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ROGALAND
– Situasjonen i Vest-Sahara er 
forferdelig. Det er politi og mi-
litære overalt. Du kan ikke kri-
tisere okkupasjonsmakten uten 
å bli arrestert. Mange blir tortu-
rert i fengsel.

Det sier Lemnaissir El Has-
san, Lagadaf Mohamed Hassan 
og Salma Mohamed Salek. De 
er alle saharawier, bosatt i Ro-
galand.

Afrikas siste koloni
De reagerer sterkt på at Tau-be-
driften Comrod har eksportert 
antenneutstyr til Marokko. 

– Vi ber om svar på hvorfor de 
gjør dette. Hvorfor de hjelper 
okkupasjonsmakten med ut-
styr? De burde hjelpe oss i ste-
det. Det er vi som er ofre. 

Vest-Sahara var spansk ko-
loni fram til 1975. Da delte Ma-
rokko og Mauretania området 
mellom seg etter avtale med 
Spania. Bevegelsen Polisario 
nektet å godta dette og erklær-
te i 1977 området som selvsten-
dig. Mauretania trakk seg ut i 
1979 og anerkjente Vest-Saha-
ra, mens Marokko gjorde krav 
også på deres del av området. 

Okkupasjonen er i strid med 
folkeretten, og det rapporteres 
om omfattende brudd på men-
neskerettighetene. 

– Nevøen min var i nærhe-
ten av en demonstrasjon da 
han ble arrestert. Det eneste 
han gjorde, var å forsøke å hjel-
pe en eldre dame. Han ble stu-
et sammen med 70-80 menn i 
et lite rom uten toalett. Politiet 

knekte et av ribbeina hans. Det 
tok fire måneder før han slapp 
ut, forteller Lagadaf. 

Vest-Sahara er medlem av 
Den afrikanske union (AU) og 
har flere ganger fått støtte i FN 
for sitt krav om selvstendighet.

Et flertall av saharawiene bor 
i dag i flyktningleire i Algerie.

Nesten 30 år i telt
– Jeg er født i Vest-Sahara, men 
har bodd store deler av livet 
mitt i flyktningleir, forteller Sal-
ma.

Hun kom seg omsider til Spa-
nia, der hun traff ektemannen 
Lagadaf. De er bosatt på Kver-
naland og har døtrene Nora, Si-
rin og Malak.

I dag er det nesten ikke mulig 
å være saharawier i Vest-Saha-

ra, mener de. Marokko lar sta-
dig flere marokkanere bosette 
seg i Vest-Sahara, og disse an-
tas å utgjøre et flertall av be-
folkningen. Myndighetene har 
også bygd en mer enn 2000 ki-
lometer lang mur rundt de sen-
trale områdene og kontrollerer 
all økonomisk aktivitet i landet, 
som er rikt på naturressurser. 

– Marokkanerne tar alle job-
bene. Saharawiene er derfor 
svært fattige, sier Lemnaissir, 
som satt fengslet et halvt år et-
ter en demonstrasjon han del-
tok i.

Han klarte å rømme og kom 
som flyktning til Norge. Han er 
leder for Foreningen for saha-
rawier i Norge. Om lag 30-35 
landsmenn bor her i landet.

– Det er overvåking i landet 

Flyktet fra overgrep og fattigdom

Salma Mohamed Salek, datteren Sirin, Lemnaissir 
El Hassan og Salmas eldste datter, Nora. 
Saharawier i Rogaland reagerer sterkt og ber 
Tau-bedriften Comrod svare på om antenneutstyr 
fra Tau er brukt i de okkuperte områdene i Vest-
Sahara.  FOTO: TOMMY ELLINGSEN 

Krigsmateriell  Comrod på Tau

 Saharawier i Rogaland forteller om omfattende brudd 
på menneskerettighetene i hjemlandet Vest-Sahara.

PRAHA

Breivik-sympatisør 
pågrepet i Tsjekkia

Tsjekkisk politi har ar-
restert en mann som 
angivelig sympatiserer 

med Anders Behring Breivik. 
Mannen planla et bombean-
grep, ifølge politiet. Politisjefen 
i Ostrava, Radovan Vojta, fortel-
ler at mannen trolig sympatise-
rer med Anders Behring Brei-
vik fordi han har brukt Breviks 
navn på internett. Naboene sier 
imidlertid til nyhetsbyrået CTK 
at han ikke er en høyreekstrem 
at han er mentalt forstyrret. 
(NTB)

LOS ANGELES

Madonna støtter 
Pussy Riot
Madonna sluttet seg til 
det internasjonale kriti-
kerkoret som fordøm-

mer fengslingen av de tre med-
lemmene av det russiske punk-
bandet Pussy Riot.

– Jeg protesterer mot dom-
men som sender Pussy Riot 
til en straffeanstalt i to år på 
grunn av en 40 sekunders opp-
treden, heter det i en uttalelse 
fra Madonna der hun også ro-
ser punkbandets politiske me-
ninger. – Straffen er for streng 
og umenneskelig, legger hun til. 
(NTB)

KHARTOUM

Uklare omstendig-
heter rundt fly-
ulykke i Sudan

Opptil 31 personer, 
blant dem flere minis-

tre, mistet livet da et fly styr-
tet sør i Sudan. Omstendighe-
tene omkring ulykken er ukla-
re. Ulykken skjedde ved 8-tiden 
i går morges da en offisiell dele-
gasjon var på vei fra hovedsta-
den Khartoum til delstaten Sør-
Kordofan for å delta i en mar-
kering av den muslimske feirin-
gen id.

Flyet styrtet i et fjellområde 
nær byen Talodi, opplyser det 
sudanske nyhetsbyrået SUNA. 
Ifølge en talsmann for den su-
danske luftfartsmyndigheten 
«hørtes en eksplosjon, og flyet 
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