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Västsaharier som förespråkar självständighet för Västsahara för-
följs av de marockanska myndigheterna. De saknar grundläggande
rättigheter och hotas av tortyr, fängelse och rättsvidriga domar. 

Det slås fast i en hemlig FN-rapport, som läckte ut i början av
oktober. Det var i maj i år som en delegation från FN:s människo-
rättskommission besökte de ockuperade delarna av Västsahara efter
långa förhandlingar med Marocko. Ockupationsmakten krävde att
delegationen också skulle besöka flyktinglägren i Algeriet. Ett sådant
besök genomfördes också.

Alltsedan förföljelserna mot västsaharier i de ockuperade delarna
av Västsahara startade i maj 2005 har krav ställts på att oberoende
observatörsgrupper från främst FN och EU ska undersöka situatio-
nen i området. 

Under lång tid har representanter från EU-parlamentet förhandlat
med Marocko om att få besöka området. I början av oktober ställde
Marocko in det besök, som man till slut godkänt. 

Detta är ingen ny policy från den marockanska regimen. Bland
annat har cirka åtta delegationer från spanska regionala parlament
förvägrats inresa i El Aaiún.

Representanter från de svenska, norska och finska ambassaderna i
Marocko har vägrats inresa.

Västsahara är ett stängt land. Den marockanska regimen kontrolle-
rar allt i de ockuperade delarna av Västsahara. Situationen är mycket
farlig för den västsahariska civilbefolkningen.

Hur kan EU och de nordiska länderna acceptera att de förvägras
besöka de ockuperade delarna?

Hela det internationella samfundet borde agera, när västsaharier
torteras och kastas i fängelse bara för att de förespråkar det som FN-
resolution efter FN-resolution har slagit fast; rätten att själva
bestämma om Västsahara ska bli självständigt eller inte.

Sedan i september hungerstrejkar västsahariska fångar i det ökända
Svarta fängelset i El Aaiún och i fängelser i Marocko.

I de västsahariska flyktinglägren i Algeriet hotar svält. UNHCR
och WFP har skurit ned matransonerna. Maten räcker inte året ut,
meddelar Västsahariska Röda Halvmånen.

Trots vetskapen om att Västsahara ännu inte är avkoloniserat, att
Marocko vägrar att acceptera ett självständigt Västsahara, att den
västsahariska civilbefolkningen är hotad tiger omvärlden. Dessutom

har EU tecknat ett illegalt fiskeavtal med
Marocko.

Om ingen längre rycker ut när mänskliga
rättigheter kränks och internationell lag inte
följs, vad finns det då för anledning att tro på
det politiska etablissemanget? Att gröpa ur för-
troende för internationella institutioner är far-
ligt inte bara för civilbefolkningen i drabbade
länder utan också för oss som bor i den väl-
mående delen av världen.

Vad tänker den nya svenska regeringen
göra åt detta?

Inga reaktioner

redaktören har ordet

Lena Thunberg, 
redaktör för Västsahara

Svält hotar i lägren
– I oktober kommer maten från World Food
Programme att vara slut och det finns risk för
svält, meddelar Västsahariska Röda Halvmå-
nen i en vädjan om hjälp i ett pressmedde-
lande den 30 september.

Det behövs 6 000 ton mjöl, 700 ton lin-
ser, 500 ton socker och 500 ton olja för de
resterande månaderna i år. 

– Röda Halvmånen riktar en appell till
givarländerna, statliga och icke-statliga
internationella organisationer om omedel-
bart bistånd till de västsahariska flyktingarna
medans tid är, sägs i meddelandet.

Aminatou Haidar – 
ett sanningsvittne

Aminatou Haidar, en av Västsaharas mest
kända människorättsaktivister som släpptes
ur Svarta fängelset i januari efter en lång
hungerstrejk och som besökte Sverige i april
har därefter besökt flera länder. 

Förutom Spanien, Italien och EU-parla-
mentet, besökte hon i juni Sydafrika, där
hon bland andra träffade Sydafrikas utrikes-
minister Dlamini Zuma.  

I september var hon inbjuden till USA av
kongressledamöter och MR-organisationer
för att vittna om situationen i de ockuperade
delarna av Västsahara. 

Hennes barn som befinner sig i de ocku-
perade delarna av Västsahara har trakasserats
och förvägras pass av de marockanska myn-
digheterna.

Den 38-åriga Aminatou Haidar tillhör
den grupp västsaharier som varit ”försvunna”
men som släpptes av Marocko 1991 till
ockuperat område. De före detta ”försvun-
na” har aldrig fått upprättelse, kompensa-
tion, sjukvård eller arbete. Flera av dem har
gripits igen. 
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Vilka tycker Polisarios företrädare i

Norden, Lamine Yahiaoui, är de vik-

tigaste händelserna de senaste

månaderna?

– Att Sverige försvarade en rättvis

sak genom att säga nej till EU:s ille-

gala fiskeavtal med Marocko, där de

västsahariska vattnen är inbegrip-

na, är naturligtvis mycket viktigt.

Vi har också tackat Sverige för det.

I avtalet finns en skrivning om att den
västsahariska befolkningen ska gynnas. Då
gäller det naturligtvis både befolkningen i
de ockuperade delarna av Västsahara och i
flyktinglägren.  Det blir nu intressant att
se hur EU tänker kontrollera detta, säger
Lamine Yahiaoui, Polisarios företrädare i
Norden. Det är också viktigt att medborg-
arna och organisationer i EU-länderna
håller ögonen på detta. Regeringarna är ju
ansvariga inför sina medborgare.

– Det är också viktigt att påpeka att
Västsaharas status inte påverkas av fiske-
avtalet. Västsahara är fortfarande ett  kolo-
niserat land, ockuperat av Marocko. 

Det var Frankrike och Spanien som
drev igenom fiskeavtalet. Spanien är det
land som gynnas mest av avtalet, som är
värt 144 miljoner euro.

– Det som är verkligt sorgligt är att
europeerna nu kanske kommer att äta fisk
som man har stulit från oss. Men ord som
rättvisa, moral, frihet, demokrati och
mänskliga rättigheter hade tydligen liten
betydelse i detta  EU-avtal, konstaterar
Lamine bistert.

– Nu är EU:s illegala fiskeavtal godkänt
och ingen bryr sig förutom länder som
Sverige, Finland och Irland. Detta är
mycket sorgligt.

– Något annat viktigt som hänt är den
enorma hettan i lägren i sommar. Det har
varit över 50 grader varmt och det är
naturligtvis mycket svårt för barn och
gamla. Människor har dött av hettan. 

– Efter skyfallen i februari fick vi nya tält
av UNHCR men de är oanvändbara, efter-
som de är av för dålig kvalitet. Tälten vi fick
av Algeriet är bra men varar bara i två år. 

10 000 västsahariska barn var inbjudna

till europeiska länder i sommar och det
var mycket bra men också en stor utma-
ning att organisera.

Lamine nämner också Afrikanska Uni-
onens möte i Gambia, där Marocko
genom Frankrike och Spanien misslyck-
ades i sitt försök att stänga ute Västsahara.
Marocko är inte medlem i AU i protest
mot att Västsahara är det.

Att ANC-representanter från Sydafrika
har besökt lägren och att Sydafrika och
SADR startat ett samarbete är också vik-
tigt, säger Lamine och nämner också
Aminetou Haidars besök i Sverige, Spa-
nien, EU-parlamentet, Italien, Sydafrika
och USA.

När det gäller situationen i de ockupe-
rade delarna av Västsahara, säger Lamine
att det är värre än tidigare. Fångar som
släpptes i våras plockas in i igen och hela
familjer trakasseras. Kvinnor hotas med
våldtäkt av poliser på gatorna. Varje dag
någonstans i Västsahara eller i de södra
delarna av Marocko, demonstrerar eller

hungerstrejkar människor eller dyker det
upp flygblad eller vajar en Västsahara-
flagga, som någon lyckats sätta upp under
natten.

– Västsahariernas vapen är flaggor, flyg-
blad och hungerstrejker. Marockanerna
svarar med sin armé, sina vapen, fängelser,
tortyr, förföljelse och trakasserier. 

Manifestationerna har ett politiskt
budskap; slut på ockupationen, vi vill ha
självständighet och absolut ingen autono-
mi enligt det förslag som Marocko försö-
ker framföra genom sin egen skapelse
CORCAS, som Marocko felaktigt säger
förespråkar västsaharierna.

– Det som också är skrämmande, säger
Lamine, är att det internationella sam-
fundet inte har gjort något substantiellt
för att hjälpa dessa försvarslösa människor,
som enbart har framfört sina synpunkter
på ett fredligt sätt.

Ända sedan de folkliga protesterna star-
tade i maj 2005 och slogs ned brutalt av
marockansk polis och militär, har SADR:s
regering och Polisarios ledning i brev efter
brev uppmanat FN och EU att agera. Ett
år senare kom en delegation från FN:s
människorättskommission till de ockupe-
rade delarna av Västsahara.

–  Men de gick inte ut och tittade på de
demonstrationer som ägde rum utanför
hotellet, berättar Lamine. De ville inte
heller träffa västsahariska representanter för
dessa manifestationer. I stället träffade de
marockaner och några västsaharier. Efter
besöken i Marocko och de ockuperade
delarna av Västsahara reste de till flykting-
lägren för att undersöka förhållandena där.
Någon officiell rapport från dessa under-
sökningsresor har jag inte sett, säger han.

– Vi behöver observatörer och rappor-
törer och media som åker till de ockupe-
rade delarna av Västsahara och berättar
om vad som händer där. Det amerikanska
organet Freedom House har släppt en
rapport om situationen och Amnesty har
rapporterat, men mer behövs. EU-parla-
mentariker har agerat. Alla känner till
kränkningarna och våldet mot västsahari-
erna i de ockuperade delarna, men ingen
sätter press på Marocko. 
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POLISARIO I NORDEN: ”Meningslöst 
att förlänga FN-mandatet”

Polisarios företrädare i Norden, 
Lamine Yahiaoui. Bild: Lena Thunberg
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– Vad är det de vill? Att vi ska börja kri-
ga igen? Vi vet inte vad denna tystnad
betyder. Vi har gjort allt enligt regelboken
och ändå struntar de i oss. 600 miljoner
dollar har FN:organet MINURSO kostat
hittills och de har inte lyft ett finger.

Rapporter om afrikanska flyktingar som
försöker ta sig från Västafrika till Kanari-
eöarna har duggat tätt de senaste måna-
derna. Många dör i skraltiga båtar på havet.

– Marocko försöker tömma Västsahara
på unga västsaharier, säger Lamine. Därför
uppmuntrar man dem att fly. Polisario
fortsätter också att plocka upp afrikanska
migranter som har blivit dumpade av
Marocko mitt ute i öknen. Fortfarande
finns det cirka hundra migranter hos
Polisario. Några har repatrierats, men
Polisario väntar fortfarande på svar från
EU och FN om vad man ska göra med
dessa människor. 

– Samtidigt ger EU Marocko stora
bidrag för att vakta gränserna så att inga
migranter från Afrika tar sig in i Europa.

– Hur har det gått med besöken som
UNHCR har arrangerat så att västsahari-

er från båda sidor muren kan besöka
varandra? Är de stoppade?

– Marocko förbjöd vissa personer som
till exempel människorättskämpen
Mohammed Daddach att delta och besö-
ka flyktinglägren. Jag vet
inte varför UNHCR har
stoppat denna förtroende-
skapande åtgärd, svarar
Lamine.

– UNHCR skär också
ned det humanitära stödet
till flyktingarna med 43 %,
berättar Lamine. Enligt UNHCR och
World Food Programme ska stödet bara
gå till ”de mest sårbara”. Hur vet
UNHCR vilka som är mest sårbara av
flyktingarna? Från nästa månad kommer
ingen matolja, linser, ris och socker. Dett-
ta uppfattas naturligtvis av flyktingarna
som ett utpressningsmedel att acceptera
den marockanska ståndpunkten, men vi
vägrar att ge oss även om vi dör.

Den sista oktober går FN-mandatet ut.
SADR:s ambassadör i Alger säger att det
är meningslöst att förlänga mandatet. Vad
anser Lamine?

– I 15 år har MINURSO haft detta
mandat utan att leverera. Genomför folk-
omröstningen eller utöka mandatet! Om
FN-styrkan inte ens kan försvara en värn-
lös civilbefolkning, vad är det då för

mening? Under dessa 15 år av väntan har
Marocko fortsatt att förstärka och bygga
upp sin ockupation och att stjäla våra
råvaror. Peter van Walsum borde avgå.
Man säger att vi ska förhandla men vad
finns det att förhandla om?  Begränsad
autonomi finns inte med på dagordning-
en. Det är självbestämmande och själv-
ständighet som frågan gäller och hela
tiden har gällt. 

– Västsaharierna utgör inte något hot
för någon.

Lena Thunberg
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Den västsahariska staten SADR, som är erkänd av cirka 80 länder, firade sitt 30-årsjubileum i den befriade 
östra delen av Västsahara den 27 februari 2006. Bild: Lars Björk.

””Vi har gjort allt enligt 

regelboken och ändå struntar 

de i oss.””
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– De stormade in i huset och attack-

erade min mamma och min son,

berättar den 25-åriga Gaita för mig

när vi träffas i den västsahariska

huvudstaden al-Ayun i slutet av

maj. Sonen Mahjoub är bara sex

månader men har redan fått sin för-

sta personliga erfarenhet av våldet

och övergreppen som präglar den

marockanska ockupationen i 

Västsahara.

Formellt råder vapenvila mellan Marocko
och befrielserörelsen Polisario sedan 1991
men al-Ayun liknar mest en belägrad stad.

– Polis och militär finns överallt. Till
och med i skolorna, berättar Brahim
Dahane, som leder den västsahariska
människorättsorganisationen ASVDDH.
De marockanska myndigheterna vägrar
erkänna organisationen, utan formell för-
klaring, varför de tvingas arbeta illegalt.

– Marocko försöker skrämma män-
niskor till tystnad genom hot och våld,

säger Dahane när vi möts på hans enkla
kontor i al-Ayun. 

Intifadan protesterar. För att undgå
polisen genomförs ofta små korta mani-
festationer. Intifadan, kallar västsaharierna
proteströrelsen som inleddes i maj 2005.
Enligt de marockanska myndigheterna
förekommer det inte några brott mot de
mänskliga rättigheterna.

I februari besökte Kristna fredsrörelsen
de västsahariska flyktinglägren i Algeriet,
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Omfattande övergrepp i
Västsahara – Afrikas sista koloni

Tiotusentals marockanska fiskebåtar fiskar längs Västsaharas kust. De rika fiskevattnen är en viktig orsak till Marockos intresse får
området. Den absoluta majoriteten av fiskarna är inflyttade marockanska bosättare.
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men någon liknande resa har ännu inte
gjorts till den ockuperade delen av Västsa-
hara.

