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erkännandet väntar tills säkerhetsfrågan är 
avgjord medan Hans Linde trodde att Väst-
saharafrågan skulle kunna ge Sverige förde-
lar att väljas in i säkerhetsrådet.

– De flesta afrikanska och latinamerikan-
ska stater har erkänt Västsahara. En svensk 
regering som vill skaffa plats i säkerhetsrå-
det skulle bli uppbackade av fler stater om 
Sverige erkänt Västsahara, menade  han.

I slutet av maj har Socialdemokraterna 

kongress. Vad säger ledamöterna då om 
inte Sverige har erkänt Västsahara?

– Ett kongressbeslut  betyder ju tyvärr inte 
ett verkställande direkt, svarade Johan Büser.

Hur länge ska frustrerade västsahariska 
ungdomar behöva vänta? Hela regionen är 
ett oroligt område.

– De som har växt upp i flyktinglägren har 
hela livet fått höra att de snart ska få tillgång 
till sitt land. Många vill ta upp den väpnade 

kampen igen. Den fredliga kampen har inte 
gynnats och det är en skam på många sätt 
för världssamfundet, sa Johan Büser. 

– Det är en fråga om tid och vi har inte 
tiden på vår sida. Risken är stor att vi får 
betala ett mycket högt pris för detta, mena-
de Hans Linde.

Hur mycket vet svenskar i allmänhet om 
Marocko som ockupationsmakt?

Marocko har marknadsfört sig som ett 
framåtsyftande genderinriktat land och som 
ett turistland och det är nog tyvärr den bil-
den många har, menade de båda politikerna. 

Och vad kan man då göra för att lyfta upp 
Västsaharafrågan?

– Skriv debattartiklar, uppvakta riksdags-
politiker, kontakta de politiker som är rele-
vanta. Arbete på bred front är viktigt. Ung-
domsförbunden är också viktiga. Organisera 
resor till flyktinglägren och skicka ner de 
riksdagsledamöter som är skeptiska, så tar 
de med sig ett brinnande engagemang hem, 
menade Hans Linde och Johan Büser – som 
sprang Sahara Maraton i februari. Också ett 
sätt att uppmärksamma frågan.

Sanna Ström och Lena Thunberg

Våren 2003 upptäckte Mölnlyckebröderna 
Fredrik och Johan Persson att det fanns 
något som hette Sahara Marathon. Efter-
som de båda var intresserade och vana 
vid resor till exotiska platser samt sport-
intresserade med fokus på just löpning, 
kikade de extra noga på denna hemsida. 

De bestämde sig för att hänga med det chart-
rade planet från Italien till de västsahariska 
flyktinglägren i Algeriet i februari 2004 för 
att springa de 42 kilometrarna. 

Förberedelserna gällde inte bara fysisk 
träning i snöglopp och mörker. Av farfar 
hade de tidigt fått upp ögonen för fotografi 
och film. En ny filmkamera införskaffades 
för dyra pengar för att dokumentera resan 
och loppet och producera en egen kortfilm.

Sahara Marathon startade 2001 av en 
grupp spanjorer och italienare i samarbete 
med Polisario Front för att Västsaharafrå-
gan skulle uppmärksammas på ett nytt sätt.

Loppet går mellan flyktinglägren El Aaiún, 
Auserd och Smara mitt ute i öknen. Numera 
deltar personer från en mängd olika länder 
– förutom västsaharierna själva. Det finns 
också kortare sträckor från 21 km till 5.

När Fredrik och Johan sprang för tio år se-
dan var det cirka 130 deltagare från Italien, 
Spanien, Storbritannien, Australien, Kanada, 
USA – och alltså Sverige. 41 av dem sprang 

hela maran på 42 km.
– Det var egentligen inte så jobbigt att 

springa. Temperaturen var ganska behag-
lig, cirka 25 grader, det blåste inte, under-
laget var hårt och bra och utan stora upp-
försbackar, berättar Fredrik. 

– Normalt springer vi en maraton på cir-
ka tre och en halv timme, men den här gång-
en tog det över fem timmar. Vi bad en per-
son filma oss när vi startade och sedan fick 
vi springa tillbaka och hämta kameran. Det-
samma gällde målgången och under själva 
loppet. Vi stannade ofta, filmade varandra 
och landskapet, säger han.

– Det värsta var faktiskt maten som vi fick 

under själva vistelsen. Vi fick kamelköttfärs 
hela tiden. Det är väl det finaste man kan få 
där, men vi är båda två vegetarianer, så ef-
ter loppet spydde jag som en katt och måd-
de riktigt kass, berättar Johan.

De båda bröderna nöjde sig inte med att 
filma själva loppet. I lägren träffade de på 
och intervjuade en FN-tjänsteman som skul-
le närvara vid den sista och slutliga frigiv-
ningen av marockanska krigsfångar. Riks-
dagsledamoten Hillevi Larsson (S) var på 
besök i lägren och bröderna fick en inter-
vju även med henne.

– En annan sak som var lite jobbig var 
hygienen. Det var inte så lätt att hålla sig 
fräsch i öknen, säger Johan.

Han försökte förgäves att förmå brorsan 
att vaska av sig i ett litet handfat före flyg-
resan hem, men Fredrik var alldeles slut ef-
ter alla fantastiska upplevelser och studie-
besök i öknen och orkade inte. 

