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aldrig”
Väntan

Filmgruppen i Västsaharakursen hade i februari en workshop

på Olof Palme-skolan i flyktinglägret El Aaiún. 

Foto: Yvonne Hamawandi

ljer med hem
självständig ung dam som med sin
intensiva blick avslöjar att hon en dag
kommer att vara en ledare för andra
kvinnor och män. I timtals kan hon
diskutera världspolitik och situatio-
nen för västsaharier. 

Allra mest kommer jag att minnas
Omar, vår tolk och organisatör. Han
var med oss från början till slutet och
hjälpte oss med allt, en spindel i nätet,
som uppdaterade oss om händelserna i

världen. Hans dröm är att arbeta som
producent för nyhetskanalen Al Jazeera.

Jag trodde aldrig att Sahara skulle
innehålla så mycket kärlek och mod
hos dess folk och jag är glad över att en
del av sandkornen följer med mig hem.
Alltid kommer jag att stödja kampen
för ett fritt Västsahara.

Text och bild: Somayeh
Bozaghian

börja gråta”

Jeepen skakar och guppar
fram genom natten. Ur stere-
on dånar mauretansk pop-
musik. Utanför vindrutan
breder öknen ut sig. Allt är
precis som för en månad sen,
då vi var på väg från flygplat-
sen i Tindouf till flyktinglä-
gret Smara. Och allt är tvär-
tom. Vi är på väg härifrån.
Om några timmar kommer
allt det här att verka som en
dröm. Overkligt och avläg-
set. 

Aldrig förut har jag
kommit så nära ett krig. Jag
minns besöken på Centret
för krigsskadade och min-
offer, några kilometer ifrån
Smara. Jag tänker på Said
med de skrattande ögonen,
som har legat förlamad i sin
säng sedan mer än 10 år till-
baka. Jag tänker på Aklajil-
ha, som alltid är omgiven av
släkt och vänner och som
förlorade två föräldrar och
ett ben i flykten från Västsa-
hara för mer än 30 år sedan.
Jag tänker på Mariam, som
drömmer om att bli arabisk
popsångerska och som sitter
i rullstol. 

Detta är krig, 18 år efter
vapenvilan. Alla går i vän-
tan. Väntan på mening,
väntan på frihet – väntan på
ett nytt krig. Det är inte
långt borta nu. Ökensanden
rinner ur timglaset. Snart
klämtar klockan för de väst-
sahariska flyktingarna. De är
trötta på att vänta.

Jag försöker fokusera
blicken på sandkorn och
stjärnor men stirrar mig
blind på min egen spegel-
bild i rutan. Jag hoppas att
jag aldrig glömmer vad vän-
tan är. Och jag hoppas att
jag aldrig glömmer vad krig
är.

Sara Bergström

kommer alltid att finnas en brist
inom mig, en hemlängtan. Krig är en
väg att gå, men vem vill egentligen ha
ett krig? Jag vill mycket hellre att

fredsamtalen ska lyckas, men jag tviv-
lar starkt på det. 
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