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– Jag tänker berätta lite om mig själv 

och min familj, så att ni lättare ska för-

stå hur det västsahariska folket lever 

sedan 1975. Det var det år som Västsa-

hara, mitt land, anfölls av Marocko.

”Det är det sista afrikanska område som 
väntar på att avkoloniseras av Spanien, den 
spanska avkoloniseringen, som ännu inte 
är genomförd.

Familjen är viktigast för västsaharier. Ti-
digare bodde en familj i ett tält (jaima) i ök-
nen med sina kameler och getter. Om någon 
gifte sig, fl yttade han ut från sin familjs tält 
och satte upp ett nytt alldeles intill åt sin nya 
familj. På så sätt kunde man lätt se hur stor 
familjen var. Men det viktigaste i våra liv i 
öknen var samhörigheten i familjen. 

Idag har familjerna splittrats. Några av 
mina släktingar bor på det ockuperade om-
rådet under marockansk tyranni. Andra bor 
i exil i Algeriet i fl yktingläger i Hamadaök-
nen, en av de mest ogästvänliga delarna av 
Sahara. Många västsaharier bor i diaspo-
ran, utspridda i världen. Tack vare Internet 
och mobiltelefoner har vi kontakt med var-
andra. Men vi saknar den personliga kon-
takten, kramarna och våra teceremonier.

Min egen familj är ett bra exempel: Vi var 
från början tio syskon. Jag förlorade tre av 
mina bröder i kriget mot Marocko. Av 50 

familjemedlemmar bor tio i den ockuperade 
delen av Västsahara. Min mamma, som är 
97 år, bor med tre av mina bröder och de-
ras familjer i i Algeriet i fl yktinglägren. Till-
sammans är de 30 personer. Sedan 1975 kan 
vi inte besöka våra släktingar, som bor i de 
ockuperade områdena. 

Jag och min bror Boika bor i Spanien. Vi 
är tillsammans elva personer. Nu bor alla 
mina fem barn med mig, men under många 
år var vi åtskilda på grund av studier och 
hälsoproblem. 

Så ofta jag kan besöker jag min mamma 
i fl yktinglägren. Hon är så gammal. 

Själv bor jag nu med min familj nära Bar-
celona. Där får jag cellbehandling var fjärde 
vecka. Jag är så tacksam för de spanska lä-
karna som har tagit hand om mig och vår-
dat mig.

De västsaharier, som bor i de ockuperade 
delarna, utsätts för ett ständigt och växan-
de förtryck av polis och militär. Vårt lands 
mineralresurser och de rika fi skebankarna 
utnyttjas skamlöst och illegalt av Marocko. 

Samtidigt tar de över vår kultur och traditio-
ner för att beröva oss vår identitet. Mänsk-
liga rättigheter kränks ständigt av marock-
aner. Ingen bryr sig.

2010 satte västsaharier i det ockuperade El 
Aaiún upp ett tältläger, Gdeim Izik, utanför 
staden. De gjorde det i förtvivlan över lev-
nadsförhållandena, inga jobb och inga rät-
tigheter. På en enda natt satte män, kvinnor 
och barn upp nästan 1 000 tält. Dagen därpå 
omringade marockanska specialtrupper läg-
ret för att förhindra information och stänga 
ute den internationella pressen. Som vanligt 
vände Spanien ryggen till. Trots det fredliga 
motståndet från mer än 20 000 västsaharier 
förvandlade marockanerna brutalt lägret till 
aska. Jag har skrivit två sånger som är till-
ägnade Gdeim Izik. 

Andra västsaharier, som sedan 1975 bor 
i fl yktingläger i Algeriet, har härdat ut i 37 
år under mycket svåra förhållanden i exil. 
Den första katastrofen var kriget mot Ma-
rocko från 1975 till 1991. Efter eldupphör 
1991 har vi väntat i evighet på den över-
enskomna folkomröstningen, men den har 
Marocko, med hjälp av Frankrike och USA, 
lyckats förhindra. 

Kvinnor med anemi har fött barn med ane-
mi. Sjukdomar som diabetes och ögonsjuk-
domar försvagar oss precis som bristen på 
färsk mat och rinnande vatten. Rädslan för 
hungersnöd fi nns alltid i bakgrunden. Vi är 
totalt beroende av internationellt bistånd. 
Det används ibland som maktmedel emot 
oss.  Vi lever isolerade under extrema tem-
peraturer, oskyddade och med traumatis-
ka minnen av napalm- och fosforbomberna 
från de marockanska bombplansattackerna.