I slutet av maj besökte för första gång-
en FN:s människorättskommitté Västsa-
hara för att granska förhållandena. Fyra-
fem tidigare besök hade ställts in av
Marocko som även stoppat två besök från
de Nordiska ambassaderna i Rabat.

Vid FN-besöket genomfördes en
demonstration mot ockupationen i den
gamla stadsdelen Matala i centrala al-
Ayun. Som alltid slogs den brutalt ner av
säkerhetsstyrkor och minst ett 50-tal per-
soner skadades, bland dem många barn.
Mahjoub var ett av dem. Han var hemma
med sin mormor, när polisen bröt sig in i
familjens hem.

Mahjoub satt i hennes famn och träf-
fades av ett batongslag i huvudet trots
mormoderns försök att värja sig och barn-
barnet, berättar modern Gaita.

Det är oklart om pojken fått några
bestående men, eftersom ingen hjärnrönt-
gen har genomförts. Mot mig ler han
dock stort och till synes oberörd, som
barn brukar göra i den åldern. Utanför
huset lyser solen ännu stark över den dam-
miga ökenstaden. 

Världen har just öppnats för Mahjoub,
men hans framtid tycks dyster. Han är tre-
dje generationen västsaharier som lever
under marockansk ockupation. Ska han
bli den sista?

Om inget drastiskt sker talar det mesta
i dag för att ockupationen fortsätter, eller
att kriget på nytt bryter ut. Bakom kon-
flikten ligger Västsaharas stora naturtill-
gångar i form av fosfat och rika fiskevat-
ten.

Kanske finns det även olja. Marocko
har fört in hundratusentals bosättare i
området samtidigt som man kraftigt byggt
ut fiskeindustrin. Investeringarna kommer
dock inte lokalbefolkningen till godo,
enligt de västsaharier jag talar med.

Få fiskare är västsaharier. – Det är bara
två procent av alla som arbetar inom fisket
som är västsaharier. Övriga är marockan-
ska bosättare, säger den västsahariske

butiksinnehavaren Muhammed, när jag
möter honom i hans enkla butik i kvarte-
ret Skikima.

Marocko har starkt stöd från framför-
allt Frankrike och inget EU-land verkar
villigt att ta strid i frågan. Tvärtom röstade

EU nyligen igenom ett nytt fiskeavtal med
Marocko som ger fartyg från EU rätt att
fiska i västsahariska vatten.

Avtalet är kontroversiellt. Enligt många
bedömare strider det mot folkrätten, efter-
som västsaharierna varken tillfrågats eller
garanteras del  av de miljarder kronor som
Marocko ska få från EU. Därför röstade
också Sverige nej till avtalet – som ensamt
EU-land.

EU bröt löftet. Redan innan förhandling-
arna om fiskeavtalet i juni förra året lovade
EU-kommissionen att västsahariska ham-
nar och vatten inte skulle inkluderas, men
det löftet infriades inte.

Folklivet är livligt i al-Ayun, men de
flesta västsaharier vågar till skillnad från
Muhammed inte tala öppet med en
utländsk journalist. De riskerar registre-
ring och att i förlängningen hamna i fäng-
else eller rentav förlora sina arbeten.

Rädslan och oron märks hos de flesta
jag talar med, och organisationer som
Amnesty International och Human Rights
Watch samt USA har länge kritiserat
förhållandena i Västsahara. Den ameri-
kanska demokratiorganisationen Freedom
House jämställer människorättssitua-
tionen med den i Nordkorea och Sudan.

Text och bilder: Lars Björk
Texten har tidigare 

publicerats i Kyrkans 
tidning 13-26 juli
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Sex månader gamle Mahjoub skadades i huvudet när marockansk polis angrep 
hans mormor i deras hem den 17 maj.

36-Ârige Muhammed Bahir Tahli skadades
svårt i huvudet av marockansk polis i sam-
band med demonstrationen i al-Ayun den
17 maj. Alla manifestationer för självstän-

dighet slås brutalt ner.
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När jag träffar Mariem har hon just

klivit av scenen på Södra Teatern i

Stockholm där hon tillsammans

med sin grupp har sjungit och dan-

sat för en fullsatt salong. Hennes

starka och uttrycksfulla stämma och

hennes stolta dans har rivit ned

applådåskor.

– Sahara te quiero, Sahara je t'aime, Saha-
ra I love you, sjunger Mariem i en sång
som hon själv har skrivit. Musiken bygger
på traditionell västsaharisk folkmusik
men texterna handlar om längtan efter
fred och frihet, motståndet mot ockupa-
tionen, förtvivlan men också hopp om
självständighet en dag. Mariem sjunger
också om alla som har dött och om sin
vilja att inte ge upp.

Till sin hjälp har hon Fadiha Haneva,
som behärskar de traditionella trum-
morna och som trots att hon är långt ifrån
trådsmal graciöst rör sig i de västsahariska
danserna. Det är med de hennafärgade
händerna och framför allt fingrarnas

rörelser som kvinnorna genom dansen
berättar sin historia. Saleh Ahmed, gitar-
risten, ackompanjerar klädd i draa och
med turban på huvudet.

Mariem Hassan tittar på omslaget till
Västsahara nr 2. Det föreställer Aminatou
Haidar på besök i Sverige i april. Då hade
Aminatou nyss lyckats ta sig ut ur de
ockuperade delarna av Västsahara efter att
ha suttit månader i marockanskt fängelse
och hungerstrejkat i över 50 dagar.

– Jag har träffat Aminettou i Spanien,
berättar Mariem. Vi bara gråter, när vi hör
henne berätta. Man orkar nästan inte höra
allt hon varit med om.

– Aminetou Haidar reser nu runt i hela
världen och berättar om förtrycket i de
ockuperade delarna av Västsahara och du
reser runt och står på scener och sjunger
om flyktinglägren och västsahariernas
trauma med en sådan passion och styrka.
Hur orkar ni? frågar jag.

– Det är för att vi har gråtit så mycket
som vi har denna kraft, säger Mariem. 30
års väntan i flyktingläger är för mycket. Vi
har lidit så. Vi har förlorat så många; brö-

der, fäder, vänner och släktingar.
Tre av hennes bröder har dött i kriget

mot Marocko. 
– Mina barn som är födda på 80-talet

har aldrig sett sitt hemland. Vi väntar och
hoppas hela tiden på självständighet.

1976 flydde Mariem med sin familj
från den marockanska ockupationen till
flyktinglägren. I lägren deltog hon som
alla andra i skötseln av alla sysslor i lägren.
Musik- och danstraditionen är stark i den
västsahariska kulturen. 

Mariem sjöng bland annat med El
Oualigruppen. 2002 flyttade hon från
lägren till Spanien och uppträder nu med
sin grupp runt om i Europa. Men hon har
inte lämnat sina västsahariska rötter. Hon
besöker ofta sin mamma och syskon i
flyktinglägren. Fem barn har hon och fle-
ra av dem studerar på Kuba.

– Tack Kuba och Algeriet för allt ni
gjort för oss, säger Mariem. Många väst-
sahariska ungdomar har fått högre utbild-
ning på Kuba. 

När skyfallen vräkte ned över flykting-
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”Tårarna ger oss styrka” 

Mariem Hassan, västsaharisk ökenbluessångerska, uppträdde på Södra Teatern i Stockholm i september. 
Bild: Heléne Lundgren
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Lagom till Västsaharas 30-årsjubi-

leum i februari 2006 skrev folkpar-

tisterna Cecilia Malmström och 

Birgitta Ohlsson denna debattarti-

kel. Samma tankar om ett svenskt

erkännande av den västsahariska

staten framfördes av representanter

för samtliga riksdagspartier utom

Moderaterna i en liknande artikel i

Svenska Dagbladet i april.

Självmordsbombare, ond bråd död och
grov terrorism. Dessa ingredienser tycks
dessvärre i dag vara obligatoriska för att
mediedramaturgin ska vilja uppmärk-
samma en konflikt. Men de långvariga
internationella konflikter som inte får
CNN:s dagliga TV-strålkastare riktade på
sig kan glömma rättvisan. Om medias ljus
ens når dit vill säga. En sådan glömd fläck
på kartan är Västsahara, Afrikas sista kolo-
ni och världens största, och ett offer för
storpolitikens maktspel. Tortyr, napalm-
bomber och hungersnöd har varit vardag
för saharierna i decennier, trots att FN
redan på 1970-talet fastslog deras rätt till
självständighet. Det totala antalet västsa-
harier som bodde i området före invasio-

nen eller är barn till dessa är uppemot 250
000 personer. Av dem lever ungefär 160
000 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR
som flyktingar i Algeriet, 25 000 i Maure-
tanien och tusentals därtill fördrivna värl-
den över. Över 1000 västsaharier har
dödats och försvunnit genom åren av poli-
tiska skäl.

Sedan 1975 är Västsahara, den före
detta spanska kolonin på gränsen till vårt
Europa, ockuperat av Marocko, trots att
västsaharierna, som i trettio år förpassats
till flyktingläger i Algeriet, har rätt till
självständighet enligt den internationella
folkrätten. Turerna för denna förtryckta
nation ter sig som gammeldags kolonial-
politik där omvärlden ritar kartan. Folk-
omröstningen för ett självständigt Västsa-
hara som skulle ha hållits redan 1992 har
ännu inte ägt rum. Kofi Annan, vars
ambition vid sitt tillträde som FN:s gene-
ralsekreterare var att lösa denna konflikt
jämte Östtimor, måste nu leva upp till
bevis. I juli 2002 lyckades FN:s säkerhets-
råd stoppa ett förslag från Storbritannien,
Frankrike och USA, som innebar att FN:s
fredsplan med en folkomröstning skulle
ersättas av minimal självständighet inom
Marockos gränser. Detta ursprungligen
marockanska förslag var synonymt med

totalintegration med Marocko och rim-
made illa med både folkrätt och interna-
tionell lag. FN:s fredsförhandlingar kol-
lapsade 2003, då Marocko vägrade
genomföra säkerhetsrådets enhälligt fram-
lagda plan för en folkomröstning om
självständighet. För närvarande finns ing-
en aktiv fredsplan, men Polisario upprätt-
håller likväl den vapenvila som ingicks
1991 i hopp om återupptagna förhand-
lingar. Marocko är dessutom på grund av
ockupationen av Västsahara det enda afri-
kanska land som inte är medlem i Afri-
kanska Unionen. Över 80 stater har redan
erkänt Västsahara, nu senast Sydafrika och
alltfler nationer väljer att uppgradera sina
förbindelser genom öppnandet av ambass-
sader och statsbesök. Den Sahariska Ara-
biska Demokratiska Republiken Västsa-
hara utropade sin självständighet den 27
februari 1976. Lagom till 30-årsjublieu-
met borde Sverige äntligen ge detta för-
tryckta folk ett erkännande. Utrikesmi-
nister Laila Freivalds erkänn Västsahara
som självständig nation!

Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot och
biståndstalesman (fp)

Cecilia Malmström,
EU-parlamentariker (fp)
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Sverige erkänn Västsahara!

lägren i februari var det Algeriet som
skickade hjälp först, berättar Mariem. Var-
je dag kom det sändningar med mat, klä-
der, tält och mediciner.

Mariem talar också om den svåra situ-
ationen för aktivister och andra i de ocku-
perade delarna av Västsahara, om mani-
festationer som äger rum varje dag och om
västsaharier som förföljs och torteras.

– Men ingen talar om detta! 
– Och den spanska regeringen, som är

den verkliga orsaken till västsahariernas
väntan, vill inte veta något, menar Mari-
em.

TV-programmet Kobra spelade in kon-
serten. I höst kommer ett avsnitt att visas
tillsammans med ett inslag från Sahara
International Filmfestival i april av Malin
Korkeasalo och Åse Fougner. Även
radions P2 sänder en del av konserten en
söndag i november eller december i ett
kommande världsmusikprogram.

Lena Thunberg

Ökenblues i spartansk stil

”Där finns sällan en helt konkret melodi,
sällan en klart definierad vers eller refräng
och inte alltid en distinkt rytm. Live-setet
är långt ifån bombastiskt, och bjuder inte
på någon magnifik musikalisk upplevelse.
Där står hon ensam framför sin elgitarrist
och sin percussionist som står bakom två
t'bal-trummor – basisten är sjuk och kan
inte vara med.

Men så är det inte heller instrumenten
som är viktigast i Mariem Hassans
tolkning av sitt folks musiktradition. Det
är hennes sång – ibland stark som en
siren, ibland svag som en bris över Saharas
sanddyner.   Öronbedövande sjunger hon
på den arabiska dialekten hassania om
kärleken till sitt Västsahara, ockuperat av
marockanska soldater sedan 1975. Stilla

sjunger hon, i ”Jamás”  om det lidande, de
orätter, som västsaharierna alltjämt utsät-
ts för och om frihetsrörelsen Polisarios
strid för självständighet.”

…
”Men bland många i  publiken dröjer

sig alldeles säkert upplevelsen kvar länge.
Det är svårt att inte beröras av en ensam
knastrig elgitarr, av den genuina kärleken
till ett folk, och en röst så skarp att den
kan skära i sten.”

Kalle Bergbom, ur recension i Dagens
Nyheter 24 september 2006

”Mariem Hassan sjunger med en kärvhet
och ett djup som man får gå till urgamla
inspelningar av blues- och fängelsesånger
från den amerikanska södern för att hitta.”

Lars Lovén, ur recension i 
Svenska Dagbladet 24 september 2006
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Hur mycket hyckleri ska världens

ute- och innestängda tåla? frågar

sig uruguayaren Eduardo Galeano,

författare till bland annat boken

Latinamerikas öppna ådror.

Berlinmuren utgjorde en nyhet varje dag.
Från tidig morgon till sent på kvällen läste
vi om den, hörde talas om den och såg
den: Skammens mur, Skändlighetens
mur, Järnridån.

Denna mur, som förtjänade att falla,
föll till slut. Men andra murar har rests,
och fortsätter att resas, och fastän de är
mycket större än Berlinmuren så pratas
det nästan inte alls om dem.

Det pratas inte mycket om den mur

som Förenta staterna håller på att uppfö-
ra längs med gränsen till Mexiko, eller om
de dubbla taggtrådsstängslen runtom-
kring Ceuta och Melilla, de spanska
enklaverna vid Marockos medelhavskust.
Och nästan ingenting sades om Väst-
banksmuren, som permanentar den israe-
liska ockupationen av palestinska områ-
den och som snart kommer att vara 15
gånger längre än Berlinmuren.

