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Sol har vi 
så det räcker!

Årets politikervecka på Gotland gästades i
år av två kvinnor från de västsahariska
flyktinglägren, som var inbjudna av Nät-
verket för ett fritt Västsahara. Seminarier
arrangerades både på politikerveckan och
på den samtidigt pågående alternativa
politikerveckan. Kvinnorna fick också
träffa representanter för partier och orga-
nisationer och delta i manifestationer och
flygbladsutdelningar. 

De två gästerna, Umetha Mohammed
Buzeid och Jadiya Mohsalem Nayem, 27
och 21 år gamla, bor i lägret som vuxit
fram runt 27:e februariskolan. De arbetar
båda på kulturcentret för kvinnor. 

– Efter min juristutbildning på univer-
sitetet i Alger började jag jobba på forsk-
ningsavdelningen på kulturcentret, berät-
tar Umetha. Där fokuserar vi på kvinnors

villkor och rättigheter. Varje år håller vi
seminarier för kvinnor från alla läger.
Teman som kvinnors rättigheter och
kvinnors hälsa har avhandlats. 

Kulturcentret får allt större betydelse i
lägren och fungerar som en mötesplats,
berättar Umetha och Jadiya. Kulturen är en
viktig del i kampen för ett fritt Västsahara.
Jadiya arbetar på centrets bibliotek.

– Till oss kommer både barn och vux-
na för att låna böcker. Den mesta littera-
turen är på arabiska och spanska, men vi
har även en del på engelska. 

Umetha och Jadiya talar med engage-
mang om kulturcentrets betydelse för
kampen. De visar också bilder från det
ockuperade Västsahara. De understryker
vikten av att utländska observatörer reser
till den ockuperade delen av Västsahara

och rapporterar om situationen där. De
berättar även om den allt svårare matsitu-
ationen som råder i lägren. 

– Matlagren är tomma. Snart måste vi
få mer mat, slår de fast. 

Flera av dagarna på Gotland öste regnet
ner. Detta hindrade inte att en dag vigdes
åt utflykt till de gotländska raukarna och
stränderna. Efteråt får Umetha frågan om
solen sken på utflykten. 

– Fråga mig inte om solen, ber hon. Sol
har vi så det räcker och blir över i flykting-
lägren. Fråga mig om havet. Fråga mig om
regnet. Fråga mig om träden och naturen.

Har man bott hela sitt liv i Sahara fin-
ns det mycket som är intressantare än
solen. 
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