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I april besökte jag de västsahariska flyktinglägren under fem da-
gar. Där försökte jag bland annat bilda mig en uppfattning om de 
västsahariska kvinnornas situation.

De västsahariska kvinnorna har haft en viktig roll. Under kriget 
var det männen som deltog i striderna medan kvinnorna i män-
nens frånvaro blev familjens överhuvud och måste utföra en lång 
rad traditionellt manliga arbetsuppgifter som att till exempel byg-
ga hus. Detta ökade ansvar gjorde kvinnorna starkare och gav 
dem ett ökat självförtroende. 

Idag är det inte längre krig och i exilen finns alltid en tendens 
till isolering. Exil blir ett kulturellt isolat. Det finns naturligtvis 
influenser utifrån. Barn och ungdomar skickas till Spanien som 
sommarbarn. Därmed påverkas även de västsahariska kvinnorna 
och familjernas kultur från den moderna världen. Men trots detta 
är det tydligt att religionen och traditionen idag präglar kvinnor-
nas vardag. 

Jag kunde se vissa likheter med de flyk-
tingläger i norra Irak/irakiska Kurdistan, 
där jag själv levde som flykting i fler år. 
Det kurdiska samhället i Iran på andra si-
dan gränsen förändrades för varje år, med-
an vi levde efter normer och värderingar, 
som gällde när vi lämnade Iran. Detta fe-
nomen drabbar alla som lever i diasporan.

De västsahariska kvinnorna har för-
mått männen, familjerna, de religiösa in-
stitutionerna och deras företrädare och 
andra grupper i det västsahariska samhäl-
let att lyssna till deras krav. Att tillgodo-
se dem är dock inte lätt under de rådande 
omständigheterna. Folket i lägren lider un-
der förhållanden som knappast kan kallas 
människovärdiga – de ständiga sandstor-

marna, brist på vatten, medicin, sjukvård, mödravård, tandvård 
och barnomsorg. Det råder brist på praktiskt taget allt. 

Kvinnorna deltar i det politiska livet och har erövrat vissa pos-
ter. Man har en kvinnlig kulturminister. Det finns kvinnor på flera 
poster inom Polisario. Kvinnornas kamp för sina rättigheter kom-
mer förhoppningsvis att intensifieras, när det västsahariska folket 
återvänt till sitt hemland. 

 
Det finns stora likheter med kvinnornas situation med andra 
folk som lever under likartade villkor, t ex de kurdiska och pales-
tinska kvinnorna. I samtliga dessa fall deltar kvinnorna i kampen 
för befrielse. De för en kamp för nationell självbestämmanderätt. 
Men samtidigt måste de föra en kamp för kvinnornas emancipa-
tion. Denna tendens är idag klar och tydlig bland de västsaharis-
ka kvinnorna och de har haft vissa framgångar.

Det politiska läget i Nordafrika har på-
verkat säkerhetsläget i Sahara avsevärt. 
Stora mängder vapen finns i området efter 
Natos Libyeninsats. Västsaharierna som 
hittills varit förskonade från våldsamheter 
i de kringliggande länderna, befinner sig 
nu i en osäkrare omgivning.

Det är slående hur världssamfundet lå-
tit bli att ta sitt ansvar i Västsahara. Eko-
nomiskt starka och politiskt mäktiga stater 
har i strid med folkrätten stött Marock-
os ockupation av Västsahara. De har be-
mött det västsahariska folket med liknöjd-
het och tystnad.

Folkomröstningen måste genomföras 
snarast. Sverige måste spela en aktiv roll i 
den processen. 

Amineh Kakabaveh,
riksdagsledamot  Vänsterpartiet

En ständig kamp
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Demonstranter misshandlade
Åtta västsaharier skadades och tre andra greps, när 70 väst-
saharier sittdemonstrerade i den ockuperade staden Dakhla 
2 augusti. Det var en kommitté för arbetslösa studenter som 
organiserade aktionen.

– Vi kom för att demonstrera fredligt för arbete, frihet och 
värdighet men polisen uppträdde våldsamt och slogs med 
batonger för att hindra oss. 

De gripna förhördes i fyra timmar och tvingades skriva 
under papper att aldrig mer demonstrera, sa Tarouzi, en av 
demonstranterna.

Manu Chao i oslo
Den spansk-franske musikern Manu Chao spelade på en 
gratiskonsert på Rådhusplatsen i Oslo 25 augusti med Väst-
saharas flagga på scenen. Han gav också ordet till västsaha-
riskan Senia Abderahman på scenen. Enligt mediauppgifter 
lyssnade mellan 40 000 och 110 000 oslobor.

Manu Chao deltog i ökenfilmfestivalen i flyktinglägret 
Dakhla i Algeriet 2008 tillsammans med skådespelaren 
Javier Bardem.

En signerad dvd med Sahara Libre kan köpas via norska 
stödkommittén www.vest-sahara.no

Enric Gonyalons, Ainhoa Fernández 
de Rincón och Rosella Urru som var 
kidnappade i nio månader, släpptes 
i juli. Tystnaden kring de tre är nu 
kompakt.