Och den marockanska muren, som i
20 års tid har permanentat Marockos
ockupation av Västsahara, nämns över
huvud taget inte. Denna mur, som är
minerad i hela sin utsträckning och som
övervakas av tusentals soldater, är 60
gånger längre än Berlinmuren.

Hur kommer det sig att vissa murar är

så högljudda och andra så stumma? Kan
det möjligen bero på de murar av icke-
kommunikation som de tongivande
medierna reser varje dag.

I juli 2004 slog internationella domsto-
len i Haag fast att Västbanksmuren stred
mot internationell rätt och förordnade att
den skulle rivas. Ännu så länge har inte
Israel fått reda på det.

I oktober 1975 fann samma domstol
att det inte fanns någon ”förbindelse i frå-
ga om territoriell suveränitet mellan terri-
toriet Västsahara och kungadömet
Marocko”. Att säga att Marocko gjorde sig
dövt för domstolens beslut är ett under-
statement. Det var mycket värre än så:
dagen efter att utslaget fällts inledde

Västsahara 3–4 200610

Orättvisans nya murar

Den minerade och radarövervakade sandmur som Marocko byggt genom Västsahara är över 200 mil lång och delar landet i två delar.
Detta är Tifariti i den östra befriade delen av Västsahara i mars 2005. Bild: Berserk Productions
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Marocko sin invasion, den så kallade
”Gröna marschen”, och inom kort hade
man lagt beslag på stora landområden och
fördrivit majoriteten av befolkningen i en
våg av blod och eld.

Och så har det fortsatt.
Oräkneliga FN-resolutioner har slagit

fast det västsahariska folkets rätt till själv-
bestämmande.

Vad gjorde resolutionerna för nytta?
En folkomröstning skulle anordnas så att
befolkningen själv skulle kunna bestämma
om sin framtid. För att vinna folkomröst-
ningen såg den marockanske monarken
till att fylla det invaderade territoriet med
marockaner. Men det dröjde inte länge
förrän även marockanerna bedömdes som
opålitliga. Och kungen, som hade sagt ja
till folkomröstningen, sade nu i stället:
Vem vet? Och sedan sade han nej, och nu
säger hans son, som ärvde tronen, också
nej. Denna vägran är detsamma som ett
erkännande. Genom att förvägra
befolkningen rätten att rösta erkänner
Marocko att det stal ett land.

Kommer vi att fortsätta acceptera den
här sortens utveckling? Kommer vi att
acceptera att vi som undersåtar i en uni-
versell demokrati enbart har rätt att lyda?

Vilken effekt hade de oräkneliga FN-
resolutionerna mot Israels ockupation av
palestinskt territorium? Och de oräkneliga
resolutionerna mot blockaden mot Kuba?

Som det gamla talesättet lyder: ”Hyck-
leriet är lastens hyllning till dygden.”

Nuförtiden är patriotism ett privile-
gium som är förbehållet de dominerande
nationerna. När de dominerade länderna
försöker sig på patriotism så blir den miss-
tänkt lik populism eller terrorism, eller så
är den bara något man kan strunta i.

Västsaharapatrioterna, som har kämpat i
30 år för att återvinna sin plats i världen, har
erkänts diplomatiskt av 82 länder, däribland
mitt hemland, Uruguay, som i det avseen-
det nyligen anslöt sig till den stora majori-
teten länder i Latinamerika och Afrika.

Men inte Europa. Inget europeiskt land
har erkänt republiken SADR. Inte heller
Spanien. Detta är ett exempel på grav
ansvarslöshet, eller kanske minnesförlust,
eller åtminstone avoghet. För 30 år sedan

var Sahara en spansk koloni, och Spanien
hade en juridisk och moralisk plikt att för-
svara dess självständighet.

Vad lämnade det koloniala styret efter
sig? Hur många akademiker hade det
utbildat efter ett århundrade? Tre stycken:
en läkare, en jurist och en handelsexpert.

Det var vad det lämnade efter sig. Det
och ett svek. Kolonialväldet serverade
detta land på ett fat så att kungadömet
Marocko kunde sluka det.

Hur kommer det sig att ögon vägrar se
sådant som förstör dem?

Är det därför att Västsaharas invånare
bara utgjorde ett bytesmedel som erbjöds
de företag och länder som köpte det som
Marocko sålde, trots att det inte tillhörde
Marocko?

För några år sedan intervjuade Javier
Corcuera ett offer för bombningen av Irak
på ett sjukhus i Bagdad. En bomb hade
förstört hennes arm. Flickan, som bara var
åtta år gammal och som genomgått elva
operationer, sade: ”Om vi bara inte hade
haft någon olja.”

Saharas folk är kanske skyldiga därför att
vattnet utanför deras långa kustlinje har de
största fiskebestånden i Atlanten och därför
att världens största fosfattillgångar och
eventuellt också olje-, naturgas- och uran-
fyndigheter ligger dolda under deras vid-
sträckta, till synes tomma landområden.

Denna profetia står inte i Koranen, men
den skulle kunna göra det: ”Naturtillgång-
ar kommer att bli folkens förbannelse.”

Flyktinglägren i södra delen av Algeriet
är belägna i den mest ökentorra av alla
öknar. Denna öken utgör ett vidsträckt

tomrum, omgivet av intighet, där bara ste-
nar växer. Men på denna plats, och i de
befriade områdena, som inte är mycket
bättre, har västsaharierna lyckats bygga det
mest öppna och minst manschauvinistiska
samhället i hela den muslimska världen.

Detta mirakel som åstadkommits av
västsaharierna som är mycket fattiga och
få till antalet, kan inte enbart förklaras av
deras orubbliga vilja till frihet, som finns i
överflöd på dessa platser där det råder
brist på allt. Det är också till stor del ett
resultat av internationell solidaritet.

Och det mesta av hjälpen kommer från
Spaniens folk. Deras livskraftiga solida-
ritet, minne och värdighet är mycket star-
kare än det svammel som regeringar åstad-
kommer och de cyniska kalkyler som görs
av storföretag.

Märk väl: solidaritet, inte välgörenhet.
Välgörenhet förödmjukar. Glöm inte det
afrikanska ordspråket: ”Den hand som tar
emot är alltid under den hand som ger.”

Västsaharierna väntar. De är dömda till
ständig ångest och ständig nostalgi. Flyk-
tinglägren bär namn av deras bortrövade
städer, deras förlorade mötesplatser, deras
vistelseorter: El Aaiún, Smara.

De kallas molnens barn eftersom de
alltid har jagat regnet.

I mer än 30 år har de också jagat efter
rättvisa, något som i vår värld tycks vara
ännu sällsyntare än vatten i öknen.

Eduardo Galeano 
Publicerad i Aftonbladet 13 maj. 

Översättning från spanska: Tor
Wennerberg
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ya murar

I princip hela Marockos armé har bevakat ”muren” på andra sidan, den ockuperade delen
av Västsahara. Detta är Tifariti, den befriade delen av Västsahara. 

Bild: Berserk Productions 
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NYHETER I KORTHET

19 juni
Mer bistånd behövs

– Öka hjälpen till de västsa-
hariska flyktingarna, säger
UNHCR:s (FN:s flykting-
kommissariat) representant i
Alger, Peter van der Vaart.
UNHCR:s bistånd uppgår
till två miljoner dollar per år
och ska täcka basbehoven.
Tillräckligt med pengar för
detta har dock ännu inte
kommit in, säger van der
Vaart.
Tillsammans med World
Food Programme (WFP)
ska UNHCR fram till nyår
förse kvinnor och barn med
specialdiet för att undvika
undernäring.

20 juni
Brev till FN

Västsaharas president Moha-
med Abdelaziz uppmanar i
ett brev FN:s generalsekrete-
rare att ingripa, så att alla de
västsahariska politiska fång-
arna släpps. Situationen för
de västsahariska människo-
rättsaktivisterna är mycket
svår, skriver presidenten.

11 juli
Rapport om tortyr

I sin årliga rapport skriver
den marockanska människo-
rättsorganisationen AMDH
att i Västsahara förekommer
tortyr, olagliga rättegångar,
våld inom rättsväsendet, god-
tyckliga fängslanden, intrång
i människors hem och orätt-
visa domar. 
De flesta västsahariska fångar
frigavs i mars och april, men
sedan dess har många fängs-
lats. Domar på två har
utdömts.

Juli
Barn till Europa

10 000 västsahariska barn
har bjudits in till sommarlov
av organisationer i Algeriet,

Spanien, Frankrike, Italien
och andra europeiska länder.

19 juli

Genom FN:organen UNDP
och UNICEF stödjer Sverige
med 190 000 dollar minröj-
ning i norra Mauretanien, en
rest av kriget mot Polisario.

22 juli
Fosfat till USA
Fartyget Oceanic Explorer,
som lämnat El Aaiún med
en last av fosfat anlände till
New Orleans den 22 juli.

23 juli
Fosfat till Nya Zeeland

Två fartyg med fosfatfrakt,
som troligen kommer från
Västsahara, anlände i juli till
Nya Zeeland. Det Gröna
Partiet är därför oroliga för
att Nya Zeeland bryter mot
internationell lag. De Gröna
tror att det marockanska
statliga gruvbolaget har sålt
fosfaten utan västsahariernas
godkännande.

26 juli
EU:s fiskeavtal

I oktober kommer det
marockanska parlamentet att
godkänna det fiskeavtal som
har slutits mellan EU och
Marocko. I juli underteck-
nades avtalet av Marocko och
EU.

4 augusti
Värnplikt avskaffas

Obligatorisk värnplikt har
avskaffats i Marocko av
kungen för att förhindra att
fundamentalister infiltrerar
armén.

5 augusti
Biståndet minskar

Västsahariska Röda Halvmå-
nens ordförande Yahia Bou-
houbeini påpekade i en inter-
vju att ”UNHCR och WFP

har skurit ned det humanitä-
ra stödet till de västsahariska
flyktingarna med 43% efter
påtryckningar från Marocko
och dess allierade”.

12 augusti
Erkännande försvinner?

Kambodja har tagit tillbaka
sitt erkännande av den väst-
sahariska staten SADR. Det-
ta påstår den marockanska
nyhetsbyrån MAP efter att
den marockanske utrikesmi-
nistern besökt Pnom Pen.

12 augusti
Planer på statskupp i
Marocko?

Fem personer i den marock-
anska armén, troligen flyg-
vapnet, har arresterats efter
misstankar om planer på en
statskupp och införande av
en islamisk stat. Flera militä-
rer har därefter avskedats
eller förflyttats.

23 augusti
Bastagli går

Mandatet för FN:s särskilde
representant för Västsahara,
Francesco Bastagli, har upp-
hört.

1 september
Ryssar bygger
kärnkraftverk?

Det ryska företaget Atom-
stoiexport är en av kandida-
terna till att få bygga
Marockos första kärnkrafts-
reaktor för elproduktion.

6 september
Maten ett vapen?

UNHCR, FN:s flykting-
kommissariat, kommer att
skicka ett sändebud till väst-
saharierna för att förhandla
om det humanitära stödet till
flyktingarna, som reducerats
drastiskt.
– Enlig internationell lag är
det förbjudet att använda

mat som politiskt vapen och
att utöva påtryckningar på
flyktingarna för att tvinga
dem att acceptera autonomi-
förslaget, sa den västsahariske
ambassadören i Alger, Moha-
med Yeslem Beyssat.

4 - 6 september
Peter van Walsum till
området

FN:s generalsekreterares per-
sonlige representant Peter
van Walsum har besökt
Marocko och de västsaha-
riska flyktinglägren. 
Marockos premiärminister
Driss Jettou tog emot
honom. 
Han träffade även ordfö-
rande för CORCAS, Royal
Consultative Council for
Saharan Affairs.
I flyktinglägren togs han
emot av den västsahariska
premiärministern Abdelkader
Taleb Omar. 
Mhamed Khaddad, den väst-
sahariska samordnaren med
MINURSO, påminde om
västsahariernas rätt till själv-
bestämmande genom en fri,
demokratisk och rättvis folk-
omröstning. Förföljelserna av
västsaharier i ockuperat
område togs upp. 

6-7 september
Putin till Marocko

Rysslands president Putin
besökte för första gången
Marocko tillsammans med
ett flertal affärsmän. Flera
bilaterala avtal underteck-
nades.

11 september
Fiskeavtal Ryssland-
Marocko

Ett fiskeavtal har slutits mel-
lan Ryssland och Marocko.
12 fartyg kommer att fiska
från 15 oktober och tre år
framåt söder om Boujdour.
Avtalet är en förnyelse av ett
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gammalt som gick ut 1999,
ett annat förnyades 2002.

11 september
Alliansfria rörelsen

Vid Alliansfria Rörelsens
möte i Havanna bekräftades
åter Västsaharas rätt till själv-
bestämmande efter hårda
diskussioner mellan Algeriet
och Marocko, som hade tagit
med sig en stor delegation.

14 september
USA och
autonomiförslaget

USA:s nye ambassadör i
Algeriet, Robert Ford, för-
tydligar USA:s ståndpunkt:
…direkta förhandlingar
mellan alla parter måste
ske… den marockanska rege-
ringen har föreslagit ett auto-
nomialternativ, men vi har
uppmuntrat dem att komma
med förslag som gynnar väst-
saharierna på bästa sätt.

15 september
10 miljoner euro 

EU-kommissionen beviljade
humanitärt stöd till ett värde
av 10 miljoner euro till de
västsahariska flyktingarna.
60% kommer att gå till mat
och resten till basbehov när
det gäller vatten, hälsa och
hygien.

16 september
EU-besök i lägren

En delegation från EU-parla-
mentet, ledd av Cyperns tidi-
gare utrikesminister Joannis
Kasoulides, besökte de väst-
sahariska flyktinglägren.
Västsaharas president avvi-
sade ”alla former av förhand-
lingar” med den marockan-
ska regeringen ”som inte
utgår från Settlement Plan
(Baker II) eller fredsplanen. 
I oktober kommer gruppen
att resa till Västsahara.

Källa: www.arso.org

El Aaiún 9 juni. Bilder: Anonym fotograf

Västsaharier visar upp den västsahariska flaggan och sprider flygblad vid 
en manifestation på en gata i El Aaiún den 9 juni. 
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Hungerstrejker i fängeANC kräver 
truppreträtt från
Västsahara

I augusti besökte sydafrikanska ANC:s
generalsekreterare Kgalema Monthlanthe
de västsahariska flyktinglägren i Algeriet,
där han bl.a. mötte generalsekreteraren
för Front POLISARIO, Mohamed Abde-
laziz. Vid mötet utfärdades ett gemen-
samt uttalande från ANC/POLISARIO,
med tydliga fördömanden av den
marockanska ockupationen. Detta skär-
per ytterligare konflikten mellan
Marocko och Sydafrika, som sedan befri-
elsen 1994 allt mer axlat ledarskapet
inom afrikansk politik. Marocko är fort-
farande det enda afrikanska land som står
utanför Afrikanska unionen, medan Väst-
sahara har fullt medlemskap. 

