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Sandstorm och översvämning i flyktinglägren

– Jag är en 53 år gammal mång-
sysslare, ekonom, författare och
exekutiv TV-producent,  berättar
Bengt Assarsson. Tillsammans
med Håkan Linn och Mikael Kat-
zeff har han gjort en film om
maratonlopp, 70-tal och Västsa-
hara. Filmen ska ha premiär i
januari på Göteborgs filmfestival.

– Jag började springa för tre år
sedan och letade efter ett udda
maratonlopp och hittade Sahara
Maraton. Det var då jag upptäck-
te att av alla Afrikas bokstavskom-
binationer från 70-talet MPLA,
ANC, SWAPO och så vidare,
hade alla utom POLISARIO nått
självständighet. Det var en chock
för mig. Jag hade efter 70-talets
FNL-engagemang försvunnit ut i
en apolitisk dimma, som nu klar-
nade igen. Men dagens verklighet
är en annan än 70-talet och soli-
daritetsyttringarna är också annor-
lunda.

– Filmen skildrar Västsahara
och alla dess aspekter, dels rakt
fram som en ren dokumentär,
men också genom skildringen av
mitt lopp och mitt politiska
nyuppvaknande. Vi följer mitt
maratonlopp, det första jag bryter
och det andra som jag fullföljer,
som en metafor för Polisarios
kamp.

– Att springa Sahara Maraton
är något helt annat än ett vanligt
asfaltlopp som Stockholm Mara-
ton. Antingen är det grova stenar
som gör att man hela tiden måste
se var man sätter fötterna eller ock-
så är det sand som känns som att
pulsa i snö. Det gör att man aldrig
får det där enkla, obesvärade löp-
steget. Inte förrän de sista fem
hundra meterna asfalt, då märkte
jag att det fanns muskler som var
alldeles oanvända.

Livet i lägret skildras genom
barnens ögon, de som de facto är
gisslan i en konflikt, som de inte är
skyldiga till.

Martin Wikström

Häftiga skyfall förstörde 1800 lerhus och
matlager i framför allt lägret Smara den 6
oktober. Ingen människa omkom men de
materiella skadorna var stora. Människor
sökte sig upp på sluttningar undan vatt-
net. Västsahariska Röda Halvmånen väd-
jade om stöd. I februari 2006 skedde
liknande regn och översvämningar men
då i större omfattning. 

Skyfallet i oktober föregicks av en sand-
storm.

– Sandstormen drog fram över alla
lägren. Den gula kvävande dimman tving-
ade oss att stanna inomhus i fem timmar.

Ingen dog men många blev rädda, sa en
röst från lägren.

Lena Thunberg

Jean-Marie Gustave Le Clézio,

årets nobelpristagare i littera-

tur skrev 1980 en bok med

titeln Öken. 

Jag hittade och läste den i början av 90-
talet. Det är en underbar bok som handlar
om nomaderna i öknen, och inte vilken
öken som helst utan faktiskt Västsaharas
öken. Städerna El Aaiún och Smara finns
med bland annat. Romanen skildrar
parallellt två liv, två händelser och två
tider. Pojken Nour följer den historiskt
kände karavanföraren Ma el-Ainin, som
under stora umbäranden leder sin kamel-
karavan genom det krävande ökenland-
skapet och undan de franska trupperna i
början av 1900-talet. Den unga kvinnan
Lalla lämnar ungefär 60 år senare en
älskad ökentillvaro fylld av svårigheter för
ett nytt och kanske lika svårt liv i Europa.

Det kärva klimatet med brännande sol
och törst på dagarna, iskalla nätter, sand-
stormar och taggig natur präglar öknens
folk och ger dem styrka, uthållighet och
en särskild resning men även en samman-
hållning som Le Clézio skildrar poetiskt.

Det är också kärleken till denna natur och
detta folk som driver Lalla tillbaka till
öknen från Europa. J.M.G le Clézio skil-
drar öknens stolta folk med intensitet,
stor kärlek och respekt. ”Det var män och
kvinnor av sand, vind, ljus och natt. De
hade uppenbarat sig som i en dröm på
krönet av en sanddyn, det var som om de
hade framfötts ur en molnfri himmel och
som om rymdens hårdhet hade gjutits in i
deras lemmar.”

I en intervju i Kunskapskanalen på TV
i oktober berättade han också om ett
besök i Västsahara och sin beundran för
ökennomaderna.

Le Clézio är själv något av en nomad
som har tillbringat en stor del av sitt liv på
resande fot. Han är född i Nice men
bodde som barn i Mauritius och Nigeria.
En av hans nuvarande boplatser är New
Mexicos öken.

Den som funderar på julklappar bör
genast springa ut och köpa Öken, som i
oktober kom ut i nyutgåva på Norstedts
förlag.

Lena Thunberg

Revolutionen är en
tebjudning

Grattis till 
Nobelpriset
J.M.G. Le 
Clézio!
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