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Frige de sju västsaharierna!
Amnesty International kräver den 12 oktober att de sju grip-
na västsaharierna omedelbart ska friges eftersom de tros 
vara samvetsfångar. Amnesty International, svenska sektio-
nen uttrycker 19 oktober oro över rapporter om att familje-
medlemmar utsatts för hot och trakasserier. Även Frontline 
(Protection of Human Right Defenders) kräver detsamma. 
Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights krä-
ver en omedelbar undersökning om varför de gripits samt 
skydd för de gripnas fysiska och psykiska säkerhet.

Vad gör svenska regeringen?
Hans Linde (v) frågade Carl Bildt den 16 oktober vad reger-
ingen gör för de gripna västsaharierna. I sitt svar skriver 
utrikesministern att man haft kontakt med de marockanska 
myndigheterna och krävt att de gripnas mänskliga rättig-
heter ska respekteras. Sverige har också krävt att få veta 
vad som händer med dem. 

– Genom vår ambassad i Rabat och andra kanaler följer vi 
nära händelseutvecklingen. Vi är också i kontakt med EU:s 
övriga medlemsstater för att utröna deras syn.

Den 11 oktober skulle den västsaha-

riske människorättsaktivisten Brahim 

Dahane ha talat på Palmedagarna i 

Stockholm. Han kom inte. Tre dagar 

tidigare greps han och sex andra 

västsaharier nämligen av marock-

ansk säkerhetstjänst på Casablancas 

fl ygplats. De hade just återvänt från en 

resa till de västsahariska fl yktinglägren 

i Algeriet. 

För denna resa är nu de sju representanterna 
för olika människorättsorganisationer åta-
lade för ”samarbete med fi enden” och ”hot 
mot nationens yttre säkerhet”. De kommer 
att ställas inför en militärdomstol. Enligt 
den spanska tidningen El Pais är detta för-
sta gången på 20 år som civila personer ställs 
inför en militärdomstol i Marocko. De kan 
riskera dödsstraff för högförräderi.

De sju västsaharierna, sex män och en 
kvinna, hade under nio dagar besökt de väst-
sahariska fl yktinglägren och Alger. Det är för-
sta gången som ett sådant besök har gjorts 
av västsaharier med tillgång till pass i ocku-
perat område. Besöket har kritiserats häftigt 
i marockansk statskontrollerad press.

De övriga sex människorättsaktivisterna 
är Ali Salem Tamek, ordförande i CODESA 
(Collective of Saharawi Human Rights De-
fenders), Ahmed Nasiri, ordförande i AMDH 
(Moroccan Association of Human Rights) 
i Smara, Dagja Lachgar, styrelseledamot i 
AMDH i El Aaiún, Yahdad Ettarroussi, med-
lem i AMDH i El Aaiún, Saleh Lebayhi, ord-
förande i Forum för skydd av västsahariska 
barn och Rachid Sghayar, medlem i Kom-

mittén mot tortyr i Dakhla.
Flera av dessa aktivister har suttit i åra-

tal i marockanska hemliga fängelser. Ändå 
vågar de föra ut information om Marock-
os ockupation av Västsahara, rapportera 
om övergreppen mot civilbefolkningen och 
träffa utlänningar.

Fem andra västsaharier blev stoppade av 
marockansk polis veckan innan, när de i bil 
försökte ta sig via Mauretanien till fl ykting-
lägren i Algeriet. De fem blev fråntagna sina 
identitetshandlingar och andra dokument. 
Bland de fem fanns Mohammed Daddach, 
en människorättsaktivist som satt 20 år i ma-
rockanskt fängelse och som tilldelades det 
norska Raftopriset i Bergen 2004.

Samtidigt som de sju västsaharierna åta-
las för ”samarbete med fi enden” organi-
serar FN:s fl yktingkommissariat UNHCR 
veckolånga familjebesök mellan fl ykting-
lägren och ockuperat områden. Västsaha-
rier fl ygs mellan de två områdena för att 
få träffa sina släktingar. Dessa besök har 
skett sedan 2004. Tusentals personer står 

i kö för att få delta. 
Brahim Dahane, 44 år, har i många år för-

gäves försökt få människoorganisationen 
ASVDH (Saharawi Association of Victims 
of Grave Human Right Violations Commit-
ted by the Moroccan State), där han är ord-
förande, registrerad. Han tillhör den grupp 
västsaharier som tidigare varit ”försvunna”. 
1987, strax innan en FN-delegation skulle 
besöka den ockuperade delen av Västsahara, 
greps han och hundratals unga motståndare 
till den marockanska ockupationen. I fyra år 
hölls han fången under vidriga förhållanden 
i ett hemligt fängelse utanför El Aaiún utan 
att hans anhöriga visste om han var vid liv. 
Han åtalades aldrig och ställdes aldrig inför 
rätta. Han har aldrig fått någon förklaring 
till varför han fördes bort.