Det var synd för i Amsterdam klev Fred-
riks flickvän Jessica på planet och eftersom 
det var den 29 februari då tjejer ska fria till 
killar enligt gammal tradition passade hon 
på att göra det!

Något som broder Johan naturligtvis hade 
fått veta tidigare och nu hela planet!

Det blev en film av brödernas resa. Den 
heter Sahara Marathon, är 17 minuter lång 

– En stark folkrörelse och tryck på 
politikerna är det som behövs, menade 
riksdagsledamöterna Johan Büser (S) och 
Hans Linde (V) vid ett samtal om Väst-
sahara, som ABF i samarbete med SSU 
anordnade på restaurang Trappan 
i Göteborg i mars.

Cirka 75 personer hade slutit upp för att 
höra dem diskutera ”Är det Västsaharas tid 
nu?” Samtalsledare var Lena Thunberg, tid-
skriften Västsahara.

– Det är oroande att ett erkännande av 
Västsahara inte har kommit än. Jag hade 
trott att det skulle komma samtidigt som 
erkännandet av Palestina, sa en besviken 
Johan Büser. 

Den 5 december 2012 togs beslut i riksda-
gen att ge regeringen i uppdrag att erkänna 
Västsahara, men Alliansregeringen verkställ-
de aldrig beslutet. Inte heller den nuvarande 

regeringen hade i mars verkställt det. I år är 
det 40 år sedan den marockanska ockupa-
tionen startade.

Varför har den här konflikten kunnat dra 
ut så på tiden?

– Marocko har starka allierade i USA, Spa-
nien och Frankrike. Västsaharas allierade är 
svagare stater. Det här liknar i mycket Isra-
els ockupation av Palestina. Det finns också 
ett starkt tryck bakom kulisserna, som inte 
bör underskattas, sa Hans Linde.

Varför har inte erkännandet verkställts?
– EU är stora aktörer och uppsägandet av 

avtalet med Saudiarabien och erkännandet av 
Palestina har skapat kritik. Just nu kommer 
det nog inget erkännande. Marocko anses av 
EU som en stark handelspartner. Det ameri-
kanska oljebolaget Kosmos Energy, som har 
börjat provborra på västsahariskt område, 
har kontaktat mig personligen för att jag är 
kritisk. Det betyder alltså mer än vi tror att 

engagera sig, sa Johan Büser.
– 2006 var Sverige ensamt om att rösta nej 

till EU:s fiskeavtal med Marocko, eftersom de 
västsahariska vattnen inte var uteslutna. De 
andra EU-länderna tyckte att det var mycket 
märkligt. Men 2013 var det plötsligt en rad 
EU-länder, Danmark, Irland, Holland som 
också röstade nej. Om Sverige skulle erkän-
na Västsahara så skulle troligen en våg av 
erkännanden starta, sa Hans Linde.

– Regeringen är ganska skakad över re-
aktionerna på det uppsagda Saudi-avtalet. 
Nu gäller det att ”sitta still i båten”, men jag 
hoppas att regeringen kommer att stå upp 
för solidaritet på ett tydligare sätt. Konflik-
ten kallas fortfarande för ”den bortglömda 
konflikten”. Därför är det viktigt att alla 
som är här bildar opinion.

Kan Sveriges ambition att ta plats i FN:s 
säkerhetsråd påverka Västsaharafrågan?

Johan Büser menade att det kan vara så att 

Är det Västsaharas tid nu? 

Från Sahara Marathon 
till hemsidesbygge

75 personer kom till Trappan i Göteborg för att lyssna på Hans Linde (V) och Johan 
Büser (S). ABF och SSU anordnade mötet. Bild: Ingrid Ekman

och håller mer än väl fortfarande. Musiken 
har Johan komponerat. Filmen har visats 
många gånger av bland andra Föreningen 
Västsahara och ligger nu på YouTube. Det 
finns en länk från föreningens hemsida www.
vastsahara.net  under Material. Det går att 
köpa en cd-skiva.

Inte nog med att bröderna sprang loppet 
och gjorde det känt genom sin film. De er-
bjöd sig också att bygga en hemsida åt för-

eningen. Nyfikna och entusiastiska tog de so-
lidariska bröderna tag i denna uppgift och 
har sedan dess varit webbmasters för sidan. 
De arbetar båda två inom IT-branschen pro-
fessionellt och började redan 1997 att byg-
ga egna hemsidor privat. Men en hemsida 
för en kulturtidskrift hade de aldrig gjort. I 
mars lanserades en ny version av Tidskrif-
ten Västsaharas hemsida. 

Sahara Marathon äger fortfarande rum i 

slutet av februari och i samband med natio-
naldagen  varje år. Flera svenskar har följt 
brödernas exempel. En av dem är tidigare 
EU-parlamentarikern och numera riksdags-
ledamoten Jens Holm (V). 2015 sprang riks-
dagsledamoten Johan Büser (S). Flera per-
soner knutna till Emmaus Björkå har också 
sprungit detta unika maratonlopp. 

Text: Lena Thunberg
Bilder: Privata

Bröderna Fredrik och Johan Persson 
sprang Sahara Marathon 2004 (bilden till 
höger) och blev tidskriften Västsaharas 
räddare.
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