommer nu tillbaka. 

– Västsaharierna vill att Polisario ska
starta kriget igen.
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