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Mohamed bjöds in till Sverige från 

ockuperat område. Tillbaka i 

Västsahara greps han, misshandlades 

och hotades av marockansk polis, 

anklagad för att ha kontakt med 

utlänningar.

– Slog polisen dig?
– Självklart, säger Mohamed och tittar 

häpet på mig.
Det är uppenbarligen en mycket dum frå-

ga jag har ställt.
Mohamed kommer från den ockuperade 

delen av Västsahara. Sommaren 2008 var 
han inbjuden till Sverige av Olof Palmes In-
ternationella Center för att träffa västsaha-
riska ungdomar från fl yktinglägren. För för-
sta gången skulle dessa två grupper, som är 
skilda åt av en ockupation och en mur, få 
träffa varandra och svenskar.

I somras var han tillbaka i Sverige till-
sammans med andra ungdomar från de två 
delarna av befolkningen. Även denna gång 
var det Palmecentret som stod för arrang-
emanget.

Det är något som den marockanska regi-
men inte ser med blida ögon.

Hotades med våldtäkt. Mohamed berät-
tar om när den marockanska polisen grep 
honom i oktober 2008. Han hade just träf-
fat några norska ungdomar på besök i Sma-
ra och visat dem runt.

Så fort dessa lämnat Västsahara, ringde 
den marockanska polisen Mohamed och 
frågade ut honom om norrmännen. Några 
dagar senare greps han.

Halv tio på förmiddagen hämtades han 
på sin arbetsplats av en grupp marockan-
ska säkerhetspoliser och fördes till polissta-
tionen i Smara.

– De satte en bindel för ögonen så att jag 
inte skulle känna igen dem och band mina 
händer bakom ryggen. Jag fi ck inte sitta ner. 
Till klockan tre på eftermiddagen fi ck jag 
stå upp på detta sätt. Omkring 15 personer 
bombarderade mig med samma frågor, be-
rättar Mohamed.

”Vad har du för relation med de två norr-
männen? Vi vet att du var i Sverige. Vad gjor-
de du där? Vilka var med? Hur ser kontak-

ten med Palmecentret ut? Vad har du för 
kontakt med andra svenska organisationer? 
Har du kontakt med EU-parlamentariker?” 
var några av frågorna. Jag fi ck också många 
frågor om de västsahariska människorätts-
aktivisterna i ockuperat område.

– De förolämpade mig och misshandlade 
mig fysiskt och psykiskt. 

– De anklagade mig för förräderi och för 
att ha kontakt med utlänningar på besök i 
Västsahara och med Polisario. De sa också 
att jag hade träffat Polisarios representant 
Brahim Mokhtar i Sverige. Flera gånger ho-
tade de med att våldta mig om jag inte sam-
arbetade med polisen och gav dem den in-
formation som de ville ha. 

– Till slut hotade de mig med att jag skul-
le spärras in i Svarta fängelset i El Aaiún 
om jag fortsatte att ha kontakt med utlän-
ningar eller utländska organisationer eller 
om jag skulle ha kontakt med Nasiri Ha-
madi i Smara.

– Vi har ett speciellt konto för dig. Nu gör 
vi inget mer, men… sa de.

– Jag fi ck order om att inte stänga av min 

mobil under en månad, att inte lämna Smara 
och att defi nitivt inte resa till Sverige.

Sedan dess har Mohamed fått vara i 
fred.

Misshandel, kidnappning eller fängelse. 

Tre alternativ hotar västsahariska aktivister 
i den ockuperade delen, berättar Mohamed. 
Misshandel, kidnappning eller fängelse.

– Är du inte rädd?
– Det fi nns inget mer att förlora. Ja, vi ris-

kerar att bli torterade och fängslade, men 
det är inte viktigt längre. Flera av oss är re-
dan döda. Om vi alltid är rädda, gör vi ing-
enting och så kan vi inte ha det. Men natur-
ligtvis fi nns det många västsaharier som inte 
vågar protestera, därför att de är rädda för 
konsekvenserna.

