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Jag grät i
fem dagar

Hon är kanske 70 år. Hon vet inte så
noga. Sex barn har hon fött.

Decala sitter hopkrupen på filtarna i
tältet i flyktinglägret Smara. Hon är en av
de få som vägrar bo i lerhus under den
kalla vintern. I stället bor hon i tältet året
runt. Hon värmer sakta händerna över
elden. Hon tittar lite frånvarande på mig.
Hur mycket ser hon egentligen? Tillräck-
ligt mycket i alla fall för att gräva fram en
mycket vacker ljusgrön melhafa ur den
stora kistan och genast ge mig, främling-
en, som gåva.

Decala längtar tillbaka till det gamla
beduinlivet i Västsahara. Ett fritt och
öppet liv. Hon och familjen levde som
nomader med kameler och getter, tills tor-
kan slog till 1974 och spanjorerna lockade
in beduinerna till arbetet i städerna.
Familjen slog sig ned i sitt tält utanför El
Aaiún. Hennes man, Sidi Mohamed, ar-
betade med vägbygge.

På hösten 1975, när den marockanska ar-
mén marscherade in, sköt de ned två av
Decalas söner direkt på gatan. Decala,
hennes man och tre barn flydde därför ut
i öknen mot den algeriska gränsen. Den

äldsta dottern blev kvar. Hon var redan
gift och bosatt i södra Västsahara långt
från El Aaiún. Det var omöjligt för henne
att fly.

En av Decalas två unga söner gick snart
med i Polisario men stupade i kriget efter
bara två år.

Nu hade Decala en son och en dotter
kvar hos sig i flyktinglägren. Sonen Sidah-
med skickades då till Kuba för att studera.
Då bröt Decala samman. Hon som tidi-
gare varit så social, isolerade sig i tältet.
Sonen skickades då efter från Kuba och
Decala repade sig.

2002 startade UNHCR, FN:s flykting-
kommissariat, sina förtroendeskapande
åtgärder i området. En av dem var att
organisera resor mellan flyktinglägren och
ockuperat område. Ett FN-plan med väst-
sahariska passagerare lyfte från flyktinglä-

gren. Fem dagar fick de stanna hos sina
släktingar i ockuperat område. Nästa resa
gick med passagerare från ockuperat
område till flyktinglägren och så vidare.
Nästan alla västsaharier i flyktinglägren
har släktingar kvar i ockuperat område.
Tusentals personer listade sig för att få
resa till sina anhöriga.

Decalas äldsta dotter prioriterades. Re-
dan 2002 fanns hon och Decalas barn-
barn med på planet mot flyktinglägren.

– Att träffa sin dotter efter 28 år, hur
var det?

– Jag grät i fem dagar, säger Decala. Av
glädje. Vi hade fest i fem dagar. Vi pratade
hela tiden. Min dotter sov tätt intill mig –
de få timmar som vi sov. 

Lena Thunberg

Decala, 70 år gammal, har bott i flyktinglägren i 32 år. Efter 28 år träffade hon äntli-
gen sin dotter, som flögs in från ockuperat område av UNHCR.  Bild: Lena Thunberg

Tema: Västsaharierna i flyktinglägren
Det är 14 år sedan jag besökte de västsahariska flyktinglägren. Jag bävar inför resan. Hur
förbittrade och uppgivna?
Efter en veckas vistelse i december kan jag konstatera att mycket har förändrats – både 
förändrats alls: Människorna. De är lika generösa, vänliga, humoristiska, optimistiska och 
Hur bär de sig åt för att inte tappa tålamodet? 

1993 träffade författaren Monica

Zak den berömde ökendetekti-

ven Sidi Mohamed i flyktinglä-

gret Smara. Femton år senare sti-

ger jag in i samma tält. Då är Sidi

Mohamed död men jag träffar

både hans änka och hans son.
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1993 besökte jag lägren första gången.
När jag intervjuade 12-åriga Amedu i
Smara och frågade om han hade några
idoler svarade han: 

– Maradona, Michel Jackson och Sidi
Mohammed. Sidi Mohammed är vakt-
mästare i min skola. Han är min största idol.
Han är ökendetektiv. Det vill jag också bli.   

Vi besökte Sidi Mohammed tillsam-
mans, en gammal man som höll till i ett
skjul som tillhörde skolan. Han berättade
att det stämde att han var expert på att tol-
ka spår.

– När jag ser ett spår i sanden ser jag
vem som lämnat spåret. Jag ser personen
eller djuret framför mig. Jag kan inte för-
klara hur det går till. Jag har återfunnit
hundratals stulna kameler. Jag kan se på
ett spår i sanden om det är en man eller
kvinna, gift eller ogift. Ja, till och med om
den som lämnat spåren är en god muslim
som ber sina böner. Om jag ser ett spår
efter ett djur, kan jag tala om ifall det är en
hane eller en hona.

Sidi Mohammed berättade att han
pekat ut tjuvar. Och han berättade om
några av de märkliga 136 fall han löst.

12-årige Amedu vill också bli ökende-
tektiv. Han ville börja gå i lära hos Sidi
Mohammed.

– Tyvärr, sade han. Det går inte. Jag är
född med den här gåvan. Det kan man
inte att lära ut.

2000 var jag tillbaka i lägren. Jag var
där för att göra research till en bok om
Hadara, pojken som växte upp i en struts-
flock och som har en son som bor i lägen.
Jag sökte upp Sidi Mohammed och gav
honom ett ex av tidningen Globen, där
jag publicerat ett reportage om honom.
Jag sade att nu har många i Sverige läst om
honom och några av de mest spektakulä-
ra fall han löst.  Sidi Mohammed blev glad
över reportaget men skakade sorgset på
huvudet när han försökte tittar på bil-
derna.

– Jag ser inget, sade han. Jag är nästan
blind. Därför kan jag inte arbeta mer, det

är sorgligt, men jag ser inte spåren längre.

2004. Tillbaka i lägren. Boken ” Poj-
ken som levde med strutsar ” har kommit
ut på svenska. Ökendetektiven är en av
personerna i boken. Jag blir glad när jag
får höra att min vän Sidi Mohammed
lever och åker till Smara för att hälsa på.
Han sitter inne i sitt tält. Sist jag träffade
honom var han praktiskt taget blind. Där-
för bad jag tolken fråga honom om han
kände igen mig. Sidi Mohammed reste sig
omedelbart upp, gick tvärs genom tältet
och lyfte på mattan och drog fram tid-
ningen där jag skrivit om honom. Han
viftade med tidningen och storskrattade.

– Jag blev opererad för starr för en
vecka sen, sade han. Det var ett italienskt
läkarteam. Jag har fått synen tillbaka. Jag
kan se spår i sanden igen, så nu kan jag
börja arbeta igen.

2008. Boken ”Pojken som levde med
strutsar” där ökendetektiven finns med har
kommit ut på arabiska och franska i Alge-
riet. Jag vill åka tillbaka för att ge honom
böckerna där han själv är med. Tyvärr
hann han dö innan han fick sina exemplar. 

Men minnet av den märklige öken-
detektiven Sidi Mohammed  kommer aldrig
att dö.

Monica Zak

En ökendetektiv har dött

Amedu med sin största idol, ökendetektiven Sidi Mohammed.
Bild: Kim Naylor

r har livet i lägren förändrats? Kommer människorna att vara

till det sämre och till det bättre. Men en sak har inte 
hjälpsamma som tidigare.

Sidahmed vid sin pappas, ökendetekti-
vens grav. Bild: Lena Thunberg




