flesta från Spanien, fick bo i lerhus och tält
hos västsahariska familjer. Till måltiderna serverades ständigt kamelkött. I en amfiteater av
sanddyner framförde den spanska gruppen
Macaco och lokala musiker en protest mot
det de kallar Skammens sandmur.
Varje kväll när temperaturen äntligen hade
sjunkit (den var ofta över +43oC) så att man
orkade göra något mer än att dricka te, samlades skaror av europeiska bohemer och
västsaharier för att titta på ett urval internationella filmer, som visades på en filmduk
fastsatt vid ett lastbilsflak.
Många av filmerna som kom från flera länder, inklusive Kuba och Algeriet, handlade
om kamp och förtryck. Bland dessa fanns
”Svarta Nejlikan” av den svenske filmaren
Ulf Hultberg, som handlar om militärkuppen i Chile 1973 och den tyska filmen ”Die
Welle” om en totalitär regerings agerande. Utländska och västsahariska kortfilmer,
som skildrade flyktingtillvaro, väckte till liv
minnen från ”Cinema Paradiso”. En hänförd publik klappade händerna till välkända toner och förundrades över skildringen
av ett för dem välkänt drama som blir ”larger-than-life”.
Under hela festivalen undervisade personal från filmskolor i Spanien och San Antonio del los Banos, Kuba i audio-visuell media
och berättande i workshops för unga västsahariska kvinnor. Med hjälp av internationella medel börjar man bygga Sahara School of
Cinema i sommar. Den kommer att ligga i
ett annat läger och erbjuda en årslång kurs i
film och TV. Lägren får videobibliotek med
projektorer och ljudutrustning.
Detta kan tyckas som en underlig lyx för
ett fattigt ökenfolk. Festivalens budget på
300 000 euro kom från allmänna och privata
bidrag. Men västsaharierna anser att filmad
media är mycket viktig för deras mål.
”Västsaharierna måste kunna uttrycka sina
idéer utifrån sina egna uppfattningar och inte
bara från européerna som kommer och träffar
oss”, sa Omar Ahmed, festivalens producent.
”Vi behöver redskapen för att bryta igenom
det informationsembargo, som Marocko lägger på oss och i stället ge en egen bild av vår
kultur och vår sak för världen.”
Under tiden, och samtidigt som FN förnyar sina försök att hitta en lösning och den
växande otåligheten bland unga västsaharier
göder radikalism, fortsätter propagandakriget. Samma helg i det verkliga Dakhla, en
vacker kuststad i det Marocko-kontrollerade
Västsahara, arrangerade regimen där sin egen
kulturfestival för att leda bort uppmärksamheten från lägret. Eller som Polisario säger:
Marocko säger att detta inte finns.
Av Andy Isaacson 31 juli, © 2009
The New York Times News Service
Översättning: Lena Thunberg

Svensk film fick
pris i Dakhla
När SADR:s president Mohammed
Abdelazis fick höra att det fanns en
svensk långfilm om kuppen mot Allende 1973 och den svenske ambassadören Harald Edelstam ville han
att filmen skulle visas under årets
filmfestival i flyktinglägret Dakhla.
Drygt 30-tal filmer visades i Dakhla och
Svarta Nejlikan, långfilmen om Harald Edelstam, fick juryns speciella pris.
Tråkigt nog kunde filmens två regissörer Ulf Hultberg och Åsa Faringer inte delta i festivalen.
Det var sjätte gången som en filmfestival
hölls i flyktinglägren. Numera har man bestämt att festivalen alltid ska hållas i Dakhla, det mest avlägsna av flyktinglägren dit
besökare sällan kommer.
– Tack vare den årliga internationella
filmfestivalen får flyktingarna i Dakhla se
en mängd bra filmer och träffa kända filmskådespelare och regissörer, säger Ahmed
Fadel, en av dem som brukar arrangera
festivalen.
– Många av skådespelarna och regissörerna har engagerat sig i vår kamp för ett
fritt Västsahara sedan de kommit tillbaka
till sina länder.
Den som nog gjort den största insatsen
hittills är Javier Bardem, Spaniens mest
kände manlige filmskådespelare som tog
ett halvt års ledigt från alla filmjobb för att
kämpa för västsahariernas sak.
Harald Edelstam blev på grund av sina
okonventionella insatser utvisad ur Chile.
Hans agerande sågs inte heller med blida
ögon på UD och han blev efteråt tilldelad
en mindre attraktiv ambassadörspost, den i
Algeriet. Han kom dit hösten 1973 och stannade till 1979. Det var alldeles i början av
befrielsekampen för ett fritt Västsahara och

”Tack vare den årliga
internationella
filmfestivalen får
flyktingarna i Dakhla se
en mängd bra filmer och
träffa kända filmskådespelare och regissörer.”

Svarta nejlikan är en svensk film från 2007
regisserad av Ulf Hultberg och med Michael
Nyqvist och Lisa Werlinder i huvudrollerna.
enligt Mats Fors som skrivit en bok om Harald Edelstam finns det inga papper hos UD
som visar att Edelstam engagerat sig i Polisarios kamp under sina år i Algeriet.
Men rykten om den svenska ambassadören Harald Edelstam och hans insatser
för att rädda 1300 chilenare under kuppen
mot Allende 1973 nådde även till flyktinglägren i Algeriet.
När Sveriges nuvarande ambassadör i Algeriet, Eva Emneus, installerades 2008 och
skulle träffa Algeriets president Bouteflika
fick hon stränga instruktioner om att mötet
med honom bara fick vara 15 minuter. Det
kom att vara i 45 minuter. Varför? Jo, Bouteflika ville tala om Sverige, Olof Palmes besök i Algeriet och om Harald Edelstam.
Bouteflika minns när han såg Edelstam
första gången. Fidel Castro var på besök i
Algeriet och Bouteflika blev inbjuden till
mötet. Det var på den tiden han enbart var
militär. Det första Fidel Castro gjorde var
att rusa fram och krama och pussa en lång
och mager man. När Bouteflika ville veta
vem det var fick han höra: Det är Sveriges
ambassadör, Harald Edelstam.
Algeriets president Bouteflika såg till, precis som västsaharaflyktingarna, att han fick
se Svarta Nejlikan, filmen om en av vårt
lands få hjältar.
Monica Zak
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