Skolorna i den ockuperade delen av Väst-
sahara är usla, berättar fl era av ungdomarna 
som jag träffar i Sverige. Det är en utstude-
rad strategi från den marockanska ockupa-
tionsmakten att inte utbilda västsaharier och 
att inte ge dem jobb.

De marockanska lärarna är okvalifi cera-
de, västsahariska ungdomar diskrimineras, 
blir drop-outs, fl yttas till skolor långt bor-
ta dit de inte har råd att ta sig, får inga be-
tyg alls eller får betyg trots att de inte varit 
närvarande och saknar kunskaper. Konse-
kvensen blir att många av de ungdomar som 
lyckas fortsätta på universitet i Marocko säl-
lan klarar av studierna. De saknar helt en-
kelt förkunskaper. 

Straffas hela tiden. Universitetsstudenter, 
vars föräldrar lyckats skrapa ihop pengar 
för att försörja dem, bor ofta kollektivt för 
att få ned kostnaderna. Marockanska sta-
ten har betalat bussresor till hemorten sex 
gånger om året för alla studenter men från 
i år är det slut.

För de västsahariska ungdomar som ändå 
lyckas ta en universitetsexamen, väntar nya 
problem. Said El Baillal var en av 12 ma-
rockanska och västsahariska ungdomar som 
väntade på information om vilka jobb de 
skulle få i den marockanska administratio-
nen efter avslutad examen sommaren 2009. 
Alla har fått jobb – men inte Said. Han vän-
tar fortfarande.

”Det fi nns inget 
mer att förlora”

”Flera gånger hotade de 

med att våldta mig om jag 

inte samarbetade med 

polisen och gav dem den 

information som de 

ville ha.”
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– Vi straffas hela tiden. Vi kallar det 
”kampskatt”, säger Mohamed. 

– Vi kräver bara vår rätt – ett självständigt 
Västsahara. Alla organisationer som arbetar 
för ett självständigt Västsahara är förbjudna, 
men vi måste fortsatta att arbeta för detta 
ändå och att föra ut information till utländ-
ska journalister. Marockansk polis försöker 
naturligtvis alltid att stoppa våra möten.

– Om jag fi ck välja, skulle jag hellre bo i 
fl yktinglägren. Visserligen har vi det bättre 
materiellt sett i den ockuperade delen, men 
i fl yktinglägren fi nns i alla fall frihet. 

– Men det är inte bara vi västsaharier som 
är ofria i det ockuperade Västsahara. Även 
marockaner lever under tvång. När den ma-
rockanske kungen kommer på besök till Väst-
sahara, tvingas de stå och vifta med fl aggor 
längs gatorna. De kan inte vägra.

– Jag har marockanska vänner och jag vet 
att inte alla är för kungen och regeringen.

Stöd oss! – Det fi nns inga fria rättegångar. 
Allt är redan klart när den åtalade ställs inför 
rätta. Men naturligtvis är det mycket bra att 
utländska observatörer kommer dit.

– I fängelserna fi nns inga rättigheter alls. 
Svarta fängelset är hemskt, mycket hemskt, 
men du har i alla fall dina släktingar nära 
dig som kan besöka dig. 

– Inga västsaharier betraktas eller behand-
las som politiska fångar eller samvetsfång-
ar. Det är ett stort problem. Nu blandas de 
med alla kriminella fångar. I de fullpackade 
cellerna är det en ”ledare” som bestämmer 
vad som gäller. Det blir tufft för de västsa-
hariska fångarna.

– Det är skamligt, det som händer i Väst-
sahara. Att hålla tyst om allt som den ma-
rockanska regimen gör varje dag mot väst-
saharier och allt lidande som vi utsätts för 
är hemskt.

– Stöd oss! Fortsätt att stödja oss! Tryck på 
det internationella samfundet! Handla inte 
med stulna västsahariska varor! uppmanar 
till slut Mohamed oss svenskar.

Text och bilder: 

Lena Thunberg

– Det fi nns inga fria rättegångar. Allt är redan klart när den åtalade ställs inför rätta,  
säger Mohamed.
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