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  Det elektroniska kriget
– Det är ett elektroniskt krig som pågår. Våra hemsidor 

hackas ofta, förklarade västsaharier som arbetar på radio- 
och tv-studion i flyktinglägren. I lägren lyssnar västsaha-
rierna på nyhetssändningar och debatter, men den som 
lyssnar på SADR radio eller TV i ockuperat område kan råka 
riktigt illa ut.
   De rapporter som kommer från den ockuperade delen 
rings ofta in, med stor risk att samtalet spåras och rappor-
tören fängslas. Därför byter många simkort ständigt för att 
inte upptäckas.

Svenskar i Sahara Marathon 
För tolfte gången ägde Sahara Marathon rum i flykting-
lägren den 27 februari. Deltagare från hela världen inklusive 
västsaharier sprang 43, 21, 10 eller 5 km i öknen mellan de 
olika lägren.
   Sju svenskar deltog från Emmaus Björkå i Göteborg.
Sahara Marathon genomförs för att uppmärksamma Väst-
saharafrågan.
   Samtidigt som loppen sker firas västsahariernas natio-
naldag. Den 27 februari 1976 utropades den västsahariska 
staten SADR, som är erkänd av ca 80 stater.

Kräv utvidgat FN-mandat!
Den brittiska organisationen wsahara.org.uk med flera 
organisationer kräver att FN-styrkan MINURSO i Västsahara 
får ett utvidgat mandat. MINURSO är den enda fredsbeva-
rande styrka som saknar mandat att övervaka och rappor-
tera brott mot de mänskliga rättigheterna.
   I april går mandatet ut och ska då troligen förlängas. 
Frankrike med sin vetorätt i säkerhetsrådet har hittills stop-
pat ett utvidgat mandat.

Polisariokongress
Polisairo Fronts 13:e kongress ägde rum på befriat område 
nära Tifariti 15-22 december. Kongressdelegaterna var 
2 100. Cirka 300 utländska gäster deltog.
   En ny gren av Polisario Front bildades, UESARIO, en 
studentorganisation för de västsahariska ungdomar som 
studerar i Marocko och ofta utsätts för trakasserier.
   De övriga grenarna är förutom den militära, kvinnoorgani-
sationen, UNMS, ungdomsorganisation UJSARIO och den 
fackliga organisationen UGTSARIO.

Han sitter hopkurad på en bänk  
utanför Rabounis före detta gästlogi 
i den mörka ökennatten. Sidi Ahmed 
Talmidi är sjuk men släpar sig ut för 
att berätta sin historia för oss som är 
på väg tillbaka till det trygga Europa.

– Allt som är bra för Västsaharafrågan är 
bra för mig, säger han.

Sidi Ahmed Talmidis kompisar har just 
tvingats avsluta en 43 dagar lång hunger-
strejk i Saléfängelset i Marocko. Om inte 
Sidi Ahmed lyckats ta sig ut ur den ocku-
perade delen av Västsahara, hade han med 
stor säkerthet också funnits med bland dem.

Den 24 november 2010 flydde han från 
den ockuperade delen av Västsahara till flyk-
tinglägren i Algeriet. Det var 16 dagar efter 
stormningen av Gdeim Izik, det fredliga tält-
lägret utanför El Aaiún, som cirka 20 000 
västsaharier hade byggt upp i protest mot 
bostadslöshet, fattigdom, arbetslöshet och 
diskriminering. 

I en månad bodde de där, innan marock-
anska säkerhetsstyrkor slog till och rev och 
brände ned lägret. Därefter följde en veri-
tabel klappjakt på västsahariska aktivister 
och flera hundra personer fängslades och 
misshandlades. 

Vad som egentligen hände, hur många 
som dog, marockaner och västsaharier är 
ännu inte klarlagt. Utländska observatö-
rer förhindrades att komma in i Västsaha-
ra under en lång tid efter stormningen. Idag 
är Gdeim Izik förklarat som militärt områ-

de och ingen utomstående har tillträde dit.
– Jag tillhörde en förhandlingsgrupp i 

Gdeim Izik, som träffade företrädare för de 
marockanska myndigheterna. Vi var som en 
medlingsgrupp mellan aktivisterna och po-
lisen. Vi talade också om våra naturresur-
ser och att de inte får exploateras. Under de 
första förhandlingarna fanns också represen-
tanter för kungamakten med.

Men förhandlingar avbröts alltså några 
dagar innan lägret stormades.

– Kvällen före stormningen satte myndig-
heterna upp en lista med namn och foton. 
Mitt namn fanns med på den listan. Vi för-
stod att något skulle hända men inte vad 
och inte när.

De marockanska styrkorna anföll lägret 
i gryningen.

– Själva dagen för stormningen var jag 
inte i lägret. Jag hade följt med en kompis 
till sjukhuset. På morgonen hörde jag vad 
som hade hänt. Vi försökte att gå till lägret 
men vi möttes av polis som stoppade oss, så 
vi gick tillbaka till staden El Aaiún. Kvin-
nor, barn, alla gick ut på gatorna i protest 
mot stormningen. Vi hade flaggor i händer-

na. Vi försökte också att få tag på dem som 
flydde från lägret.

– De marockanska styrkorna använde 
skjutvapen och gas mot oss västsaharier 
och de fick hjälp av marockanska bosätta-
re. Bosättare uppviglades att attackera oss.

– Polisen gick från hus till hus med foton 
och sökte efter personer som fanns på listan.

Sidi Ahmed lyckades hålla sig undan ett 
tag men flydde senare till flyktinglägren via 
Mauretanien.