Ali Salem Tamek, 36 år, har varit fängslad 
fem gånger tidigare 1992, 1996, 1997, 2002 
och 2005. Han har varit berövad sitt pass i 
tolv år men gjorde under ett besök i Spanien 
2005 en turné i Europa för att berätta om si-
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Brev till Marockos kung
”Släpp de sju gripna omedelbart och villkorslöst! Garantera 
att människorättsaktivister i Västsahara och Marocko får 
utöva sina lagliga rättigheter utan restriktioner och utan att 
hotas av straff!” Detta kräver de fyra riksdagsledamöterna 
Birgitta Ohlsson (fp), Anita Brodén (fp), Eva Selin Lindgren 
(c) och Hans Linde (v) i ett brev till Marockos kung Moham-
med VI. Liknande brev har undertecknats av frivilligorgani-
sationer från Danmark, Belgien, Tyskland, Österrike, Japan, 
Frankrike, Schweiz och Sverige.

Polisario-protester till FN
Soltana Khaya, greps på fl ygplatsen i El Aaiún den 9 
oktober när hon var på väg tillbaka till Spanien efter att 
ha besökt sina föräldrar. Hon misshandlades så svårt av 
marockansk polis vid en studentdemonstration i Marrakesh 
i maj 1997 att hon förlorade sitt ena öga.

Soltana hölls denna gång fängslad i fem timmar, miss-
handlades och hotades med att få sitt andra öga sönder-
slaget också. Hon förhördes om sina kontakter med de sju 
gripna människorättsaktivisterna och berövades sitt pass 
och uppehållstillstånd i Spanien, innan hon släpptes.

tuationen i den ockuperade delen av Västsa-
hara. I Spanien fi ck han läkarvård för skador 
efter hungerstrejker under fängelsetiderna. 
Han greps i augusti 2005 när han återvän-
de till ockuperat område. Marockansk po-
lis anklagade honom för att vara anstiftare 
till de fredliga protesterna i maj samma år. 
Polisen trakasserade hans familj och hotade 
att våldta hans fru. Hotet verkställdes sena-
re. Ali Salem Tamek har varit en av Amnes-
ty Internationals samvetsfångar.

Ahmed Nasiri har varit fängslad fem gång-
er. Han satt bland annat i det ökända Svar-
ta fängelset i El Aaiún i ett och ett halvt år. 
Han tillhör den grupp av 400 ungdomar som 
1988 skickades till Marocko för att ”maroc-
kaniseras”. Projektet misslyckades. Hösten 
2008 drog de marockanska myndigheter-
na in hans lön.

Lena Thunberg

Se uppdaterad information på 

tidskriften Västsaharas hemsida 

www.vastsahara.net

å Casablancas fl ygplats den 8 oktober.

”Människorättsaktivisten Brahim Da-

hane, försvarare av mänskliga rättighe-

ter i Västsahara, är årets pristagare till 

minne av Per Anger. Han har nomine-

rats av ICJ-S, Svenska Avdelningen av 

Internationella Juristkommissionen.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth de-
lade ut priset, 150 000 kronor och en sym-
bol i silver, som väger lika mycket som ett 
mänskligt hjärta, vid en ceremoni i Stock-
holm den 16 november. Brahim Dahane är 
i dagsläget fängslad.

Motivering: För att i konfl ikten mellan 
Marocko och Polisario rörande Västsahara 
uthålligt med fredliga medel och personligt 
mod riskerat sitt liv i kampen för mänskli-
ga rättigheter.”

Brahim Dahane (född 1965) har under hela 
sitt vuxna liv med fredliga medel hävdat sa-
hariernas rätt till ett självständigt Västsahara 
och varit aktiv i kampen för mänskliga rät-
tigheter, bland annat genom grundandet av 
människorättsorganisationen ASVDH (Aso-
ciación Saharui de Victimas de Violaciones 
Graves de los Derechos Humanos Cometi-
das por el Estado Marroqui).

Brahim Dahanes engagemang har lett till 
att han under långa perioder suttit fängslad. 
Han har också blivit utsatt för tortyr. När 
detta skrivs är Dahane åter frihetsberövad. 
Han greps av marockanska myndigheter 
den 8 oktober tillsammans med andra MR-
försvarare i samband med återkomsten till 
Casablanca efter en resa till fl yktinglägren i 
Tindouf, Algeriet.

Brahim Dahanes och ASVDH:s verksam-
het ger röst åt de saharier som utsatts för 
tortyr, försvinnanden och misshandel. Han 
har byggt upp goda relationer med interna-
tionella organisationer och press, vilket lett 
till att uttalanden från ASDVH ofta publi-

ceras i framför allt spansk press och på In-
ternet. Han har också lyckats få besökare 
och kommissioner att komma till Västsaha-
ra och på så vis bryta tystnaden kring den-
na långdragna konfl ikt.

1994 reste Brahim Dahane och tre andra 
personer till Rabat i Marocko för att efter-
forska möjligheterna att väcka talan mot 
den marockanska staten för brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Detta initiativ an-
ses ha varit det första steget mot en organi-
sering och samordning av människorättsak-
tivister i Västsahara.

Per Anger-priset är ett internationellt pris, 
instiftat 2004 av svenska regeringen för att 
främja humanistiska och demokratifrämjan-
de insatser. Myndigheten Forum för levande 
historia har regeringens uppdrag att admi-
nistrera nomineringar, utse jury och organi-
sera priset i alla dess delar. 

 Priset är uppkallat efter svensken Per Ang-
er, legationssekreterare i Budapest, som ar-
betade med att rädda så många som möj-
ligt undan förföljelse och avrättningar under 
andra världskriget i det nazistockuperade 
Ungern.”

Forum för levande historia, 3 nov

Svenska regeringens 
pris till Brahim Dahane

Pristagaren.




