Hjälper farmor

Han ser ut som åtta år men är i själva verket femton. Mahmoud lider
av celiaki, gluten- och laktosintolerans. Sjukdomen har gjort att han
har stannat i växten. Den ensidiga
och bristfälliga kosten är orsaken till
många sjukdomar bland flyktingarna.
Sex gångar har Mahmoud varit i
Valencia i Spanien på sommarbesök. Spanska familjer tar emot cirka
10 000 barn varje sommar. En
gång stannade Mahmoud sex månader hos ”sin” familj för att få
behandling för sin sjukdom.
- Jag är ju så liten till växten och
de som är lika gamla som jag är jättestora, så det går inte så bra att spela fotboll med dem till exempel.
Och de som är lika korta som jag, är
det ju inte heller så kul att vara med,
konstaterar Mahmoud.
Han ser inte ledsen ut för det. På
dagarna är han fullt upptagen med
att hjälpa sin diabetikersjuka farmor. Han bor därför hos henne.
Getterna måste ses till, matas och
mjölkas, hemmet ska städas och
vatten ska hämtas. Det blir inte
mycket fritid över, berättar Mahmoud.
Hur tänker sig Mahmoud framtiden?
- Jag vill bli läkare, så att jag kan
hjälpa andra, säger femtonåringen
och ser alldeles uppriktig ut.

Allkonstnär
– Toyota är överlägsen. Den gör 120 kilometer i timmen. Landrover gör bara 110,
säger Nasar Najem, chaufför för Polisario.
Det visar sig att han inte bara kan köra
jeep. Som alla andra västsahariska män
kan han göra upp eld av nästan obefintliga kvistar, baka bröd i sanden och grilla
kamelkött.
Resan till Tifariti i den befriade delen
av Västsahara är 30 mil. Slitaget är enormt
i detta nästan väglösa land. Fjädringen
och alla punkteringar är bara några av de
ständiga problemen.
– Men att hitta i öknen är inga problem, säger Naser, man sitter bredvid en
förare några dagar. Sedan kan man det.

Körskola för kvinnor
– Jag kör dig, insisterar Fatma Baali och
kväver en våldsam hostattack. Hon har
feber, huvudvärk och är rejält förkyld som
så många andra flyktingar vintertid. Ändå
har hon pratat med mig i över en timma,
halvliggande på en madrass i sitt hem.
Hon är rektor för kvinnoskolan 27
februari, som startade redan 1978. Här
bedrivs många olika kurser och utbildningar för kvinnor. Den mest populära är
körskola för kvinnor. Fatma Baali var själv
en av de första eleverna.
Numera kan kvinnorna läsa och skriva,
men de vill lära sig språk, utbilda sig i hälsovård, sy, lära sig om internet och datorer.
De flesta läser i sex månader eller kortare
tid. Här finns dagis och skolor för barnen.
Kvinnorna kommer hit från alla fyra
lägren för att studera.
– Du har ju själv sett hur svår situationen i flyktinglägren är för kvinnorna rent

praktiskt, säger Fatma Baali. Men de
måste också förstå att de kan bli president
eller vad som helst!
Jag tänker på det iskalla vattnet och
framför allt bristen på vatten. Hygienen
som ska skötas under bristfälliga förhållanden, sanden som tränger in överallt,
värmen på sommaren och kylan på vintern, de gamla och de små, bristen på
mat, ja bristen på allt.
Jag förklarar att det verkligen inte finns
någon anledning för Fatma att skjutsa mig
till ”taxistationen” varifrån jag ska ta mig
vidare. Fatma ger sig inte. Hon vacklar
upp från madrassen, ut till jeepen och
klättrar upp på förarsätet.
Det visar sig vara cirka 300 meter till
taxistationen.
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