– Jag var mycket sjuk och lyckades muta 
en marockansk gränsvakt. Kanske berodde 
det också på att jag var så sjuk som han lät 
mig passera och inte tittade efter i sin ”namn-
lista”. Jag hade i alla fall tur, säger Sidi Ah-
med och huttrar i den kyliga ökennatten.

Text: Lena Thunberg
Bild: Ulla-Karin Karlson

– Jag förstår ingenting. Varför har 
UNHCR strukit mitt namn från listan? 
Västsahariern Mohamed Hallab sitter i 
en bil i Algeriets huvudstad Alger och 
berättar om sin 30 dagar långa hung-
erstrejk i protest mot flyktingorganet 
UNHCR:s behandling av honom.

Mohamed Hallab växte upp i den Marocko-
ockuperade delen av Västsahara.

– Åren 2003 och 2004 började några kam-
rater och jag att ordna små fredliga mani-
festationer för självständighet. Vi hade med 
oss Västsaharas flagga och visade upp den. 
Polisen letade efter oss och fick tag på någ-
ra kompisar. Under tortyren uppgav de mitt 
namn. Jag bodde ganska långt bort så de 
kunde inte gripa mig direkt. 

– Jag förstod att jag måste fly. Tillsammans 
med några vänner gav vi oss iväg ut i öknen 
med bil. När vi var cirka 15 km från den mi-
nerade muren, som marockanerna har byggt 
genom Västsahara, stannade vi och invänta-
de mörkret. Vi gick och gick. Vi visste att det 
fanns minor överallt, så vi gick i varandras 
fotspår. Många människor har dött här på 
grund av minorna. Många kameler också. 

De gick ända till soluppgången. Då hade 
de passerat sandmurar, en försänkning och 
taggtråd förutom det minerade området. 

– Till slut såg vi en beduin och vi förstod 
att vi var räddade. Han tog oss till Polisa-
rios armé, som sedan hjälpte oss vidare till 
flyktinglägren.

Mohamed Hallab har bott i flyktinglägren 
sedan 2004. Där arbetar han med anhörigor-
ganisationen AFAPREDESA, som kartlägger 
alla försvunna och fängslade västsaharier.

– Jag är människorättsaktivist och ansva-
rig för informationen om det som händer i 
ockuperat område.

UNHCR började 2004 genomföra utby-
tesbesök mellan ockuperat område och flyk-
tinglägren. Släktingar som inte sett varandra 
på kanske 30 år, skulle under fem dagars tid 
få träffa varandra. Sedan var det dags att 
återvända i FN-flygplanen. 

Den marockanska regimen var från början 
positiv till dessa besök, men när det visade sig 
att flyktingarna inte alls ville stanna kvar i 
ockuperat område, var man inte lika förtjust 
längre. De så kallade ”förtroendeskapande åt-
gärderna” har därför avbrutits många gånger.

Mohamed Hallab skrev omedelbart upp sig 
på väntelista. Den 27 februari 2011 var det 
hans tur att få resa iväg från flyktinglägren 
till ockuperat område.

– Bara några timmar innan planet skulle 
gå fick jag veta att den marockanska regi-
men inte ville ha med mig. Mitt namn ströks. 
UNHCR-representanter sa, att marockansk 
polis skulle arrestera mig på flygplatsen och 
att jag därför inte skulle resa.

– Min familj väntade på mig och jag ville 
åka, men inga nya besked kom. Jag är äldst 
av mina syskon, min mamma har det svårt 
och jag ville verkligen träffa familjen. Därför 
startade jag en hungerstrejk den 7 mars 2011. 

I 30 dagar satt Mohamed i UNHCR:s lo-
kal i flyktinglägret och väntade på ett posi-
tivt svar. Han åt ingenting och det var myck-
et svårt för honom. 

– Den sista veckan var jag på sjukhus, blod-
sockerhalten var så låg och jag hade ständig 
huvudvärk. Jag var hos de västsahariska lä-

karna, UNHCR:s läkare ville jag inte träffa.
– Varför får jag inte träffa min familj? 

Det enda jag har gjort är att jag har skrivit 
”Vi vill ha självständighet”. Varför kan inte 
UNHCR presentera en lösning?

När jag själv besöker flyktinglägren i de-
cember 2011 pågår just ett sådant utbytes-
besök. En grupp västsaharier från staden 
Smara i den ockuperade delen av Västsaha-
ra besöker släktingar i flyktinglägret Smara.

Personal från UNHCR finns på plats. De 
är ganska många, de har en FN-jeep till för-
fogande och deras uppgift är uppenbarligen 
att övervaka besöket. Men svara på frågor 
vill de absolut inte. De hänvisar i stället till 
kontoret i Rabouni, ett annat av lägren.

Tillbaka i Sverige skriver jag till UNHCR:s 
kontor i El Aaiún i den ockuperade delen av 
Västsahara, i Tindouf i Algeriet och i Stock-
holm för att få deras syn på Mohameds pro-
blem. Varför kan de inte skydda Mohamed 
när han besöker den ockuperade delen? 

Ingen svarar. 
Text: Lena Thunberg

Bild: Ulla-Karin Karlson

Sidi Ahmed 
flydde efter 
Gdeim Izik

Mohamed 
hungerstrejkade 
utanför FN-kontor

– Jag var mycket sjuk och lyckades muta en 
marockansk gränsvakt, berättar Sidi Ahmed.

Mohamed Hallab hungerstrejkade förgäves 
utanför FN-kontoret.

”Kvällen före stormningen 
satte myndigheterna upp 
en lista med namn och  
foton. Mitt namn fanns 
med på den listan.”
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