2003 erkände Sydafrika den västsaha-
riska staten SADR. Marocko svarade med
att dra kalla hem sin ambassadör från
Pretoria.

Enligt uttalande i augusti, har ”de två
brödrafolken” västsaharier och sydafrika-
ner utkämpat en ”gemensam kamp för
frihet, och mot kolonialism och apar-
theid i de norra och södra delarna av Afri-
ka”. De betygar sitt fortsatta stöd till den
panafrikanska principen om de ärvda
gränsernas okränkbarhet, och fördömer i
skarpa ordalag Marockos attacker mot
västsahariska civila. Kungariket uppma-
nas att utan dröjsmål släppa alla politiska
fångar och tillåta oberoende medier att
besöka de ockuperade områdena utan
restriktioner. 

I uttalandet sägs att ”ANC hyllar
Front POLISARIO och dess heroiska
kamp för självbestämmande och själv-
ständighet, och uppmanar Konungariket
Marocko att dra tillbaka alla sina ockupa-
tionsstyrkor från västsahariskt territorium
och respektera Västsahariska demokra-
tiska arabrepublikens suveränitet inom
dess internationellt erkända gränser”. 

Aron Lund

NY HEMSIDA
I november kommer en ny hemsida för 

tidskriften Västsahara och Föreningen 

Västsahara att finnas. Vi beklagar att den

nuvarande hemsidan inte har uppdate-

rats på länge. Adressen är som tidigare 

www.natverkstan.net/vastsahara

Utanför utrikesdepartementet i

Madrid hungerstrejkade spanjorer

i 24 timmar den 30 september i

sympati med de 35 västsaharier

som sedan 4 september hunger-

strejkar i fängelser i de ockupe-

rade delarna av Västsahara samt i

Marocko.

Spanjorerna krävde att folkomröstning-
en om självständighet för Västsahara ska
genomföras och fördömde den marock-
anska statens förföljelser av västsaharier.

– Västsaharier riskerar att dö i fäng-
elserna bara för att de har förespråkat fri-
het och självständighet för sitt folk, sa
José Taboada, representant för den span-
ska organisationen CEAS-Sahara.

Det är på fängelserna i Kenitra, Tiz-
nit, Ait Melloul i Marocko och Svarta
fängelset i El Aaiún som västsaharier
hungerstrejkar.

Fångarna kräver att det militära och
mediala undantagstillståndet i de ocku-
perade delarna av Västsahara ska hävas,
att de ska få status som politiska fångar,
få ta emot besök, skicka och ta emot e-
post samt hållas åtskilda från vanliga kri-
minella fångar.

Tillståndet för många av de hunger-
strejkande är dåligt. Flera har förts till
sjukhus, där de fortsätter sin aktion.

Den västsahariska anhörigföreningen
AFAPREDESA och juristföreningen
UJS har krävt att den marockanska sta-
ten omedelbart och villkorslöst ska frige
alla västsahariska politiska fångar och
150 västsahariska krigsfångar, rapporte-
ra om de 526 försvunna västsaharierna
samt öppna det västsahariska området
för internationell press, observatörer och
utländska parlamentariker.

En av de hungerstrejkande västsahari-
erna är Loumadi Said, vars hälsa den 30
september var mycket dålig. Han hade
då hungerstrejkat i 47 dagar i fängelset
Inzegane i Marocko. Några dagar tidi-
gare hade han transporterats i koma till
ett sjukhus. Säkerhetsagenter klädda i
civila kläder tvingade honom att upphö-
ra med sin hungerstrejk, varpå han skick-
ades tillbaka till fängelset i uruselt skick.

Loumadi Said greps den 25 juli i El
Aiún, förhördes och torterades innan
han förflyttades till Tan-Tan där han två
dagar senare dömdes till ett och ett halvt
års fängelse och 5 000 dirham i böter på
falska anklagelser för narkotikahandel.
Han fördes till fängelset i Inzegane i
Marocko. Han hade redan i maj gripits
för att ha deltagit i demonstrationer för
självständighet.

Förföljelsen av västsaharier i de ocku-
perade delarna av Västsahara som kulmi-
nerade i samband med demonstrationer
i maj 2005 har fortsatt. Den marockan-
ska ockupationsmakten som i april frigav
samtliga västsahariska fångar har därefter
gripit, torterat och fängslat västsahariska
människorättsaktivister igen. 

I juni, samtidigt som Marocko är vice
ordförande i FN:s människorättsråd,
skedde en ny arresteringsvåg i El Aaiún,
Smara och Dahkla. Förutom att gripa
västsaharier och skövla deras hem
hotade säkerhetstjänsten föräldrar med
innehållen lön eller avsked, om deras
barn fortsatte att demonstrera. Polisen
uppmuntrade också till angiveri av dem
som gömde demonstranter eller upplät
sina tak till amatörfotografer. Gatorna
patrulleras nattetid för att försvåra för
befolkningen i de västsahariska stadsde-
larna att sätta upp flaggor. Det är därför
svårare att få fram bilder från demon-
strationer och andra händelser i de ocku-
perade områdena.

Vissa elever från gymnasiet Omar ben
Khatab har inte fått några avgångsbetyg
eller fått sämre betyg. I Boujdour greps
ordförande för den lokala människo-
rättsorganisationen ASVDH Tahlil
Mohamed efter en demonstration mot
denna form av förtryck. Efter att ha tor-
terats dumpades han fem kilometer
utanför staden i handbojor.

Den fjärde juli inledde västsahariska
åsiktsfångar en 48 timmar lång hunger-
strejk. De krävde att bli betraktade som
politiska fångar, få ta emot besök, tid-
ningar, böcker, mat samt medicin
utifrån.

Den femte juli greps den 19-årige
Lahmad ElMahjoub och torterades i ett
hemligt fängelse. Han utsattes för
dränkningsförsök och elchocker och
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hängdes upp i taket i sina handbojor,
kastades nedför en trappa efter att ha bli-
vit slagen över hela kroppen. Han frigavs
vid midnatt två dagar senare.

Samma dag anlände en flyktingbåt till
den kanariska ön Furteventura med 41
personer. Tio av dem var västsaharier som
viftade med Västsaharas flagga. En av
dem, Bouchama Nafaa, släpptes som
åsiktsfånge i mars efter 19 månader i fäng-
else. Sedan mars hade han stått under
ständig övervakning, berättade hans syster.
Han ansökte nu om asyl i Spanien.

I juli förstärkte de marockanska myn-
digheterna sin polisstyrka. På stranden
Foum ElOued utanför El Aaiún har polis-
baracker byggts upp och 800 gendarmer
flyttat in för att förhindra att västsahariska
elever demonstrerar under sommarlovet.
Stranden är vanlig tillflyktsort för västsa-
hariska familjer under semestertid. Ung-
domar demonstrerade ändå under som-
maren och civilklädd polis ingrep med
brutalitet.

I Boujdour levererades stora mängder
ammunition till GUS (Groupes Urbaines
de Sécurité). 400 poliser och 300 säker-
hetsagenter förflyttades till Smara för att
ingå i CMI, en rörlig insatsstyrka.

Sexuella trakasserier mot kvinnor från
marockanska säkerhetsmän har före-
kommit. Minderåriga har fängslats och
torterats.

I augusti greps Hossein ould Emnaissir
i Smara, fördes bort i polisbil och miss-
handlades. Han kördes till El Aaiún och
hotades med att bli levande bränd eller
begravd och torterades tills han förlorade
medvetandet. En stor folkmassa samlades
utanför provinshögkvarteret och krävde
en förklaring. Polis ingrep för att skingra
folkmassan, flera skadades men senare
släpptes Hossein.

Brahim Sabbar, ordförande i den för-
bjudna människorättsorganisationen
ASVDH (Saharawi Association of victims
of serious violations of human rights by
the Moroccan state) greps den 17 juni

tillsammans med tre andra aktivister utan-
för El Aaiún av agenter ur den marockan-
ska säkerhetstyrkan GUS. Aktivisterna
hade just återvänt från Boujdour, där de
grundat en ny avdelning av organisatio-
nen. De fyra anklagades för att utgöra ett
kriminellt gäng, uppmana till våld, förstö-
ra allmän egendom, attackera statstjänste-
män, delta i väpnade grupper samt tillhö-
ra en icke tillåten organisation. I juli döm-
des Brahim Sabbar till två års fängelse.

Mer än 40 västsahariska ungdomar
greps av marockanska säkerhetsstyrkor
den 27 september efter fredliga demon-
strationer i El Aaiún. Demonstranterna
hade västsahariska flaggor och ropade slag-
ord med krav på ett självständigt Västsa-
hara.

Samtidigt greps och torterades två väst-
saharier, Bouaila El Gheilani och Issi
Bambari,  i Dakhla av marockansk säker-
hetstjänst. De anklagades för att ha viftat
med Västsaharas flagga.

Lena Thunberg
Källa: www.arso.org
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ejker i fängelserna

Västsahariska ungdomar håller upp Västsaharas flagga vid en manifestation i Smara den 12 juli. 
Bild: anonym fotograf 
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I oktober 2004 reste journalisten

Fredrik Quistbergh och fotografen

Malin Korkeasalo tillsammans

med Clowner utan gränser till de

västsahariska flyktinglägren. De

passade på att dela ut engångska-

meror till några barn och soldater

i flyktinglägret Ausserd.

– Vi bad dem ta ett självporträtt

och bilder av vardagen. Vi bad

dem också skriva lite om varda-

gen, drömmar, hat, kärlek, glädje

och sorg, berättar Fredrik.

Mostafa Mohamed Salem Bachri,  
9 år 
”Jag går i sjätte klass. På morgonen äter
jag frukost, lite bröd och vatten. Sen går
jag till skolan. Skolan ligger ungefär en
halv kilometer från vårt tält. Där finns
min lärare och mina vänner från dairan.
Jag tycker väldigt mycket om skolan,
eftersom jag lär mig så många saker. Jag
har lärt mig läsa och skriva. Jag har ock-
så lärt mig om mitt hemland, som jag
aldrig har sett. 

Jag vet mycket om naturen. Men jag
ser den bara i min fantasi och på foton.
För jag lever i en öken. Här finns ingen-
ting. 

Jag går hem till tältet för att äta lunch.
Sen går jag tillbaka till skolan på efter-
middagen. Jag hoppas att jag ska lyckas i
skolan och att jag lever så länge att jag kan
se mitt hemland.” 

Brahim Mohamed Lamine Alla, 5 år 
”Jag bor i en daira som heter Leguera, i en
wilaya som heter Auserd. Varje morgon
går jag till skolan med mina grannar. De
är mina vänner. Vi leker och byter kläder
med varandra. Fotboll gillar jag. Jag vill
bli mekaniker och reparera bilar. 

Det här tycker jag om: Mina föräldrar,
skolan och dagis. 

Hoppas att jag klarar skolan så att jag
får åka till Spanien och gå på universitet!
I lägren finns inget universitet. 

Det bästa skulle vara att ha ett hem-
land. Det får vi när vi får vår självständig-
het. När vi gör det ska jag be presidenten
att bygga universitet åt oss. 
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Barn och soldater berättar

Soldater i befrielserörelsen PolisarOvan, Ayla Hamma Nafaa, 12 år. Berättade om sitt liv i 
förra numret av Västsahara.

Bilden som Brahim Mohamed Lamine Alla, 5 år, tagit. 
Bilden nedan är från Mos

Mohamed Salem Bachri,  9
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Jag tycker inte om krig, för det har
gjort att jag är en flykting.”

Dahi Ali Dahi, 37 år
Militär i befrielserörelsen Polisario, tredje
bataljonen, andra militära legionen.

”Jag gick med frivilligt i armén, när jag
var arton år gammal. Precis som så många
andra unga lämnade jag skolan för att för-
svara vårt land som delades av Spanien,
Marocko och Mauretanien i det förban-
nade Madrid-avtalet.

De marockanska styrkorna har bränt
ner all växtlighet med hjälp av Mauretani-
en från militärflyg. De har också anfallit
försvarslösa civila, tält med kvinnor, barn
och gamla. Dessutom har boskap, getter
och kameler utrotats. De marockanska
styrkorna har inte bara bränt ner och för-
stört byar. De har också förgiftat vårt vat-
ten och placerat ut tusentals minor i dalar,
kullar och berg. De har spritt död över-
allt. Jag jämför den här situationen med
helvetet. 

När vi blev invaderade, flydde jag med
några familjemedlemmar och tusentals
andra till Algeriets territorium. Där lever
vi nu i flyktingläger. 

Allt det hemska jag fick uppleva, när
jag flydde som barn har gett mig kraft att
kämpa för mitt folk och mitt land. Men
jag saknar förstås det liv i frihet som tagits
ifrån oss. 

Jag önskar att jag hade haft en normal
uppväxt med lek, spel och alla andra även-
tyr, som andra barn får uppleva.

Jag har varit med i kriget, som har
tvingat Marocko att gömma sig bakom
sin mur av sand, minor, taggtråd och dju-
pa hål. Den här försvarsmuren är en
skamfläck i kungadömet Marockos histo-
ria. Deras mur separerar mitt land i två
delar. Befriade och ockuperade delar.
Deras mur delar mitt folk och familjer i
två delar.

Det är en lång historia. Att stå ut med
detta lidande är smärtsamt. Därför är det
viktigt att jag kämpar i Västsaharas befri-
elsearmé. Jag jobbar i administrationen.

En vanlig dag för mig är att jag går upp
tidigt, sköter mina administrativa sysslor
och deltar i militär utbildning.

Jag vill uppmana alla i hela världen:
Kom hit och se vilken situation vi lever i.” 
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er berättar från lägren

Soldater i befrielserörelsen Polisario.

Bilden nedan är från Mostafa 
Mohamed Salem Bachri,  9 år.
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Vid ett seminarium om råvaror i

Västsahara i november 2005 i Stock-

holm talade den brittiske journa-

listen och författaren Toby Shelley

om fisket, oljan och fosfaten. Vad

han då inte visste var att EU ett

halvår senare skulle godkänna ett

fiskeavtal med Marocko, trots häfti-

ga protester från bland annat den

svenska regeringen mot att de väst-

sahariska vattnen inte är uteslutna

ur avtalet.

Exploateringen av Västsaharas naturresur-
ser har alltid utgjort en del av konflikten
men nyligen har denna fråga hamnat mer
i fokus. Det finns två anledningar till det.
För det första har fisket och oljans strate-
giska betydelse för den marockanska eko-
nomin ökat betydligt, medan fosfatens
betydelse är mer eller mindre konstant.
För det andra har detta ämne blivit något
av en huvudfråga för Polisario och dess
sympatisörer eftersom Marocko letar efter
olja och att Europeiska unionen möjligtvis
kommer att börja fiska i de västsahariska
vattnen genom ett fiskeavtal med
Marocko.

