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Guld, uran och diamanter
Geokemiska undersökningar som det kanadensiska bolaget 
Metalex har gjort visar på stor potential för guld, uran och 
diamanter på västsaharisk ockuperad mark i det område 
som man har tecknat licens för. Nu har man startat geo-
fysiska undersökningar från luften av sitt licensområde, 
skriver bolaget i augusti.

Metalex har ingått ett joint venture med det marockanska 
statliga bolaget ONHYM, som ansvarar för olje- och mine-
ralutvinning. 

Attackplan från USA
Samtidigt som den marockanska regeringen använder våld 
mot västsaharisk civilbefolkning i den ockuperade delen 
av Västsahara anländer den först gruppen F16 jetplan som 
Marocko köpt av USA.

Genom att sätta högteknologiska vapen i händerna på 
den marockanska ockupationsmakten glömmer USA sitt 
ansvar för fred och säkerhet i världen, säger den västsa-
hariska informationsministern i augusti. Detta uppmuntrar 
Marocko att fortsätta ockupationen av Västsahara i strid 
med FN-stadgan.

Ungdomar demonstrerade
Dussintals arbetslösa västsahariska ungdomar, som kräver 
rätt till arbete och anständigt liv, stoppades av marockansk 
polis när de startade en fredlig marsch i El Aaiún 26 juli. 
Civilklädd och uniformerad polis omringade, provocerade 
och attackerade ungdomarna.

Ungdomarna protesterade också mot falska löften om 
arbeten som de fått, efter att ha upphört med en sitt-
demonstration en månad tidigare utanför stadens arbets-
förmedling, meddelade Departementet för de ockuperade 
områdena.

Demonstranter i Rabat
1500 marockanska demonstranter krävde politiska och 
ekonomiska reformer den 18 juli i Rabat. Demonstranterna 
förhindrades av säkerhetsstyrkor att samlas utanför parla-
mentet. Demonstrationen var initierad av 20-februarirörel-
sen som agerat sedan 20 februari.

”Ned med regimen! Social rättvisa! Stoppa korruptionen! 
Regeringen måste avgå! Upplös parlamentet!” var några 
av kraven. En grupp regimvänliga supporters försökte störa 
demonstranterna.

Vi ber hela världen 
att skydda oss
– De kastade stenar så att jag bröt näsan när 
jag försökte ta mig nedför trappan.

En ung kvinna med nedblodat ansikte be-
rättar på en skakig You Tube-film.

Kameran zoomar in på en annan äldre 
kvinna, även hon synbarligen utmattad och 
skadad. I bakgrunden rör sig folk. Det är 
rörigt, uppenbarligen filmat strax efter själ-
va händelserna.

– De har slagit oss, misshandlat oss, för-
olämpat oss, spottat på oss, slagit sönder 
möbler och inredning. Jag kan inte tala mer. 
Hjälp oss! Försvara oss! säger hon uppgivet 
in i kameran.

Modiga 
manifestationer
Ett halvår efter att marockanska säkerhets-
styrkor demolerade protestlägret Gdeim Izik 
i november 2010 och fängslade och tortera-
de aktivister, vågar människor sig åter ut på 
gatan – och inte bara i smyg några sekunder 
framför en kamera.

Den 23 maj samlades en grupp västsaharier 
utanför Marockanska gruv- och energiminis-
teriets lokalkontor i El Aaiún. Det var före 

detta anställda vid Fosfatgruvan Fos Bucraa 
som blivit arbetslösa, ersatts av marockansk 
arbetskraft och nu krävde sin rätt. Det var 
personer som varit fängslade och försvun-
na, som krävde upprättelse och kompensa-
tion. Det var västsaharier som krävde att den 
marockanska myndigheten IER, som inrät-
tades 2004 för att göra upp med och kom-
pensera alla offren för kung Hassans sten-
hårda regim, skulle återuppta sitt arbete så 
att det även gäller dem, dessa västsaharier.

Med banderoller och högtalare meddelar 
andra: ”Att köpa våra råvaror är att köpa 
vår smärta och vårt lidande.” ”Nej till EU:s 
fiskeavtal med Marocko” och ”Nej till Ma-
rockos avancerade status inom EU”

Moustapha  
Ab Daiem
I juni kom ett dramatiskt meddelande från 
Malainin Lakhal, ordförande i Västsaharis-
ka journalist- och författarförbundet UPES. 
Mustapha Abdaiem, en skribent och lärare 
som suttit fängslad sedan 2008 i Tiznit i söd-
ra Marocko, hade förts bort. Fyra dagar se-
nare lyckades vänner lokalisera honom till 
fängelset i Salé utanför Rabat. Ingen myn-
dighet hade informerat hans familj om för-
flyttningen. Två systrar lyckades få 10 minu-
ters samtal med honom bakom galler i Salé. 

