Så många som 86 procent av barnen i de
västsahariska flyktinglägren i Algeriet
har förstorad sköldkörtel. Vattnet innehåller för mycket jod – jodhalten koncentreras också i kamelmjölk och getmjölk. Den senare kan innehålla upp till
13 000 mikrogram per liter. En människa behöver 150 mikrogram per dag.
Flyktingarna behöver hjälp. Men framför allt måste man sätta press på omvärlden att sluta stödja Marockos ockupation av Västsahara, konstaterar studentaktivisten Rabib Amidane.
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FÖDA. Ingrid Barikmo har undersökt hälsan i flyktinglägren i Algeriet.

VÄSTSAHARA. Djuren i flyktinglägren lever på sopor. I deras mjölk koncentreras bland annat jodhalten som är ett stort pr

Undermålig föda i fly
N
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är de ännu endast en liten del
av matförsörjningen, och det
är viktigt att flyktingarna inte hinner göra sig beroende av
dem.

Efter att undersökningen presenterats har löften om vattenrening kommit från EUs
biståndsorgan ECHO. Ingrid
Barikmo uppfattar det som en

månader fick de 160 000 flyktingarna i lägren dela på mat
till 90 000 personer. Därefter
ökade tilldelningen till 125
000 personer, och på den nivån ligger den fortfarande.

signal att odiskutabla fakta
är grunden för att hjälpen ska
komma, och hon kommer att
gå vidare med nya undersökningar så snart pengar finns.
Vattnet är inte enda problemet. Maten är långt ifrån tillräcklig – 2006 drog UNCHR
och World Food Program
(WFP) drastiskt ned tilldelningen av mat. Under åtta

Det område i Algeriet där lägren finns är det mest ogästvänliga som kan tänkas. Vattenbristen är konstant och

där finns ingen växtlighet. De
boende i lägren är helt hänvisade till nödhjälp, och tanken
var givetvis att de också skulle kunna förlita sig till de djur
som fraktats till lägret.
– Det är ett brott mot artikel 11 i FNs deklaration om
mänskliga rättigheter, det
handlar om rätten till mat.
Undernäringen ökade på ett

”Västsaharas folk kunde leva i välfärd”
– Samtidigt som mina landsmän lider av brist på mat
fortsätter EU att göra fiskeriöverenskommelser med Marocko. Situationen är fruktansvärd och vi måste öka
den politiska pressen för att
få slut på denna konflikt.
Rabab Amidane är student
och människorättsaktivist
från El Aaiún, Västsaharas
huvudstad. Tidningen Broderskap berättade om henne
då hon förra året var i Sverige
för att vittna om ockupationsmakten Marockos brott mot
de mänskliga rättigheterna.
Nu stannar Rabab Amidane – hon har fått permanent
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utritionisten Ingrid Barikmo har
på uppdrag av
Kyrkans
Nödhjälp, Norge, i
samarbete med
befrielserörelsen Polisario undersökt hälsan hos kvinnor
och barn i flyktinglägren i Algeriet. Resultatet pockar på
omedelbara åtgärder och fortsatta undersökningar.
– Vi har undersökt endast
halten av jod i get- och kamelmjölken. Men djuren lever på
sopor, bland annat uppblött
returpapper. Fortsatta undersökningar kommer sannolikt
att visa stora halter av dioxin,
PVC (polyvinylchloride), PCB
(polychlorinated biphenyls)
och tungmetaller. Vi måste
också undersöka köttet, som
lär vara förgiftat på samma
sätt, säger hon.
Det handlar i grunden om
matsäkerhet. Djuren har tagits in i flyktinglägren av FN
och olika hjälporganisationer,
men där finns inget foder till
dem. De kartonger som maten
till flyktingarna anländer i
blöts upp och blir djurmat. Ingrid Barikmo utgår från att
man måste sluta med djurhushållningen i lägren – i dag

KVAR. Människorättsaktivisten
Rabab Amidane har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

uppehållstillstånd. Glädjen är
stor, men kluven.
– Västsaharas folk skulle

kunna leva i välfärd. Vi är en
liten befolkning och de rika
fiskevatten som nu utnyttjas
av EU skulle enkelt föda oss.
I stället lever stora delar av
oss i flyktingläger i Algeriet
och är helt beroende av
nödhjälp, säger hon.
Marocko ockuperade Västsahara 1975. Sedan 1991 finns
en FN-styrka på plats för att
genomföra en folkomröstning
om självständighet, den har
ännu inte ägt rum.
I fyra läger i öknen i Algeriet lever omkring 160 000 av
en befolkning på upp emot
500 000 personer i väntan på
folkomröstningen. Och i de oc-

kuperade delarna – ungefär
två tredjedelar av Västsaharas territorium – lever befolkningen under svårt förtryck.
Den senaste vågen av demonstrationer inleddes i maj
2005. Trots att demonstrationerna var fredliga kvästes de
med stor brutalitet.
Socialdemokraternas partikongress beslöt förra hösten
att erkänna Västsaharas
självständighet, och Sverige
var det enda land i EU som i
ministerrådet röstade emot
fiskeavtalet med Marocko
2006.
EU-parlamentarikern Åsa
Westlund (S) kallar avtalen
för en folkrättslig skandal.
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