Denna artikel handlar om de tre vikti-
gaste råvarorna i konflikten. Att kontrol-
lera de västsahariska fosfatfyndigheterna
var troligen en av orsakerna till Marockos
beslut att erövra Västsahara. Numera är
det kontrollen över fisket och hoppet om
att hitta olja som är de dominerande orsa-
kerna för Marockos ledarskikt.

I november 2005 kunde man på en
strand i Leraa, som ligger mellan hamn-
städerna Boujdour och Dakhla, se cirka
100 fiskebåtar, som slagits sönder av de
marockanska myndigheterna för att de
användes till olagligt fiske. I ena änden av
stranden låg en övergiven enkelt byggd by.
I närheten fanns en nybyggd fiskmarknad,
som aldrig hade använts. Två kilometer
längre bort låg en nybyggd by – utan invå-
nare. En timmas bilresa längre söderut
vid Ntirifit fanns ett tältläger med flera
hundra båtar, som låg oanvända och upp-
dragna på stranden. Tidigare samma år
hade fiskare försökt stoppa lastbilar, som
transporterade frusen fisk från Dakhla.
Scenen för dessa protester var just Ntirifit.

I själva Dakhla, i avfallsområdet mellan
hamnen och ett slumområde, där de
marockaner som importerats till Västsa-
hara bor, fanns det fler sönderslagna båtar.

Det finns ett stort antal fiskebyar längs
Västsaharas kust. De marockanska myn-
digheterna har talat om att starta sex byar.
I provinsen Dakhla har cirka 40 000 per-
soner påverkats av restriktioner i fisket,
berättade en tjänsteman. Det sägs, att 120
000 personer bor längs hela kusten. Hur
många de är i verkligheten, kan vara svårt
att få reda på, eftersom många bor där
utan tillstånd eller dokument.

Dessa personer är till överväldigande

majoritet marockaner. Det är människor,
som har uppmuntrats att flytta till Västsa-
hara för att säkra den demografiska domi-
nansen där. Enligt statliga källor är arbets-
lösheten i området 25%. Andra källor
säger att den är dubbelt så hög. Eftersom
den marockanska regeringen lämnar
bidrag till bosättarna, är naturligtvis fiske-
projektet i Västsahara betydelsefullt.

Men de västsahariska vattnens bety-
delse har också vuxit för den marockanska
ekonomin som helhet. Det har flera orsa-
ker. För det första ger en utvecklad
marockansk fiskeindustri inkomster och
arbete. För det andra finns det en ökad
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Naturresurserna och exploatering

Fosfatfabriken Bou Craa i den ockuperade delen av Västsahara i maj 2005. 
Bild: Berserk Productions
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efterfrågan på skaldjur internationellt sett.
För det tredje har det marockanska fisket
i västsahariska vatten ökat massivt.

1960 tog Marocko i land 200 000 ton.
Den siffran ökade till 1 miljon ton 2001.
Industrin sysselsätter direkt eller indirekt
cirka 400 000 marockaner. Exporten är
värd omkring 1 miljard dollar per år. Det
är 15% av den totala exportintäkten. 

De två viktigaste fångsterna för den
marockanska fiskeflottan är billiga sardi-
ner och dyr bläckfisk.  Enligt FN:s Food
and Agriculture Organisation har över-
fiskning och stimflykt minskat sardin-
fångsten i de Marockokontrollerade vatt-
nen med 80%. Det är bara i den södra
delen av Västsahara som bestånden är
friska. Bläckfisk utgör 80-90% av fiskein-
dustrins exportinkomst och de finns näst-
an uteslutande i de västsahariska vattnen.
Båtarna i Leraa hade slagits sönder därför
att de fiskade i ett skyddsområde för
bläckfisk.

En stor del av de statliga investeringarna
i Västsahara har de senaste åren gått till
utbyggnad av hamnarna i El Aaiún,
Dakhla och Boujdour, vilket visar vilken
betydelsen fiskeindustrin där har för
Marocko. År 2007 räknar man med att
90% av den marockanska fångsten
kommer att landas i ”Den södra utveck-
lingszonen”, vilket i stort sett är liktydigt
med Västsahara. Redan i dag tar El Aaiún
emot 40% av fångsten.

Fördelarna för västsaharierna från
denna marockanska fiskeexpansion är för-
sumbara. En liten andel fiskare är västsa-
harier, men brist på mikrokrediter begrän-
sar familjernas möjlighet att köpa båtar
och utrustning. Ett fåtal västsaharier är
anställda i hamnarna. Släktingar till den
handfull rika västsaharier som samarbetar
med Marocko har fått tillstånd att kon-
trollera en del av fiskelicenserna samt att
driva frysfabriker och sardinfabriker, vilket
ger dem möjlighet att styra över fördel-

ning av vissa jobb och fiskerättigheter.
Försöken att få bukt med de min-

skande fiskebestånden (bläckfiskfångsten
halverades till exempel 2003), understry-
ker de miljömässiga och sociala struktu-
rerna och spänningarna i området under
det marockanska styret. Planer för att för-
bättra fiskebestånden har hämmats av
olagligt fiske från småbåtar. Det finns
7000 sådana med fiskelicenser och troli-
gen lika många utan licenser. Försöken
har också hämmats av större fiskefartyg,
som ägs av inflytelserika marockaner och
en handfull västsaharier. 2005 skedde en
protestaktion nära Ntirifit, ett försök att
hindra lastbilar att exportera fisk från
Dakhla. Det finns olika versioner av den-
na protestaktion. Enligt några var aktio-
nen organiserad av marockanska fiskare,
som var oroliga för att fiskekvoter av poli-
tiska skäl skulle gå till större fartyg som
kontrollerades av välkända västsaharier.
Andra anser att detta var en protest från
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exploateringen av Västsahara

Avfall från fosfatfabriken Bou Craa. Bild: Berserk Productions

Västsahara 3-4-06  06-10-09  14.05  Sida 19



västsahariska nationalister mot att områ-
det plundras på råvaror. Hur det än må
vara med den saken, så visar det på de
nationalistiska motiv, som kan finnas.

Marocko kan kassera in vinster från det
västsahariska fiskebeståndet på ännu ett
sätt. 2005 förhandlade EU fram ett fiske-
avtal med Marocko. Tidigare fiskade euro-
peiska fartyg utanför de marockanska och
västsahariska kusterna genom avtal som
stammade från Madridöverenskommelsen
1975, då Spanien överlämnade Västsaha-
ra till Marocko och Mauretanien. När
Spanien gick med i EU införlivades avta-
let med Marocko i EU:s praxis. De första
avtalen hänvisade i själva verket inte spe-
cifikt till Västsahara. För ett par år sedan
misslyckades EU och Marocko att enas
om villkoren för ett förnyat avtal. 2005 års
avtalsförhandlingar startade därför från
scratch. Detta borde ha varit ett tillfälle
för EU att rensa upp i avtalet och se till att
rättslig skärpa blev vägledande samt att
Västsahara uteslöts ur det nya avtalet.

Raka motsatsen skedde och det nya
avtalet, som ska godkännas i början av
2006, inkluderar specifikt vatten som
kontrolleras av Marocko men inte är

under dess erkända suveränitet. Om detta
avtal godkänns i sin nuvarande form,
kommer det att vara ett erkännande bak-
vägen av det status quo som råder i Väst-
sahara. Det är ingen tvekan om att pådri-
varna av avtalet är Frankrike, Marockos
främste allierade, och Spanien, vars
fiskeindustri kommer att tjäna mest på
avtalet.

Oljeprospekteringen i de västsahariska
vattnen har fått mycket uppmärksamhet,
sedan Marocko tillkännagav att man teck-
nat avtal med oljebolagen Total och Kerr
McGee 2001. Marocko har ingen egen
olja, eller snarare har ingen upptäckts till
idag. Det betyder att dess betalningsbalans
är utsatt för den mest labila av handels-
marknader. Under de första nio måna-
derna 2005 steg notan för importerad olja
med 63 procent. Priserna steg med 43
procent och volymerna steg med 14 pro-
cent. Även före de tre senaste årens pris-
ökningar har olja och oljeprodukter
utgjort 17 procent av importräkningen.

Oljeletning utanför Västsaharas kust
förekom även under Spaniens styre, men
kriget mellan Marocko och Polisario samt
områdets legala status höll oljebolagen

borta från och med mitten av 70-talet.
Det var upptäckten av olja och gas

utanför Mauretaniens kust, som tände
hoppet om att hitta fyndigheter i de väst-
sahariska vattnen. Den mauretanska
statskassan börjar få inkomster från olje-
fälten i Chinguetti, som om de används
klokt, skulle kunna förändra landet. Fler
fält och fler inkomster kommer.

Västsaharas geologi är mycket lik Mau-
retaniens. Båda utgör en del av ett områ-
de, som kanske har olja och som sträcker
sig från Guineas bukt och norrut. Med
nuvarande oljepriser och med långsiktiga
prognoser med ett genomsnitt på 40 dol-
lar per fat, skulle volymer i likhet med
Chinguettis uppväga Marockos import-
nota betydligt.

Om man förutom de ekonomiska
motiven för oljeproduktion lägger till de
strategiska skälen för att vilja kontrollera
råvarorna i stället för att låta en granne
kontrollera dem, blir det ännu tydligare
att sökandet efter olja sedan 2001 har
bidragit till Marockos föresats att hålla
kvar Västsahara.

I sitt rättsliga utlåtande för FN (som har
tolkats av många) underströk Hans Corell
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Fiskhamnen med marockanskägda båtar i El Aaiún i juni 2006.  Bild: Lars Björk
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att exploateringen av råvarorna i ett icke-
självstyrande område ska gynna folket i
området. Olja har visserligen ännu inte
hittats i de västsahariska vattnen och om
den hittas kommer det att ta åtskilliga år,
innan man börjar pumpa upp den. Men
om man nu hittar olja, hur bestämmer
man då vem som gynnas? Vilka räknas
egentligen till områdets befolkning? För
västsaharierna är det människorna som
bodde i området före 1975 och deras ätt-
lingar, medan det för Marocko är hundra-
tusentals bosättare. Om fredsplanen skul-
le ge många bosättare rätten att rösta om
områdets framtid, kan man bara gissa vad
FN:s ståndpunkt kommer att bli.

Det som är säkert är, att om man hittar
olja, kommer vinsten för människorna som
bor i området att vara liten. Bensinpri-
serna är redan hårt subventionerade som
ett skäl för inflyttning. Där finns alltså ing-
et att vinna. Dessutom kontrolleras
Marockos oljeraffinaderier av saudiarabiska
intressen. Produktionsmodellen skulle tro-
ligen likna Chinguettis, en flytande pro-
duktions- och exportenhet, som innebär
att jobben i land kommer att bli fåtaliga.

Om man hittar olja, kommer områdets
legala status samt tolkningarna av vad
man kan och inte kan göra med dess råva-
ror att bli högaktuella. 

Utländska investeringar i Västsahara är
minimala, till stor del på grund av områ-
dets status. Oljebolaget Kerr McGee har
varit mycket måna om att understryka, att
man anser sig handla i enlighet med Hans
Corells utlåtande. Vad ingen vet är hur
motiven kommer att fungera, om man
hittar olja. Kommer oljebolagen att vända
blickarna mot EU:s fiskebåtar, som fått
licenser av Marocko till de västsahariska
vattnen och göra likadant? Kommer de att
studera USA:s vägran att inkludera Väst-
sahara i dess frihandelsavtal med Marocko
och besluta att det är bättre att inte göra
intrång över gränsen? Oljebolag har läm-
nat Sudan och Burma på grund av skadlig
publicitet. Västsaharaaktivister har varit
framgångsrika i att övertala små aktörer i
industrin att hålla sig borta från området.
Skulle oro för en samlad kampanj mot
oljebolagen i och utanför Europa hålla
dem borta från området?

I sin självbiografi förnekar kung Hassan
II utförligt att fosfatfyndigheterna i Västsa-
hara var ett skäl för Marocko att ta över
området. Han hävdade i stället att investe-
ringskostnaderna skulle överstiga intäk-
terna. Det senare är tvivelaktigt, eftersom
Marocko tog över den moderna infrastruk-

tur, som Spanien byggt upp. Dessutom
behöll man ett spanskt företag som partner
för att hjälpa till med kapital och expertis.

Icke desto mindre förblir Bou Craafyn-
digheternas roll oklar i de marockanska
kalkylerna. Rezette, som skrev utifrån en
uttryckligt pro-marockansk ståndpunkt
1975, förutsåg att den västsahariska fosfa-
ten skulle göra Marocko till den obe-
stridda ledande globala producenten med
en prissättarroll liknande den som Saudi-
arabien har i Opec. Han poängterade ock-
så, att det var otänkbart att Mauretanien
skulle tillåtas kontrollera fyndigheterna.

Fosfatpriserna sjönk som en sten i slu-
tet på 70-talet. Marockos eventuella
drömmar om att berika sig på fosfaten för-
svann. Men genom att lägga vantarna på
världens näst största potentiella fosfatpro-
duktionsområde, såg Marocko till att det
inte skulle finnas någon konkurrent i syd.
Marocko ökade sitt grepp om den samlade
tillgången i världen och behåller detta
grepp. Bou Craafosfaten har inte utveck-
lats särskilt mycket. Produktionen ligger
kvar på 2,5-3 miljoner ton per år. Mine-
ralen bearbetas vid El Aaiúns hamn men
förädlas inte till syra eller gödningsämne.

Bou Craa har bidragit till betydande
inkomster och arbete för västsaharierna,
men de minskar. Cirka 1 900 personer är
anställda nu. 1968 var 1 600 västsaharier
anställda men 1976, året efter den
marockanska övertagandet, föll siffran till
567. Västsahariska aktivister säger, att bara
cirka 200 västsaharier är anställda idag
och att de för det mesta har okvalificerade
arbeten. Rekrytering av arbetskraft sker i
Marocko, menar aktivisterna. Västsaha-
riska arbetare och pensionärer har i flera år
protesterat mot att deras löner och pen-
sioner har sänkts av Marocko. På den
andra sidan sandmuren, i flyktinglägren,
utgör pensionerna från Spanien till före
detta gruvarbetare en mycket värdefull
inkomst. Det är troligen huvudorsaken
till att Polisario inte klagar över Spaniens
oavbrutna engagemang i Bou-Craafabri-
ken.

Det finns naturligtvis även andra mine-
raler i Västsahara inklusive strategiska
metaller. Tills nu har Marocko inte gjort
några större efterforskningar eller inspek-
tioner, men man kan lätt föreställa sig att
titan eller vanadin kommer att bli
omtvistade råvaror i framtiden.

