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Alltid utlånad – rapport från Västsahara

– Boken om Hadara är alltid utlånad, mejlar bibliotekarien Fanna 

Sahle Daf från de västsahariska flyktinglägrens enda folkbibliotek. 

50 exemplar av boken överlämnades i fjol för att kunna lånas ut från 

folkbiblioteket i lägret Smara och användas i bokbussen Bubisher.

– Det finns aldrig något exemplar av boken inne, både barn och 

vuxna vill läsa den. Vi får jaga låntagarna och tvinga dem att lämna 

tillbaka boken.

Fanna säger att låntagarna har ett enda klagomål. Det är att böck-

erna är limmade, torkan i öknen gör att sidorna lätt trillar ur.

 – Därför vill gärna ha exemplar av de hållbarare inbundna böck-

erna också.

De 1000 inbundna exemplar av Pojken som levde med strutsar som 

trycktes i Sverige av Mona Hennings förlag Dar Al-Muna och sändes 

med Praktisk solidaritets container till lägren var tänkta att gå till 

det ockuperade Västsahara.

 – Böcker har förts över till det ockuperade territoriet i små por-

tioner, säger Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige. De 

måste ju i stort sett smugglas dit. När jag åker till lägren i december 

ska jag be att en del av de inbundna böckerna överlämnas till 

folkbibliotek i Smara och till bokbussen.  

Den spanska författaren Gonzalo Moure som leder den spanska 

föreningen Bubisher som byggt folkbiblioteket och försett lägren 

med bokbussen skulle ha rest till lägren tidigt i höst tillsammans 

med en grupp spanska bibliotekarier. Resan sköts upp på grund 

av säkerhetsläget. Under hösten 2011 kidnappades tre bistånds-

arbetare i lägren och fördes till Mali. Bakom låg en terrorgrupp 

från Mali knuten till al-Qaida. Två av biståndsarbetarna var från 

Spanien, en från Italien. De frigavs till slut sedan stora lösensummor 

betalats ut. Kidnappningen ledde till att Spanien tog hem alla sina 

biståndsarbetare. Nu verkar läget lugnare, säkerheten i lägren har 

skärpts och Gonzalo Moure reser dit tillsammans med en spansk 

bibliotekarievolontär. Det kommer en rapport i nästa nummer.

Under året har solidaritetsgrupper i Gävle och Torsby bidragit 

med pengar till BiS bokprojekt. I Falun har 14 olika organisationer 

under ledning av Afrikagrupperna haft två dagar för BiS projekt 

och Västsahara. En lördag utomhus på torget med tal, sång, teater 

och en ungdomsgrupp som dansade Hadars strutsdans. En annan 

kväll på biblioteket med information om situation i Västsahara med 

Aliyen Kentaoui, Lena Thunberg och Monica Zak.

I början av 2013 kommer Skeppsholmens Fredskör att ha en 

stödkonsert på Skeppsholmens Folkhögskola.                                   

Monica Zak
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P.S. Den 5 december beslutade riksdagen att uppmana 

regeringen att godkänna Västsahara som en fri och 

självständig stat. Regeringen kommer dock inte att göra 

detta ännu, eftersom man anser att inte alla villkor för ett 

godkännande är uppfyllda.




