Tifariti - befriat område
Om det finns vatten på något ställe i
öknen, så finns det en oas och då finns det
djur och då söker sig också människorna
dit. 1912 hittade några passerande nomader vatten vid Tifariti nära den algeriska
gränsen inne i Västsahara. Snart bildades
ett litet samhälle. 1968 hade det växt till
10 000 invånare.
1976, efter den marockanska invasionen av Västsahara, bombades Tifariti. Ett
år senare intogs staden av marockansk
armé som höll den i två år tills Polisario
befriade den 1979.
I augusti 1991 strax före vapenvilan
trädde i kraft ockuperade och bombade
Marocko åter Tifariti under några dagar.
Polisario sköt då ned ett fransktillverkat
Mirageplan och tillfångatog piloten.
Tifariti ligger öster om den 200 mil
långa Marocko-byggda muren. Sedan vapenvilan 1991 har inga skott avlossats.
Tifariti ligger i den del av Västsahara som
kontrolleras av Polisario, som har byggt en
skola, ett sjukhus, ett museum och mindre

byggnader. 2003 ägde Polisarios elfte kongress rum här. Fyra år senare i december
2007 var det dags för den tolfte kongresssen.

1991 sköt Polisario ned ett
marockanskt fransktillverkat
Mirageplan.
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Pobrecitos
– Pobrecitos, de stackarna, säger Mohamed med uppriktigt medlidande i rösten
och nickar mot den ökända muren några
kilometer bort.
Marockanska värnpliktiga vaktar den

cirka 200 mil långa befästa, minerade och
radarövervakade muren. Den är tre meter
hög och byggd av sand och sten och består
egentligen av två murar. Sedan kommer
ett minfält med olika typer av minor.

– Det är synd om de marockanska unga värnpliktiga soldaterna. De vill inte vara här,
säger Mohamed, chaufför och krigsveteran. Bild: Lena Thunberg
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Cirka 130.000 marockanska soldater
är stationerade där med fem kilometer
mellan varje grupp.
Värnpliktstiden är lång.
– En del blir tokiga. Andra kommer
inte tillbaka efter permissionen. Då riskerar de krigsrätt. Varför skulle de vilja vara
här mitt ute i öknen under usla förhållanden?
Mohamed är numera chaufför men
han var en av Polisarios första soldater.
– Polisario hade bara sju man och fyra
gevär i början, berättar han. Men de hade
en mycket klok strategi.
– Men krig är fruktansvärt, säger krigsveteranen och blir mycket allvarlig.
Jag tittar mot muren. Där kan jag urskilja nio personer som rör sig längs muren och uppenbarligen tittar tillbaka.
Två miljoner dollar per dag kostar det
Marocko att ha hela sin armé i Västsahara.
Det är ungefär lika mycket som EU ger
i bistånd till Marocko.
Lena Thunberg
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