Marockos supportrar hävdar ofta, att
utvecklingen när det gäller infrastruktur
och råvaror har varit större i Västsahara än
i själva Marocko och att detta betyder, att

det är bra för området att befinna sig
under marockanskt styre. Även om man
förbigår frågan om huruvida ekonomiska
fördelar är ett substitut för självbestäm-
mande, måste detta argument granskas.
Om man studerar den marockanska sta-
tistik som finns, stämmer det att Västsa-
hara har bättre tillgång till dricksvatten
och elektricitet än stora delar av Marocko.
Det är sant, att mycket pengar har spen-
derats på vägbyggen, hamnar och offentli-
ga byggnader. Det finns ett flertal
bostadskomplex, som man gärna visar
upp för besökare.

Den främsta orsaken till att man har sat-
sat på social infrastruktur är emellertid ett
komplement till taktiken att subventione-
ra mat och bränsle i området, betala dub-
bla löner till offentligt anställda och ge
gåvor till de arbetslösa. Dessa två hand-
lingsmönster var nödvändiga för att dra
till sig bosättare till Västsahara, vars
befolkning 1974 uppgick till 70 000 väst-
saharier. Idag bor här hundratusentals
(förutom de 160 000 soldaterna). Cirka
tre fjärdedelar av befolkningen är bosät-
tare. Utan denna taktik skulle det helt
enkelt ha varit omöjligt för alla dessa
bosättare att överleva med tanke på den
begränsade infrastruktur, som spanjorerna
lämnade efter sig. Men trots dessa sats-
ningar lever tusentals marockaner under
urusla förhållanden, som Wahdalägren i
de större städerna. Och västsaharierna har
bara vunnit marginellt på de sociala sats-
ningarna.

När det gäller exploatering av råvaror
har västsahariernas utbyte varit oerhört
marginellt. Som tidigare nämnts har väst-
saharier utmanövrerats från anställningar
och ersatts av marockaner, ofta av marock-
aner, som inte ens är bosatta i området. Få
västsaharier har historiskt sett ägnat sig åt
fiske. De få västsaharier som idag har små-
båtar hindras av det bara finns ett litet
antal licenser, brist på pengar och miljö-
hänsyn. Några högt uppsatta västsaharier
delar ut underbetalda fiskefabriksjobb och
sägs kontrollera fiskelicenserna. The Sout-
hern Development Agency hade 2002
planer på att bygga upp och utveckla fiske-
byar längs kusten och ge yrkesutbildning.
Men de nya fiskebyar har inte varit
ämnade för västsaharier. Leraa, som
nämndes tidigare, ligger dessutom öde.
Tonvikten har inte legat på det traditio-
nella fisket från småbåtar för att stödja
bosättare, utan på exploatering av fiskebe-
stånd för export med trålare. Inkomsterna
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från detta går in i den marockanska eko-
nomin utan uppenbar  nytta för Västsa-
hara.

Oljeutvinning kommer att följa samma
mönster med undantag för att intäkterna
kommer att flyta direkt in i de marockan-
ska statskistorna. Antalet nya jobb kom-
mer att vara försumbart och troligen röra
sig om skötsel av båtar och proviant.

Man kan hävda att råvarorna i Västsaha-
rafrågan har blivit viktigare de senaste åren,
eftersom fisket har blivit mer betydelsefullt
för både koloniseringen och den marock-
anska ekonomin och eftersom hoppet om
oljeupptäckter har intensifierats parallellt
med att de globala priserna har ökat.

Polisario och dess supportrar försöker
att motarbeta marockansk exploatering av
västsahariska råvaror genom en mängd
strategier. Man hotar med en rättsprocess
mot EU, om fiskeavtalet godkänns. Man
driver kampanjer mot företag som arbetar
i eller importerar från Västsahara. Den
Västsahariska demokratiska republiken
utfärdar också själva licenser och optioner
för utforskning.

Två huvudfrågor är nu aktuella. Den
första är huruvida Kerr McGee kommer
att gå från undersökning till utforskning
av de västsahariska vattnen. Om man gör

det, kan det betyda två saker; en uppvär-
dering av chanserna att hitta kommersiel-
la kvantiteter olja och ett beslut att bestri-
da Hans Corells utlåtande.

Den andra frågan är huruvida EU
kommer att godkänna ett avtal som tillå-
ter dess fiskebåtar att fiska i västsahariska
vatten igen, men denna gång under ett
avtal som hänvisar specifikt till Västsaha-
ra. Om man gör detta, efter spanska och
franska påtryckningar, kommer det att
uppfattas som fritt fram för andra
industrier att etablera sig i området. Det
skulle fungera som en legitimering av
marockanskt styre bakvägen, hjälpa
Marocko att finansiera sina projekt i
området, gå på tvärs mot USA:s politik
och underminera en FN-process som
redan har runnit ut i sanden.

Den ökade betydelsen av råvarorna i de
ockuperade delarna i Västsahara speglas
också på en politisk nivå. Sedan slutet av
90-talet har västsaharier under marock-
anskt styre varit nyckelfigurer. Deras med-
borgarrättsrörelse, som för tillfället utsätts
för det hårdaste förtrycket sedan rörelsen
startade, leder nu kampen för västsahari-
ernas rättigheter, alltmedan flyktinglägren
och den diplomatiska kåren har satts ur
spel på grund av att det varken finns krig

eller förhandlingar.
Det kan hända att västsaharierna i de

ockuperade delarna och i södra Marocko
lyckas bryta det dödläge, som för närva-
rande hindrar en utveckling mot en lös-
ning, precis som den första palestinska
intifadan skapade nya möjligheter och
realiteter i kampen om Palestina. Om
detta blir fallet, krävs det ett agerande
utifrån, eftersom Marocko ökar sina insat-
ser. Med ökande västsahariska politiska
protester å ena sidan och en växande bety-
delse för råvarorna i området, kan man
bara förvänta sig att Marocko kommer att
fortsätta att försöka krossa motståndet till
koloniseringen och exploateringen av
Västsahara.

Toby Shelley, föredrag vid ett semina-
rium i Stockholm 24 november 200
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Transportbandet från fosfatgruvan Bou Craa går till hamnen i den ockuperade huvudstaden El Aaiún. Bild: Berserk Productions
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Mitt bland de etablerade partiernas
påkostade valstugor, reklamblad och arran-
gemang vajade en Västsaharaflagga i Got-
landsvinden. Västsahararörelsen var väl
representerad på politikerveckan i Alme-
dalen och besökarna fick flera möjligheter
att bekanta sig med Västsaharafrågan.
Polisarios representant Nafaa Salem var
inbjuden av SSU, Kommittén för Västsa-
haras kvinnor hade informationsbord på
den samtidigt pågående feministfestivalen,
en representant från Föreningen Västsaha-
ra fanns på plats liksom en grupp från
Nätverket för ett fritt Västsahara. 

De flesta ideella organisationer höll till i
lokaler vid hamnen en liten bit från Alme-
dalen. Representanterna från Nätverket för
ett fritt Västsahara valde att istället för att
ha informationsbord där, gå runt i Alme-
dalen och prata med politiker och dela ut
material och information om Västsahara. 

– Vi tror att det är bättre att söka upp
politikerna och prata om Västsahara, än att
låta dem söka upp oss. Västsaharafrågan är
inte tillräckligt känd för att det ska funge-
ra, säger en representant från nätverket. 

Under partiledarnas tal fylldes Almeda-
len med människor. De möttes av bande-
roller med texterna ”För ett fritt Västsaha-
ra” och ”Marocko ut ur Västsahara”. Utri-
kespolitiska frågor, såsom Västsahara, är
inte högt prioriterade under valrörelsen
och många politiker menade att de skulle
se över vad de kunde göra först efter valet.
Ändå verkade Västsahara vara ett dåligt
samvete för många politiker som kom
fram och påtalade att de sympatiserar med
Västsahararöelsen. Representanter från
ungdomsförbunden lyfte dock betydligt
oftare fram utrikespolitiska frågor under
debatter och tal. Representanterna från
Nätverket för ett fritt Västsahara pratade
med flera av ordförandena för ungdoms-
förbunden om Västsahara och fick positiv
respons. Kanske har ungdomsförbunden i
större utsträckning än moderpartierna för-
stått att det finns allt fler röster att vinna på
att föra en aktiv och solidarisk Västsahara-
politik.  

Kristin Ivarssson

Nytt nätverk för ett
fritt Västsahara
I våras startade Nätverket för ett
fritt Västsahara av en grupp Väst-
saharaaktivister i Göteborg. Nät-
verket är öppet för alla som vill
engagera sig i Västsaharafrågan.
Hittills har nätverket bland annat
genomfört en manifestation och
deltagit på Almedalsveckan i Vis-
by. Nätverket har en aktiv grupp i
Göteborg och planerar under
hösten att starta upp verksamhet
även i Malmö. Varje månad skick-
ar Nätverket för ett fritt Västsaha-
ra ut ett nyhetsbrev. 

Vid intresse, besök hemsidan
www.frittvastsahara.nu eller maila
vastsahara@gmail.com 

Västsahara i Almedalen
Manifestation och information om Västsahara på politikerveckan på Gotland.

Bild: Gotlandska.se
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Dag 10, 24 oktober, Smara
Tung morgon! Känns att vi varit ute ett
tag nu. Vaknade sju för att få frukost vid
halv åtta men clownen, återigen felinfor-
merad eller flummig, tycker vi ska äta halv
nio för att showa klockan nio?! 

Nåja, han roddar fram frulle, när miss-
taget utretts och jag hinner med både
dusch och lugn frukost. Vi får en ny last-
bil och chaufför. Vår andra chaffis har fått
ett annat uppdrag. Han ska åka till Mau-
retanien, 8 000 kilometer. Han räknar
med att resa tre dagar dit och tre dagar
hem! Han vet inte vad han skall frakta
eller hur länge han ska vara borta. 

Vår nya lastbil är grym! På flaket finns
bänkar som tar både oss och all packning.

Första skolan kommer vi till i god tid
och för första gången känns allt coolt.
Kanske för att vi känner showen bättre nu
också. Vi vet att den håller och att barnen
har kul. Andra showen är på en ganska sli-
ten skola men med en man som talar eng-
elska. Han är mycket trevlig och vi får spe-
la där vi vill. Det är 600 barn och vi väl-
komnar alla. Det blåser dock så mycket att
fonden håller på att blåsa bort. När vi till
slut får den på plats har barnen satt sig för
nära och vi får det trångt. Men dom är

härliga och showen blir riktigt bra.
Täng hatar sitt trumset och det är dags

att uppsöka svets igen. Vi skumpar tillba-
ka med utsikt över denna öde plats med
alla hus och stenöknen. Ser ut som en
kåkstad till någon enorm stad. Allt går i
brunt, gult och ockra. Bestämmer mig för
att ta en promenad senare på dagen.

Vi får en god middag med köttgryta,
potatis, grillade äggplantor och bröd.
Orkar inte äta så mycket. Det är för varmt
helt enkelt. Maten över lag är en besvi-
kelse. Hade väntat mig kryddstark mat,
starka goda cigg och gott kaffe. Men icke!
Kan bero på situationen. Men jag tror
helt enkelt att det spanska köket har mix-
at fel med det sahariska. Jag, Nalle, Cissi
och Täng diskuterar Sahara-frågan, info-
kampanjen och efterarbetet. Läser lite
Pasolina och skriver ikapp dagboken…

Daniel kör styrka och volter i solen. Det
är 71°C i solen, 38°C i tältet och 34°C i
huset. Fatta sommaren! 50°C i skuggan!
Enligt Mustafa ligger man och vilar, drick-
er te och snackar stora delar av dagen.
Duschar så ofta som vattenransonen tillå-
ter - dom har samma mängd året runt!

Dags att bonda med husbonden. Han
lär mig teceremonin. Jag lyckas skapa gan-
ska schysst skum och smak. Blir rena festen.
Han visar upp sina krämpor. Blir akrobatik
och hopp med gubben. Han är 52 år och
har slagits i armén mot marockanerna. Han
tycker dom är hundar och vildar som tagit
hans land och dödat hans släktingar. Hans
fru var också med och slogs i armén – hon
är faktiskt lite av en krigshjälte! Han vill att
jag ska med och slåss. Får lite tobak och
han lär mig röka pipan jag införskaffade i
förrgår. Nu är det Angelas tur.

Dagen börjar närma sig sitt slut, mörk-
ret faller och Ramadansoppan, kaffet,
kakorna och teet börjar dukas fram. Musta-
fa är tillbaka. Landcruisern är på verkstad
och Mustafa är sjuk men får inte ta någon
medicin på grund av Ramadan. Vi skulle
ha åkt till vår kvällsspelning i byn för länge
sedan, men allt tar sin tid och har sin plats
i detta samhälle. Tog lite proteinpulver och
Ramadansoppa för att klara kvällsshow

plus eldshow och sedan två shower imor-
gon. Det blir antagligen fest ikväll igen!

Vi kommer iväg ganska mycket senare
än planerat. Nalle, Angela, Cissi, Åse,
Malin och Anka hjälps åt att bära fonden
till spelplats. Daniel, Täng och jag åker
med alla grejorna. Tar bara fem minuter
till amfiteatern. Efter otaliga frågor får vi
reda på att det finns två stycken 500-watts-
glödisar till vårt förfogande. Och det är
becksvart! Vi löser det med att hänga upp
dom framför scen på en stege och på våra
högtalarstativ. Vi skärmar av dom med lite

Hösten 2004 uppträdde nycirkus-

gruppen Clowner utan gränser

för de västsahariska barnen i

flyktinglägren i Algeriet. Under

några veckor spred de skratt som

bistånd. Våren 2005 turnerade de

sedan runt på svenska skolor

med den magiska föreställning-

en NoMad för att sprida informa-

tion om Västsaharafrågan.

Här kommer tredje och sista

delen av Wille Christianis dag-

bok från resan 2004.

En clowns dagbok, sista delen

Västsahara 3-4-06  06-10-09  14.05  Sida 24



25Västsahara 3–4 2006

wellpappkartong och gaffatejp! Det hela
blir riktigt kultigt. Sedan väntar vi på att
publiken skall komma. Vi väntar i en
kvart, en kvart till, och då kommer Sma-
ras cirka tjugo gatubarn (typ!). Vi börjar
småjamma för dom och efter ytterligare
en halvtimma, framåt 22.30 (2 timmar
efter utsatt tid) kör vi en förkortad variant
av showen. Det blir helt absurt men publi-
ken är på. Sedan kommer en lastbil in och
har show när den ruckar fram och tillbaka
i sanden i ungefär femton minuter. 