Han berättade att han förts iväg i bil i py-
jamas med handbojor och förbundna ögon 
och utan att få med sig vare sig kläder, med-
icin eller andra tillhörigheter. Mustapha Ab-
daiem är diabetiker med högt blodtryck och 
beroende av sin medicin. Nu satt han isole-
rad. Han trodde själv att ”kidnappningen” 
berodde på att texter av honom, där han ut-
trycker sina politiska åsikter, hade publice-
rats på UPES webbsida.

Den 49-årige västsahariern Mustapha Abd 
Daiem är född i Marocko och utbildade sig 
till lärare i arabiska. Han arbetade också 
som reporter på flera marockanska tidning-
ar. 2006 blev han medlem i UPES och publi-
cerade på hemsidan flera avslöjande artiklar, 
som kritiserade de marockanska myndighe-
terna. 2007 grundade han och andra västsa-
harier Den västsahariska kommittén till för-
svar för mänskliga rättigheter i Zag, en stad 
i södra Marocko.

Han dolde inte att han var för ett själv-
ständigt Västsahara och förföljdes ofta av 
de marockanska myndigheterna.

2008 greps han i Assa, då han öppet stöd-
de västsahariska demonstranter bland an-
nat genom att ta ned en marockansk flagga.

Han dömdes till tre års fängelse 2009 utan 
att hans advokat var närvarande.

Under sommaren har de fredliga protester-
na fortsatt i både El Aaiún och Smara trots 
att demonstranter blivit slagna av marock-

ansk polis. I framför allt augusti har väst-
saharier ändå tagit gatorna i besittning i 
fredliga manifestationer i El Aaiún. Många 
västsaharier har misshandlats av den nyin-
rättade specialstyrka inom polisen, som in-
rättats efter Gdeim Izik med uppgift att kon-
trollera västsahariska ungdomar. 

Större folksamlingar än fyra personer är 
nu förbjudet.

Hungerstrejkade  
i 67 dagar
Sex västsahariska män, Bariaz Mohamed, 
Oumar Eddaoudi, Ahachhach Mohamed, 
Abrahim Rafiki, Ddriss Zagara and Mok-
htar Lachhab, i åldrarna 22 till 35 år hung-
erstrejkade i 67 dagar i Goulemines fängelse 

i södra Marocko i protest mot att västsaha-
rier marginaliseras och att Marocko plund-
rar Västsahara på dess naturtillgångar. Efter 
57 dagar hungerstrejk i juni hade tre av dem 
förlorat medvetandet och förts till sjukhus. 

Vägrar begrava 
kroppen
Den 22 december 2010 dog den 26-årige 
Said Dambar. Han hade skjutits av marock-
ansk polis i El Aaiún när han återvände till 
föräldrahemmet från ett internetkafé. Famil-
jen har inte fått någon ordentlig förklaring 
till dödsfallet. Därför vägrar de att ta emot 
hans kropp. De kräver en obduktion och en 
ordentlig polisutredning. 

Den 19 maj, fem månader efter dödsfallet, 
hade västsahariska människorättsaktivister 
samlats utanför familjen Dambars hem i en 
sit-in. Marockansk polis anlände och västsa-
harierna flydde in i huset några trappor upp.

På filmen ser man hur poliserna kastar ste-
nar, järnstänger och andra tillhyggen mot 
fönster för att försöka ta sig in i huset med 
våld. Fönster krossas och till slut tar de sig in.

Lena Thunberg
Källor och bilder: 

Sahara Thawra, UPES, 
Equipe Media     

H j ä l p  o S S !

Said Dambars mamma slogs blodig av polis i maj i sitt eget hem.

Västsahariska politiska fångar hungerstrejkade i 67 dagar.”Att köpa våra naturresurser är att köpa vårt lidande och våra tårar.” Kvinnor i fredlig manifestation.Mustapha Ab Daiem i domstolen 2009.Västsaharier i ockuperade El Aaiún trotsade 
militären och demonstrerade.
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