 
De tre, spanjoren Enric Gonyalons, som i ett 
år hade arbetat för den baskiska frivilligor-
ganisationen Mundubat, spanjorskan Ain-
hoa Fernández de Rincón, som sedan 2010 
hade arbetat för organisationen Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui de Extre-
madura och italienskan Rosella Urru, som 
under flera år arbetat för Comité de Coo-
peración Italiano para el Desarrollo de los 
Pueblos (CCISP) kidnappades från de väst-
sahariska flyktinglägren i Algeriet på natten 
den 22 oktober. 

Två jeepar med beväpnade personer, som 
verkade ha god lokalkännedom, körde in i 
lägren nattetid och förde med våld bort de 
tre från ett center för biståndsarbetare i Ra-
bouni. En av dem, Enric Goyalons, skada-
des i benet vid bortförandet.

Det är första gången sedan flyktinglägret 
skapades 1975 som en kidnappning har ägt 
rum.

Nio månader senare, den 19 juli, släpptes 
de tre i Mali. Det var terroristgruppen Mu-
jao (Rörelsen för Jihads enhet i Västafrika), 
med band till Aquim (Al-Qaida in Magh-
reb), som hade fört bort dem. En annan is-
lamistgrupp som kontrollerar stora delar av 
norra Mali, Ansar al Din lämnade medde-
lande om frisläppandet den 18 juli. En ta-
lesman för denna organisation sa att de tre 
hade släppts i nordöstra Mali i regionen Gao 
och att medlare från Burkina Faso fanns där. 

I december 2011 hade de spanska och ita-
lienska regeringarna fått meddelande om att 
de tre var vid liv genom en video på drygt en 
minut, där de tre bad berörda myndigheter 
att medverka till ett frisläppande. 

En sandstorm hindrade först helikoptrar 
från att landa i ökenområdet i juli, men kun-
de senare evakuera de tre och medlarna till 
ett väntande spanskt regeringsplan i Burki-
na Fasos huvudstad Ougadougo. Där fanns 
också personal från spansk säkerhetsperso-
nal, läkare och psykolog för att fastställa de 
kidnappades hälsa.

Tystnaden kring de tre är kompakt se-
dan frisläppandet. Ingen av dem har utta-
lat sig offentligt.

Spekulationerna kring eventuella lösen-
summor och andra krav har varit många. 
En medlare från Burkina Faso ska dock ha 
uppgett att frisläppandet var ett resultat av 
ett utbyte. Tre fångar i Mauretanien ska ha 
frigetts. Enligt andra källor ska en lösensum-
ma på mellan två och trettio miljoner euros 
ha utbetalats.

Spaniens utrikesminister José Manuel Gar-
cía-Margallo meddelade efter frisläppandet 
att regeringen gjort allt som kunde göras och 

att man respekterat internationella och na-
tionella lagar. Fler detaljer kunde inte läm-
nas med hänsyn till de två spanska bistånds-
arbetare som kidnappades i oktober 2011 i 
Kenya. Dessa spanjorer arbetade för Läka-
re utan gränser i ett flyktingläger med soma-
liska flyktingar. 

Den 29 juli, tio dagar efter frisläppandet, 
hämtades 15 biståndsarbetare hem från flyk-
tinglägren efter beslut av den spanska reger-
ingen. Beslutet togs av rädsla för nya kid-
nappningar. Elva av de femton var spanjorer, 
två fransmän och en italienare. En bistånds-
arbetare valde att stanna kvar. Beslutet att 
evakuera biståndsarbetarna har mött kritik.

20 spanjorer reste på besök till flykting-
lägren i början av augusti i protest mot den 
spanska regeringens beslut, meddelade José 
Taboada, samordnare för biståndsorganet 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sáhara (CEAS-Sáhara). Han sa att 
biståndet kommer att fortsätta och att man 
inte överger de västsahariska flyktingarna.

Även Polisario beklagar beslutet och med-
delar att man har förhöjd säkerhet i flyk-
tinglägren.

Lena Thunberg

Kidnappade 
biståndsarbetare fria

Enric Gonyalons, Ainhoa Fernández de Rincón och Rosella Urru.

Får valutafondens stöd
På grund av den globala ekonomiska krisen beviljar Interna-
tionella Valutafonden Marocko ett lån för två år på 6,2 mil-
jarder dollar som en försiktighetsåtgärd mot t.ex stigande 
oljepriser som skulle kunna påverka Marockos ekonomi.

– Marockos starka ekonomiska politik och strukturrefor-
mer har lett till tillväxt, låg inflation och ett spänstigt bank-
system. Den positiva utvecklingen har lett till att Marocko 
har kunnat möta de sociala behoven, sa IMF-chefen Chris-
tine Lagarde i augusti.

världsbanken och Marocko
Världsbanken stödjer med 850 miljoner dollar projekt i 
Marocko. Prioriterade områden är energi, gruvdrift och vat-
ten. 297 miljoner dollar lån har beviljats solenergiprojektet i 
Quarzazate.

Marocko har en sund ekonomisk administration som de 
senaste åren gett stor tillväxt, skriver Världsbanken.

”Doing business au Maroc” är ett dokument av Världs-
banken, IFC (International Finance Corporation) och USAID 
med syfte att förenkla affärsförbindelserna med Marocko.
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