Blir lite orolig när Ridbik säger till oss

att ha koll på våra grejer. Vi plockar ihop
lite snabbt, tankar eldgrejorna och river av
en riktigt bra eldshow. Jag bryter ut i
någon slags krigsdans – som för att mar-
kera vår styrka! Publiken diggar showen
och vi är nöjda. Ridbik är besviken och
ledsen på att inga dök upp och skyller på
Mustafa. Han tar ut det på oss genom att
vara vag och svår att kommunicera med.

Väl hemma tar jag en dusch och bäd-
dar. Räknar inte med middag men den
kommer, trots att klockan är 00.30. Jag
drar mig tillbaka och somnar in trött men

nöjd. Blir tufft imorgon. Bara fem tim-
mars sömn i kroppen och två shower. 

Dag 11, 25 oktober, Smara
Idag skall vi göra vår tolfte och trettonde
show. Totalt har vi vid dagens slut gjort
tretton clownshower och tre eldshower. Vi
kom för att göra minst tolv - målet är nått!

Tung morgon. Känns att vi gjorde tre
shower igår. Är på ganska dåligt humör.
Känns som om det är mycket mer jobb än
vad jag räknat med. Trött på svag mage
och tråkig mat. Frukostarna är för små
och jag är vrålhungrig långt innan lunch.

Första showen blir riktigt bra. Sliten
skola men en lärare talar bra engelska.
600 ungar kommer och sätter sig precis på
den i sanden dragna linjen. Vi tar bort
”Boll” och ”Dvärg”. Och som Daniel
utryckte det: ”Nu har vi hittat showen”.
Andra showen är på en skola med en
schysst amfiteater. Men den är placerad i
motljus så vi spelar i andra änden av skol-
gården. Vi måste lyfta upp fonden över
taket på skolan för att få in den. Massor av
ungar… när jag ber Nalle att flytta barnen
på ena sidan lite närmare så brakar kaoset
löst! Alla rusar in mot magilådan som ett
hav. Det är inte långt mellan total disci-
plin och kaos i lägrena.

Våra förändringar av showen är bra!
Den är cirka 35 till 40 minuter lång. Har
en bra dynamik och vi håller barnens
fokus hela tiden. Dessutom tar vi inte helt
slut heller.

Skönt att vi är klara med Smara. Dags
att byta miljö. Finns inte så mycket att
göra. Det finns inte så mycket att se och
alla affärerna innehåller ungefär samma
saker. Det är mycket varmt och vi vilar
mest hela tiden då vi är lediga. Försöker
sova på eftermiddagen men det är för
varmt. Blöter ner mitt turbantyg och täck-
er mig med det. Men det hjälper inte!

”Dagens Daniel” är att vi återigen blev
påminda om att Daniel kom i sina kal-
songer i sömnen när vi var i Dakhla. När
han duschade idag insåg han att han fort-
farande, fem dagar senare, fortfarande har
på sig samma kallingar!

sista delen

En svensk clown sprider skratt som bistånd till västsahariska barn. 
Bild: Anna Hagvärn

Västsahara 3-4-06  06-10-09  14.05  Sida 25



Tängman föreslår att vi går och shop-
par lite. Vi skall till en skola mitt ute i
”nowhere”. Han vill bunkra cigg och
behöver en ny tandborste. Den han hade
med sig ligger i en toalett i Rabouni – han
ville inte ta upp den! Jag vill bryta mön-
stret och följer gärna med. Vi hittar lite
yoghurt till Anka som har diarré. Kom-
mer i slang med en engelsktalande man
som är nyfiken på Sverige. Han berättar
att det är jobbigt med ett enpartisystem
och att många är missnöjda. Införskaffar
mig en azurblå huvudduk för den ringa

summan av 25 kronor.
Tillbaka hos Batals familj, där vi bor,

packar vi och tar farväl. Vi reser med
Mustafa och vår nya lastbil. Fredrik och
Malin har åkt till de befriade områdena
med Färnebo folkhögskola för att ta lite
bilder och intervjua soldater. Vi sitter änt-
ligen bekvämt i bilen. Solen går ner och
det är vackert. Ramadan tar slut för dagen
och Mustafa halsar vatten. Hans dotter är
med nu. En jättesöt liten treåring. Jag får
äntligen täckning och sms: från Malin,
Täng till sin Ane och Nalle ringer Ken-

neth och berättar om våra upplevelser.
Vi är framme i 27-februariskolan, som

visar sig vara en hel liten by. Vi ska bo hos
Mustafas syster Barcas familj. Det är fint
och välstädat. Vi skall göra två shower
imorgon. En runt fyrasnåret i skolan och
en framåt kvällen i byn. Väntar på maten
som vanligt. Massa te men ingen mat.
Bara att vänta. Plöjer vidare i Arto Pasoli-
nas ”Världens bästa by”. Bekantar oss med
barnen i huset, fyra buskillar. Snackar bara
spanska men det går att umgås ändå.

Blev bestulen på min nagelknipsare! En
av sönerna som vi lekte med tog den. Blir
sur över respektlösheten och ställer
honom mot väggen med hjälp av Angela.
Men han nekar. Hans kroppsspråk säger
annat! Skitsamma, tråkigt bara speciellt då
vi är här för barnens skull. 

Maten kommer runt 23-tiden. Pasta
med god röra. Sover inomhus. 

Dag 12, 26 oktober, 27 – februariskolan
Upp och hoppa vid åttatiden. Börjar vän-
ja sig nu. Inte så svårt, när vi har siesta
mest hela dagarna. 

Hugger till i magen på Åse. Hon orkar
inte hjälpa till att lasta lastbilen. När jag
lastar över allt till Landcruisern, eftersom
lastbilen inte kommer in på skolgården,
hugger det till i min mage också. Fan, fan,
fan… Det blir värre och värre. Orkar inte
ens sätta upp scenen med de andra. Vi
spelar i en aula inomhus. Fläktar och ljus
= lyx. Genomlider showen som allt till
trots blir riktigt bra. Väl hemma faller
både jag och Åse i koma med frossningar
och feber. Resten av dagen är ett töcken…

Dag 13, 27 oktober,  27 – februariskolan
Ledig dag = sjukdag. Utslagen mest hela
dagen. Dom andra läser och besöker ett
museum. Jag spyr och skiter brunt vatt-
ten mest. Var hos doktorn sent i går
kväll. Fick lite tabletter mot både skiten
och spyan. Tog dock inget igår.
Bestämmer mig för att gå loss på Lexinor
(antibiotika), som jag har med mig. Pal-
lar inte det här något mer. Hatar allt och
alla. Öknen suger, barnen är tjuvar och
jag vill bara hem till 150 grams hambur-
gare och kall öl! 

Vid 17-tiden packar alla bilen (lastbi-
len). Jag får sitta fram med chauffören. Vi
skall till Auserd. Vår sista spelning på 27-
februariskolan blev inställd. Häftig upple-
velse att åka lastbil genom öknen. Vi åker
ganska långsamt, men det skumpar galet
mycket ändå. Tror att njurarna skall falla
ut! Det är vackert men hänsynslöst. Öknen
är grym. Vi kommer fram innan mörkrets
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inbrott. Staden sprider ut sig runt lite oli-
ka höjder. Auserd verkar lite mer välordnat
än de tidigare städerna. Chauffören frågar
sig fram till Mustafas hem. Vi blir stenade
av en massa barn. Verkar vara ett normalt
beteende, de vuxna gör det mot barnen
och då gör dom likadant såklart.

Jag trodde städerna skulle se helt
annorlunda ut än vad de gör. Jag har ing-
en tydlig bild av vad jag trodde, men de
jag ser framför mig här är något som jag
aldrig kunnat föreställa mig. Varje familj
tycks försöka bygga sina hus (rum) i en
fyrkant för att skapa ett skyddande och ett
mer privat område. I anslutning till går-
den, eller i alla fall väldigt nära, ligger
deras tält. Familjerna tycks hållas ihop av
kvinnorna, som verkar vara släkt. En mor,
mormor och döttrarna. Mannen är den
som gifter in sig.

Skönt att äntligen vara hos Mustafa.
Hans hem är mycket fint utan att bli prå-
ligt eller skrytigt. Ett ganska modernt
databord utgör TV och musikmöbel. En
spegel ser jag för första gången. Känner
knappt igen spegelbilden (solbränd och
skäggig). Tavlorna har kvar sina hörn-
skydd. En låg arabkitschsoffa sträcker sig
utmed ena långväggen. På kortsidorna
ligger tjocka madrasser. 

Vi får en tidig middag, klockan 20.00.
Jag får i mig lite pasta och yoghurt. Börjar
piggna till lite. Spelar Liar (tärning) med
Nalle, Åse och Anka. Somnar utomhus
under stjärnorna.

PS. Daniel börjar säcka!! DS.

Dag 14, 28 oktober, Auserd
Det blåste en del under natten. Hittade till
slut en bra balans mellan sovsäckstempe-
raturen och utomhustemperaturen. Känns
att det börjar bli kallare nu. Underligt hur
stjärnhimlen rörde sig lika fort som
månen. Kändes så i alla fall. Man märker
hur närheten till ekvatorn påverkar hur vi
ser på stjärnhimlen.

Två spelningar idag. Den första klock-
an nio som vanligt. Blåser mycket idag. Vi
använder lastbilen som bakfond så att inte
tygfonden blåser bort. Vi skapar en bra
cirkel och barnen sitter tätt och välplace-
rat. Konstiga lärare som går rakt in i cir-
keln mitt under pågående föreställning,
ställer sig i mitten, tar allt fokus och skäl-
ler ut barnen av någon outgrundlig anled-
ning. Showen sitter nu och är tajt. Trots
att jag är den enda som är frisk går det bra.
Nalle, Angela och Daniel har insjuknat
under natten. Den här sjukdomen är
verkligen hänsynslös. Dom är febriga och
utslagna. Men jag mår toppen och har en

massa energi. Andra showen går också bra,
men dom andra clownerna är helt slut.
Barnen placerar vi i ett hörn av skolan. En
kille mopsar sig hela showen. Under mitt
kvastnummer säger han att det är ”facile”
(lätt). Jag tar upp honom och erbjuder
honom scenen. Han sätter sig fort! Men
bara för att lika fort bli utkommenderad
av rektorn som passar på att skälla ut
honom rejält. Så fort föreställningen är
klar passar rektorn på att mässa i tjugo
minuter. När jag frågar efteråt, visar det
sig att han tog upp ett bråk som skett tidi-
gare i veckan. Blir lite putt, då hela vår
insats och det vi vill lämna barnen med
blir överskuggat av något negativt. 

Har börjat jobba på solbrännan. Bara
en vecka kvar. Det gäller att ligga i nu!

Dagen rullar på. Läser en del. Dom
andra är utslagna. Spelar fyrmansvist med
Fredrik och chillar.

Dag 15, 29 oktober, Auserd
Ledig dag! Försökte sova ute i natt men
fick inte till temperaturbalansen. Det
blåste och jag kände hur jag blev kall i
luftrören. La mig inomhus istället.

Hungrig som vargen till frukost. Glad
över att ha fått tillbaks aptiten igen. Tar en
lugn morgon med läsning och jag solar en
lång stund, skönt att få lite färg och sol-
ljus. Åse tycker att jag ser så kul ut där jag
sitter och solar i öknen att hon tar fram
filmkameran. Täng kommer ut och gör
mig sällskap och snackar lite.

Just det! Igår kom Fredrik och Malin

tillbaka från de befriade områdena. Malin
är helt slut och ganska rejält magsjuk.
Dom har haft en cool upplevelse och sett
mycket. Bland annat muren, eller snarare
sandmuren, som delar sahariernas hem-
land i två delar. Dom har träffat soldater
och sett deras gamla vapen, som dom
stolt visade upp. Färnebo folkhögskole-
eleverna var där också. Dom hade bland
annat demonstrerat 800 meter från
muren med banderoller och slagord! Vil-
ka hjältar, dumt, galet eller effektfullt!? På
kvällen tar vi Malin till läkaren för att för-
söka få lite antibiotika. Fyra läkare men
ingen antibiotika.

Tillbaka till idag. Vi tar en shopping-
runda i wilayan. Litet utbud och ganska
tråkigt. Jag, Täng, Anka och Cissi tar en
extra sväng upp på en höjd en bit bakom
huset. Vi tittar på solnedgången i den
tilltagande vinden. På vägen hem får vi
en större och större skara unga pojkar
efter oss. I och med att vi inte avfärdar
dom på en gång så känner dom sig över-
lägsna och börjar smådjävlas med oss.
Tröttsamt. Täng lackar ur, när en pojke
harklar sig ljudligt för att spotta på
honom. Han singlar ut honom och ser
till att han försvinner. 

Med Fredrik och Malin fick vi också
reda på att Färneboskolan bokat om sin
hemresa då planet hem den tredje novem-
ber är inställt på grund av Ramadan. Allt
verkar kunna ändras på grund av rama-
dan! Plötsligt ska vi åka redan på måndag.
Vi ringer Ola och ber att han kollar upp

Clownmålade västsahariska flyktingbarn. 
Bild: Anna Hagvärn
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läget. Vi får svar några timmar senare och
visst är planet är inställt! Alla blir helt
ställda. Trots hur vi mått och hur mycket
vi längtat hem så känns det snopet. Vi ber
Ola boka om och vi tar ett snack med
Mustafa – inshallah! Planen blir att fort-
sätta med spelplanen och hoppa över de
sista fem spelningarna i Layounne. Nåja,
det blir som det blir…

Det tråkiga ligger i att inte få slutföra
hela den planerade uppgiften, som vi
ålagts. Nu när vi kämpat oss igenom
sjukdomar, gräshoppsstormar, värmen,
allt oplanerat kaos och skumpiga bilturer
i öknen.

Framåt femtiden åker vi med lastbilen
och Landcruisern till dynerna. Vi skall
äntligen filma clownkaraktärerna i häftig
miljö. Åse och Malin filmar oss på last-

bilsflaket. Vi är helsminkade i kostym och
karaktär. Det är ganska långt ut i öknen
och min respekt för vår lastbilschaufför
ökar i takt med guppen. Tror att vi skall
köra fast flera gånger, men han tar oss ige-
nom alla svårigheter. King of the Desert!
Vi närmar oss dynerna. Dom är nästan
kritvita och ligger helt isolerade mitt i
stenöknen. Som ett sandtag mitt i ingen-
stans. Det blåser starkt och sanden yr i luf-
ten. Nalle är fortfarande utslagen och lig-
ger i sanden och väntar. Vi andra klättrar
upp på kammen av den närmsta dynen.
Mycket vackert, sanden blåser över
kammarna med sådan hastighet att vi ser
våra skuggor i sanden i luften.

