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växer bland de unga” Malmös S-studen-
ter i debatt om
Västsahara

Malmös S-studenter anordnade
en paneldebatt om mänskliga rät-
tigheter och ockupationen i Väst-
sahara på Malmös högskola den
23 april. Intresset var stort.
Debatten lockade mer än 40
nyfikna studenter som ville lära
sig mer om Afrikas sista koloni.  

I panelen satt Brahim Mokhtar,
Polisario:s representant i Sverige,
Norge och Finland, Hillevi Lars-
son, koordinatorn för Västsahara-
frågan i riksdagen och Johan
Moström, Västsaharaansvarig i
Olof Palmes internationella cen-
ter. Moderator var Mohamed
Hama Ali från SSU.

Debatten berörde många olika
aspekter kring konflikten och det
lämnades mycket utrymme för
deltagarna att ställa frågor. Bety-
delsen av ett svenskt erkännande
av Västsahara lyftes fram från fle-
ra håll. Brahim Mokhtar poängte-
rade att stödet för kampen för fri-
het och självständighet sällan
kommer från regeringar utan från
folket. Det arbete som bedrivs
med att uppmärksamma allmän-
heten är därmed inte bara viktigt
utan kanske även avgörande.

Mohamed Hama Ali, SSU

Årets delegation fick möjlighet att
besöka det befriande området. Destina-
tionsorten var staden Tfariti där vi spen-
derade fyra dagar. Resan dit var allt annat
än lätt men den var värd allt besvär. Vår
resa började fem på morgonen och pågick
i mer eller mindre tio timmar. På obefint-
liga vägar i öknen färdades vi i två jeepar
med packning och mat för fyra dagar. Vet-
skapen om att man färdades genom ett
minbelagt område i kombination med
avsaknaden av riktiga vägar gjorde det
omöjligt att sova eller slappna av under
resans gång. Den enda vilan vi fick var
siestan som spenderades i skuggan av träd
utan blad. 

Halvvägs till Tifariti stannade bilarna
mitt i öknen och vår guide Chej pekade
mot vad som först såg ut att vara en sand-
kulle. Några sekunder senare insåg vi att vi
stod mittemot den vedervärdiga muren
som delar Västsahara i två delar. Inte långt
efter vår insikt uppenbarade sig en
marockansk soldat på muren. Hela dele-
gationen samt våra västsahariska vänner
stod några minuter efter det runt en väst-
saharisk flagga och viftade med händerna
formade som fredstecken. Min västsaha-
riska ”bror” Sidati blev mitt under allt
ståhej tyst och blickade sorgset ut mot
muren. Han lutade sig en aning närmre
mig och viskade ”på ett fält precis som
detta dog min pappa”. Det var ungefär
fem kilometer mellan oss och marken som
Sidatis pappa dog för att återfå. Vi stod så
nära det ockuperade Västsahara men var

ändå så långt borta. Det västsahariska fol-
ket har en sådan livsglädje och är så gäst-
vänliga att man stundvis glömmer bort
sorgen de fått uppleva och under vilka svå-
ra förhållanden de lever. Men i just det
ögonblicket gick det inte att undgå
frustrationen och sorgen som fanns i Sida-
tis blick. Vår delegation hade fått uppleva
den blicken hos alltför många personer
alltför många gånger under vår resa. 

Kampen för ett fritt Västsahara måste
intensifieras snabbt för att förhindra att
fler västsaharier dör eller förlorar någon i
konflikten. Frustrationen börjar växa sig
allt starkare bland ungdomar som Sidati,
som vuxit upp i öknen utan att någonsin
fått se sitt hemland och vars familjemed-
lemmar dött i kampen för ett fritt Västsa-
hara. Jag fruktar att omvärldens tystnad,
att Sveriges tystnad, kommer att resultera
i att jag om några år står på samma plats
och berättar för någon om Sidati, en kille
jag en gång kände som dog på ett fält pre-
cis som det jag stod vid i somras. 

Vi arbetar emot klockan, och den vet-
skapen får oss inom SSU att arbeta ännu
hårdare med den västsahariska frågan.
Vårt Västsaharanätverk växer sig allt star-
kare och vi lovar att arbeta så mycket som
vi bara kan, tillsammans med de övriga
Västsaharanätverken i Sverige, för att
åstadkomma den politiska gnistan som
behövs för att Sverige en gång för alla ska
erkänna Västsahara. Sahara Libre! 

Natasa Mirosavic, SSU

Nära muren, som marockanerna har byggt och som delar Västsahara i en västlig ockuperad del och östlig befriad del. Muren är 

cirka 200 mil lång. En marockansk soldat skymtar i bakgrunden. Bild: Natasa Mirosavic
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