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än 500 rättegångsfall precis som det vi såg 
idag: Fredliga demonstranter som har miss-
handlats och skadats och även dött och som 
alltid har anklagats för något brott. Under 
alla dessa år har bara tre västsahariska offer 
frikänts”, berättar Kerry Kennedy.

Delegationen sökte också upp Soukaina på 
sjukhuset och såg hennes svullna missfärga-
de ansikte, skriver Huffington Post. 

Det var vänner som tillkallade ambulans 
för den misshandlade Soukaina Jed Ahlou. 
Hon hade då skador i huvud, ansikte, skuld-
ror, bäcken och bröstkorg enligt ett läkar-
intyg, skriver föreningen ASVDH. En lokal 
marockansk TV-kanal hävdar dock i en in-
tervju med samme läkare att Soukaina inte 

var skadad.
Soukaina, en välkänd människorättsakti-
vist, satt fängslad i elva år i ett hemligt ma-
rockanskt fängelse i Atlasbergen under vid-
riga förhållanden på 1980-talet. Många av 
fångarna dog men hon överlevde. Hon fort-
sätter trots sina upplevelser att fredligt pro-
testera mot den marockanska ockupationen. 
Vid det aktuella tillfället skulle hon tillsam-
mans med andra kvinnor demonstrera för 
att FN-styrkan Minurso ska få ett utökat 
mandat att också övervaka att inte mänsk-
liga rättigheter kränks.

Soukaina Jed Ahlou, 52 år, är ordförande 
i FAFESA Fafesa (Forum of future for the 
Saharawi Women in Western Sahara), en av 
många förbjudna människorättsorganisatio-
ner i den ockuperade delen av Västsahara.

Efter besöket i den ockuperade delen av 
Västsahara fortsatte RFK-delegationen till de 
västsahariska Polisario-kontrollerade flyk-
tinglägren i Algeriet.

Lena Thunberg
I tidskriften Västsahara nr 3 2008 finns 

en lång intervju med Soukaina ”Förföljel-
ser är min vardag” av författaren  

Monica Zak. Se www.vastsahara.net,  
Tidskriften Västsahara/ Tidigare nummer

Under RFK-delegationens besök  
i ockuperade Västsahara i augusti 
lyckades Robert Kennedys barnbarn 
fotografera en pågående misshandel 
av den kända människorättsaktivisten 
Soukaina Jad Ahlo. Sen blir amerikan-
skan själv angripen av marockansk 
civilklädd polis.

”Trots sina civila kläder var det ingen tve-
kan om att detta var en hemlig polis. Han 
sträckte sig över till passagerarframsätet i 
Toyotan för att blockera min 17-åriga dot-
ter Mariahs Nikon-kamera, när hon foto-
graferade hur hans uniformerade och icke-
uniformerade kollegor slog en kvinna. Men 
Mariahs kamera var för snabb för honom, 
så han vräkte sig fram för att försöka få 
tag på kameran och fick tag i hennes ansik-
te i stället. Mariah var ok. Det var däremot 
inte kvinnan.

Vi var inte de enda vittnena. En handfull 
kvinnor i färgglada melhafas, den traditio-
nella västsahariska klädedräkten, omringa-
de sin protesterande ”syster”. Polisen skrek 
åt dem. Vi såg en lokal polisman i blå uni-
form. Där fanns också ett gäng gangsters. De 

lokala människorättsledarna förklarade för 
oss att de tillhör DST, Marockos version av 
Stasi. Dessutom fanns två informanter i ci-
vila kläder, som hade följt efter oss hela da-
gen. När Mariah tog bilder på dem, försök-
te de skyla sina ansikten. En av dem gömde 
sig bakom en bil. En av dessa brutala typer 
ställde sig framför bilrutorna, så att vi inte 
skulle se misshandeln som pågick. En tred-
je svor åt Mariah och kallade henne otryck-
bara namn samtidigt som han höll för hen-
nes kamera.”

Kerry Kennedy, ordförande i Robert F. Ken-
nedy Center for Human Rights och dotter 
till Robert Kennedy, ledde i slutet av augusti 
ett veckolångt delegationsbesök i den ocku-
perade delen av Västsahara. Det är hon som 
berättar om delegationens upplevelser den 
första dagen i Huffington Post 29 augusti.

Aminatiou Haidar som fick RFK:s män-
niskorättspris 2008 känner igen en av DST-
männen. Han heter Al Hasoni Mohamed och 
hotade i somras hennes 13-årige son med att 
”Jag ska våldta dig tills du inte kan röra dig.”  

”Vi har träffat en grupp jurister som har 
berättat att sedan 1999 har de åtagit sig mer 

Marockansk civilklädd polis anfaller den fotograferande Mariah 
Kennedy-Cuomo.

Polis försöker hindra Mariah Kennedy-Cuomo att fotografera våldet 
mot Soukaina Jad Ahlo.

Attack mot fredliga demonstranter. Efter övergreppen försöker de civilklädda poliserna dölja sin identitet.

Delegationsbilder 
avslöjar brutal 
misshandel

Soukaina Jad Ahlo slogs blodig när en delegation från Robert F. Kennedy Center for  
Human Rights besökte den ockuperade staden El Aaiún. Soukaina är en känd människo-
rättsaktivist som har suttit 11 år i ett hemligt marockanskt fängelse utan rättegång.

Ett läkarintyg bekräftar alla Soukainas  
skador. Det förnekas senare i  
marockansk TV.

Soukaina Jad Ahlo kysser Västsaharas 
flagga. ”Varje gång man kom till ett nytt 
fängelse började det om, en ny omgång av 
tortyr, elchocker, iskallt vatten, upphängd 
på papegojpinnen med huvudet nedåt, 
Hela tiden förhör. Allt handlade om Polisa-
rio.” Bild: Monika Zak

Preliminär rapport 
från RFK

”Vi uppmanar Marockos regering att stop-
pa det våld som riktas mot västsaharier som 
stödjer ett självständigt Västsahara.”

Detta skriver RFK Center for Human 
Rights bland annat i en preliminär rapport 
efter sitt besök i den Marocko-kontrollerade 
delen av Västsahara. Delegationen bestod av 
nio personer från fyra organisationer förut-
om RFK Center.

Delegationen fruktar också att myndighe-
terna kommer att hämnas på personal på sjuk-
huset som visade dem den skadade Soukaina.
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