Vi filmar oss i olika formationer som
närmar sig kameran. Det är ganska trött-
samt och blåsten gör det omöjligt att ta

alla bilder som Åse och Malin planerat. Vi
avslutar med lite stillbilder. Bland annat
med mig och Nalle inför NoMad projek-
tet. Hemfärden sker i solnedgång. Sista
halvtimman åker vi i totalt beckmörker.
Vår chaufför kör lika fort som i dagsljus
men parerar de flesta guppen galant. Han
skulle vinna Paris-Dakar any day!!

Mustafa titulerar vi numera ”Dude of
the Dunes”. Han går verkligen ur sin väg
för att tillgodose våra behov och önsk-
ningar. Vi har samlat på oss ett gäng
smeknamn. Nalle är Sultan, Tängman är
Fidel Catastrophe, Daniel är Daniel
Kelp (hund) Ortega och jag har blivit
Cabron Malo.

Nu är det sand överallt och vi är alla
supertrötta! Cissi åker med Mustafa till
det lokala protokollet och konstaterar att
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flyget är inställt. En extra avgift på 200
kronor per person och vi flyger hem den
första november från Tindouf via Oran –
Alger (övernattning) – Paris och slutligen
hem till Stockholm.

Somnar inomhus, ovaggad…

Dag 16, 30 oktober, Auserd
Två shower idag. Nio och elva. Redo vid
nio för show. Men plötsligt spelar vi inte
förrän tio. Täng ägnar dötiden åt att sopa
sanden på spelplats i mönster. Det blåser
en del men fonden står. Vi bjuds på fru-
kost. Ridbik dyker upp. Han har varit
hemma hos sin fru i Layounne.

Spelningen går helt okej om än lite blå-
sig. Efteråt intervjuar Fredrik två barn
med tolk framför kameran. Det har han
gjort vid flertalet av våra spelningar. Ska

bli kul att höra vad
dom tycker senare! 

Vi lämnar dom och
beger oss till skolan
närmast Mustafas
hem. Hans äldsta dott-
ter går där. Skolan har
en fin inomhusteater,
men den är alldeles för
mörk. Spelningen
kommer att ske utom-
hus. Det blåser ordent-
ligt nu och vi placerar
oss nära en husvägg för
att få vindskydd. Det
är en ganska stor skola
och cirka 1000 barn
kommer till showen.
Lärarna måste vara före
detta soldater allihop,
för visselpiporna ljuder
oavbrutet. Barnen
utför rena rama exerci-
sövningarna och ställs
på led. Dom svarar
lärarna med rungande
verser i kör!

Till slut får lärarna
alla barnen på de plat-
ser de vill ha dem på.
Showen blir sådär. Mitt
kvastnummer suger, då
blåsten och solen i ögo-
nen gör att jag varken
kan balansera eller
fånga kvastarna. So
much for ”el Grande
Artisto de Circo”.
Nåja, det blir en i
mängden. Dessutom
måste vi överrösta
generatorn, som vår

clown Ridbik placerat tjugo meter från vår
spelplats.

När vi packar ihop, är det på gränsen
till sandstorm. Det är sand överallt; ögo-
nen, näsan, munnen, kläderna, material,
ja allt! Tydligen är Auserd känt för att vara
ett riktigt blåshål. Vi kommer hem och
äter lunch. Jag har svårt att få i mig så
mycket. Har tappat aptiten här nere. Mat-
säcken måste ha krympt. Allt smakar och
luktar samma sak, inga kryddor. Samma
kamelkött och halvkokta potatis i frityr.
Tycker att maten luktar oroväckande likt
det som rinner ut i andra ändan…

Dagens chock!!! Vi har precis genom-
fört vår sista föreställning. Det blir inga
imorgon. Varför? Gudarna vet, men det är
tydligen svårt att kombinera vårt önske-
mål att besöka Layounne för shopping
och träffa Ridbiks familj med två spel-
ningar. Okej, inshallah! Känns lite snopet
att missa sista showen med allt vad det
innebär. Att ge allt och busa med varan-
dra. Plötsligt känns hemresan väldigt nära
förestående. Imorgon blir det shopping i
Layounne och sedan börjar resan hem.

Täng och jag tar en promenad till en
kulle med ett vattentorn på. Vi tittar på
solnedgången och snackar om våra upple-
velser. Det är otroligt skräpigt i öknen
runt lägrena. Folk kör/bär sonika ut sina
sopor och eldar upp det som går. Resten
får ligga kvar. 

Fonden är redan packad och vi
bestämmer oss för att lämna en hel del
material som vi inte orkar släpa hem. Rid-
bik har suktat efter Fendern (vår bärbara
musikanläggning) hela vår vistelse men vi
kan omöjligt lämna den. Den är basen i
vår nollbudget till infokampanj! Kommer
att bli jobbigt att ta det med dom. På
kvällen spelas det kort och snackas skit.
Lång siesta mest hela dagarna här. Börjar
tänka på hemma och allt som jag skall ta
tag i, när jag väl är hemma. Svårt att få
grepp om konceptet hemma. Verkligheten
här är så radikalt annorlunda.

Wille Christiani

Här slutar utdragen ur Willes dagbok.
De sista 5 dagarna av resan går åt till vän-
tan på biljetter som måste bokas om på
grund av inställda flyg, vilket innebär att
clownerna inte kan genomföra alla före-
ställningar som de tänkt sig. Men de hin-
ner ändå med ett besök på ett sjukhus och
ett oförglömligt möte med en brännska-
dad pojke samt en eldshow hos FN-styr-
kan MINURSO, där det finns gott om
drinkar.

I sin epilog skriver Wille, trots alla
vedermödor:

”Det var en underbar resa som jag är
tacksam att jag fått vara med om. Att få
skänka glädje på ett förutsättningslöst sätt
var något som jag verkligen var och fort-
farande är i behov av. Så här i efterdy-
ningarna av Tsunami-katastrofen tror jag
att det är fler och fler som omvärderar vad
som är viktigt här i livet. En av dom
sakerna tror jag är att inse i vilket överflöd
vi lever i västvärlden. Och hitta sätt att på
ett personligt plan dela med sig av den till
andra delar av världen, som inte har det så
bra. Jag har hittat mitt sätt.
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Ny clownresa till
lägren 

Maj 2006 var det dags för Clowner Utan
Gränsers andra expedition till de västsa-
hariska flyktinglägren – sex artister, en
turnéledare och en fotograf. Kulturmi-
nistern Mustafa, Ridbik och deras kom-
panjon Diesh tog emot oss med öppna
armar. Med en pressad tidsplan hann vi
med fem föreställningar i tre olika läger
på fyra dagar. Clownerna, som till en bör-
jan frustrerat konstaterade att barnen
klappade i händerna på kommando, lärde
sig snart att locka fram de spontana skratt
de hoppats på att få höra. 

I 50-gradig värme och gassande sol
fick clownerna anpassa sig efter kultur-
krocken. Genom hela resan var vi oerhört
väl omhändertagna och trivdes bra hos
familjerna som hade vänligheten att öpp-
na sina hem för oss. Med oss hem fick vi
alla minnen av möten med barn och vux-
na, deras levnadssituation och en inspira-
tionskick att göra vad vi kan för att göra
deras röster hörda. Under sommaren har
Clowner Utan Gränser i ett samarbete
med Rädda Barnens ungdomsförbund
rest runt på landets festivaler med Enga-
gemangstältet fyllt av information, bil-
der, film och engagemangsförslag. Arbetet
fortsätter med föredrag, insamlingar och
aktiviteter!

Anna Hagvärn,
fotograf
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Praktisk Solidaritet skickar sedan

länge begagnade kläder och skor

till de västsahariska flyktinglägren.

PS består av insamlingsorganisatio-

nerna Emmaus Björkå, som finns i

Göteborg, Malmö, Halmstad och

Björkå i Småland, Emmaus Stock-

holm, Brödet och Fiskarna i Väste-

rås samt Gävleborgs biståndsgrupp. 

Redan i slutet av 70-talet började
Emmaus Björkå sända klädbistånd till
lägren.

Fortfarande skickas 500 ton kläder dit
årligen men även vattentankbilar och
reservdelar sänds med Sidabidrag till
öknen. Men nu har man startat ett nytt
biståndsprojekt.

I juni reste Tommy Andersson och Ove
Klevemark till flyktinglägren för att över-
vaka den första sändningen av tonfisk.

– Två burkar tonfisk per person och
månad ska distribueras under ett år. Vi har
fått 12 miljoner i stöd av Sida för detta.
Tidigare har en spansk organisation skick-
at tonfisk till lägren med stöd av EU, men

nu får man inte det stödet längre. Västsa-
hariska Röda Halvmånen bad om hjälp, vi
lämnade in en ansökan till Sida och fick
den beviljad, berättar Tommy Andersson.

Tonfisken levereras av ett svenskt före-
tag från Thailand direkt till Algeriet i fem
sändningar om sammanlagt 47 contain-
rar. Tonfisken lagras i centrallagret i flyk-
tinglägren och distribueras sedan av Väst-
sahariska Röda Halvmånen till daira-
kommittéerna i de fyra lägren, som sedan
delar ut burkarna till alla familjer. 

Ingen hjälp från Caritas. – En norsk
nutritionist har rekommenderat just ton-
fisk som en proteinkälla för flyktingarna,
säger Tommy. Av World Food Programme
får de baslivsmedelspaket med mjöl, lin-
ser, matolja och socker. EU ger färska
grönsaker och frukt genom en italiensk
organisation.

Större delen av det svenska katastrofbi-
ståndet kanaliserades i många år genom
det katolska biståndsorganet Caritas med
täckning av medel från Sida. Det var
framför allt ett specialtillverkat välling-
pulver som levererades. Caritas insats upp-
hörde helt för flera år sedan på grund av

”bristande kapacitet” och ingen annan
organisation har tagit över. Regering, riks-
dag och Sida har hela tiden visat en vilja
att stödja flyktingarna. Andra svenska
organisationer borde därför nu kunna gå
in och, med stöd från Sida, bistå flykting-
arna på flera angelägna områden.  Proble-
met är att en större organisation än Prak-
tisk Solidaritet saknas för att sköta detta.

5000 euro till återuppbyggnad. Under
sitt drygt veckolånga besök i lägren över-
lämnade svenskarna 5000 euro i kontan-
ter från Föreningen Västsaharas insam-
lingsaktion efter skyfallskatastrofen i
februari. Pengarna överräcktes till Västsa-
hariska Röda Halvmånens ordförande
Bouhobeini Yahia, som hälsade och tack-
ade alla svenskar som bidragit till gåvan.
Pengarna ska användas till återuppbygg-
nad efter regnen och till ett center för
minoffer.

– Fortfarande i juni kunde man se att
behoven är enorma. Vi såg mängder av
raserade byggnader som till exempel sko-
lor, berättar Tommy Andersson.

Lena Thunberg
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Tonfisk och pengar från Sverige

Tommy Andersson överlämnar 5000 euro från Föreningen Västsaharas insamlingsaktion till Västsahariska Röda Halvmånen. Pengarna
ska gå till återuppbyggnad efter skyfallen i februari.  Bild: Ove Klevemark
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V I LL  DU VETA MER?

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko
sedan 1975. De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess
i flyktingläger i Algeriet.
Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över
länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styr-
ka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsa-
haras självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och
den västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon
folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marock-
os vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.
Frankrike och USA är Marockos främsta supportrar.
Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt
stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiske-
avtal med Marocko, där de västsahariska vattnen är inklu-
derade. Detta strider mot internationell lag.
Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den
västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat. 

Arso, schweizisk webbsida,

uppdateras kontinuerligt

med information på

engelska om Västsahara:

www.arso.org

SPS (Sahara Press 

Service) rapporterar direkt

och kontinuerligt från de

västsahariska flyktinglägren.

www.spsrasd.info

Tidskriften Västsahara och

Föreningen Västsahara

www.natverkstan.net/

vastsahara

Solidaritetskommittén vid

Jakobsbergs Folkhögskola:

www.vastsahara.org

Blogg av Aron Lund 

www.saharalistan.blogspot.

com 

Nätverket för ett fritt Väst-

sahara, ett fritt nätverk, 

baserat i Göteborg 

www.frittvastsahara.nu 

Afrikagrupperna  

www.afrikagrupperna.se

Praktisk Solidaritet

www.emmausbjorka.se

Kristna Freds 

www.krf.se/vastsahara.asp

Stiftelsen Global Kunskap 

www.vastsahara.se 

Fish elsewhere

www.fishelsewhere.org 

Polisario Front, tel  08-315610 

Kommittén för Västsaharas

kvinnor, tel 08-305639

Lästips
Beställ genom Västsahara

vastsahara@brevet.nu

Västsahara – Afrikas sista

koloni, Lena Thunberg, För-

eningen Västsahara, 2004,

90:-

Informationsfolder, 2005, 

gratis

Västsahara – avkolonisering

med förhinder, Claes Olsson,

Global Publications, 2002,

80:-

Globen nr 4 2004

(mellanstadiet), 30:-

Endgame in the Western

Sahara – What future for Afri-

cas last colony? Toby Shelley,

Zed books, 2004, ca 200:- inkl

porto,  beställ genom

Mohammed.Umar@zed-

books.net

Pojken som levde med strut-

sar, Monica Zak, Opal, ung-

domsbok, pocket, 2001

Materialtips
Sahara Maraton, Fredrik och

Johan Persson, DVD, 18 min.

2004, 150:-

Västsahara är inte till salu!

Fotoutställning av Kim Nay-

lor, att hyra

Vykort, 2:-

Glöm inte att 
prenumera!

Privatpersoner 100:-
Organisationer 125:-
Stödprenumeration 125:-
Utlands-
prenumeration 175:
Pg 204003-8

F A K T A O M V Ä S T S A H A R A  
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MED RÄTT 
MEN ÄNDÅ UTAN
Sedan 1975 ockuperar Marocko Västsahara.
Sedan 1991 finns en FN-trupp på plats för
att övervaka en folkomröstning, där väst-
saharierna ska välja självständighet eller
integration med Marocko. Någon folkom-
röstning har ännu inte ägt rum. Marocko
vägrar att acceptera ett självständigt Väst-
sahara.

FN tiger.
Inom EU driver Frankrike en Marocko-

vänlig linje. EU öser in pengar i Marocko.
Den etablerade omvärlden tiger om för-

följelserna av den västsahariska befolk-
ningen i ockuperat område samt det
faktum att en annan del av befolkningen
sedan 30 år lever i flyktingläger i Algeriet.

Västsahara är ännu inte avkoloniserat.
Polisarios företrädare avvisar alla

marockanska försök att förmå FN att anta
tredje alternativ, begränsad autonomi.

Västsahariernas rätt till självbestäm-
mande och självständighet måste för-
svaras!

B
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