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Aminattou Haidar får pris
För sitt civilkurage tilldelades människorättsaktivisten 
Aminatou Haidar Civil Courage Award av den amerikanska 
organisationen Train Foundation i New York den 21 oktober. 
Aminattou Haidar uppmanade i sitt tal det internationella 
samfundet att överge rollen som passiv åskådare till väst-
sahariernas drama och stödja dem i deras rätt till att rösta 
om sin framtid. Hon var själv ”försvunnen” i fyra år i ett 
hemligt fängelse utan rättegång. Där utsattes hon för fysisk 
och psykisk tortyr inklusive hot om våldtäkt och avrättning.

Eskalerande polisvåld
Dagen efter gripandet på Casablancas fl ygplats den 8 
oktober trappade polisen upp förföljelserna av västsaharier. 
Flera greps och misshandlades. Hela bostadsområden i El 
Aaiún och Dakhla omringades av polis. Ghalia Joumana och 
Izana Amedan, greps, kläddes av och fotograferades nakna 
på gatan av den nyinrättade polisstyrkan ”Dödsbriganden”. 
Alla besök till människorättsaktivister registrerades, fem ak-
tivister greps och en person, Houssein Lidri, hindrades från 
att besöka sina vänner och fi ck sitt hem sönderslaget.

Gripna ungdomar: Hjälp 
oss, vi står inte ut längre
Naguia, 19 år, är en av de sex väst-

sahariska ungdomar som hindrades 

från att fl yga från Agadirs fl ygplats den 

5 augusti för att delta i ett internatio-

nellt ungdomsseminarium 

Talk Together i Oxford i England. 

Två veckor senare greps hon. 

Här är hennes vittnesmål:

– Jag heter Naguia El Haouasi och jag har 
gripits fl era gånger av den marockanska 
polisen. Senast det hände var den 27 au-
gusti. Jag var på väg från några vänner i El 
Aaiún, när en polisbil stannade. Jag tving-
ades in i bilen, som körde iväg till Sakia El 
Hamras fl odbank. Det var många poliser 
där som band för mina ögon, slog mig och 
svor åt mig.

– De ställde en massa frågor, men jag sa 
till dem: ”Ni hindrade oss från att åka till 
Storbritannien. Vi skulle ha varit med i Talk 
Togethers program för ungdomar. Men nu 
har ni visat världen att ni är diktatorer, ef-
tersom vi inte fi ck resa. Att resa är faktiskt 
en mänsklig rätttighet.”

– De blev fullständigt galna. De sa att det 
var västsahariska människorättsaktivister 
som uppmanade oss att ha manifestationer 
och som gav oss fl aggor. Jag svarade att ing-

en sa åt oss, utan att vi bara uttryckte våra 
åsikter, vilket vi har rätt till. 

– De slog mig igen och ville ha namn. 
– En polis sa att han skulle fi lma mig med-

an jag sa att det var människorättsaktivister 
som styrde oss och att de är separatister.

– När jag vägrade att göra detta, sa de till 
mig att klä av mig. Jag vägrade. Då slet de 
av mig mina kläder, tills jag var helt naken. 
De slog mig överallt och de videofi lmade 

mig. De sa att de skulle visa fi lmen för hela 
världen, för att bevisa att de har kontroll 
över säkerheten. De sa också att de skul-
le lägga ut fi lmen på Internet för att skan-
dalisera mig.

– Jag bönfaller alla internationella orga-
nisationer att ingripa så att dessa dagliga 
kränkningar upphör i den ockuperade de-
len av Västsahara. Vi står inte ut längre. 
Våra hem bevakas och kontrolleras och vi 
förföljs överallt.

– Minurso är där, men de gör ingenting 
för att hjälpa oss eller för att stoppa män-
niskorättsbrotten.

– Vi behöver internationellt skydd men 
det internationella samfundet gör inget för 
att sätta stopp för detta drama.

Förkortad version av vittnesmålet. 

Se hela på www.vastsahara.net  

Översättning: Lena Thunberg

”Vi ska bränna 
dig levande” 
Den 2 september greps en annan av de sex 
”Oxfordungdomarna”, Razouk Choummad, 
20 år, i El Aaiún av civilklädd marockansk 
polis. Han kördes iväg till utkanten av sta-
den, en polisman slet av honom kläderna 
och hällde en vätska över honom. Polisen 
sa att det var bensin och att de skulle tän-
da på och bränna honom levande. Poliser-
na skrattade och skämtade medan de miss-
handlade Razouk, som släpptes efter cirka 
fem timmar. 

Källa och bilder: ASVDH
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Naguia El Haouasi.

Razouk Choummad.
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