Under tiden har två nya generationer växt 

I maj framträdde Västsaharas lysande 

världsmusikstjärna Mariem Hassan 

med sina musiker för första gången 

på Clandestinofestivalen i Göteborg. 

Hon hade veckan tidigare uppträtt i 

Helsingborg.

– Nästa sång som jag gör ska handla om 
Gdeim Izik-fångarna, säger Mariem Hassan. 
Ögonen mörknar när hon pratar om de långa 
fängelsestraffen; livstid och 30 års fängelse. 

Hon har redan komponerat musik om 
protestlägren Gdeim Izik. Det gjorde hon 
redan 2010 efter att lägret stormats av ma-
rockansk militär.

– Jag får en idé och beställer sedan tex-

ter av västsahariska poeter. Sedan kompo-
nerar jag själv musiken, som alltid hand-
lar om Västsahara, kärlek, västsahariernas 
längtan, lidande och hopp, ja den västsaha-
riska kulturen och historien på något sätt, 
berättar Mariem.

Hon är trött och förkyld men svarar vän-
ligt på frågor, när jag träffar henne dagen 
efter konserten.

Hennes musik och framför allt scenfram-
trädande är starka. Med sin intensiva röst 
sjunger hon om egna och andra västsahari-
ers upplevelser med djup känsla och stolt-
het men aldrig sentimentalt. Det är en tra-
ditionell västsaharisk musik med rötter i 
morisk arabisk musik med inslag av blues 

och reggae. De klassiska instrumenten trum-
mor med getskinn har utökats med elgitar-
rer, saxofon och fl öjt.

– Alla sånger har sin historia, säger Ma-
riem.

Men aktuell politik vill hon inte prata om. 
Det är genom musiken hon uttrycker sig.

– Jag hänger inte med i den aktuella po-
litiska utvecklingen, säger hon men det är 
nog en kraftig underdrift.

– Jag har släktingar i den ockuperade de-
len av Västsahara och jag håller kontakt 
med många via facebook, e-post, telefon etc.

Men till den ockuperade delen vågar hon 
inte åka. Hon skulle vilja men är rädd för 
att bli gripen av marockansk polis om hon 

kommer dit. Många har varnat henne och 
vill inte att hon ska fängslas.

I maj kan hon tyvärr inte heller åka till 
fl yktinglägren.

– Jag är så ledsen för att jag inte kan åka 
till fl yktinglägren och fi ra Polisarios 40-års-
jubileum den 20 maj, säger hon.  

För två år sedan opererades hon för bröst-
cancer och nu ska hon in på kontroller och 
andra behandlingar. Därför kan hon inte åka 
till lägren och hälsa på sina släktingar där.

Mariem Hassan är 55 år. Hon föddes i en 
beduinfamilj i ett nomadtält i öknen nära 
den lilla staden Smara i nordöstra Västsaha-
ra. Där växte hon upp. När Marocko ocku-
perade Västsahara var hon 17 år. Familjen 
lyckades fl y undan marockanskt bombregn 
till Tifariti och sedan vidare till de fl ykting-

läger i Algeriet som gemensamt byggdes upp. 
– I början använde vi våra melhafas (den 

kvinnliga klädedräkten) som ”tält” för de 
små för att skydda dem mot solen. På nät-
terna regnade det och vi blev dyblöta men 
vi överlevde.

Mariems mamma var sångerska och hen-
nes moster dansade västsahariska danser. 
Därför kom hon tidigt i kontakt med tradi-
tionell västsaharisk musik. 

Från slutet av 70-talet ingick hon i mu-
sikgruppen El Ouali, som fi ck namnet efter 
Polisarios förste generalsekreterare som dog 
i ett slag i början av kriget. Musikgruppen 
turnerade runt i Europa även under 80-talet.

I slutet av 90-talet lanserades musiken i 
större skala och i början på 2000-talet blev 
hon solo-sångerska med en egen grupp som 
produceras av Nubenegra i Spanien.

Trots sjukdomar har hon fortsatt kom-
ponera musik och turnera runt i framför 
allt Europa.

Numera bor Mariem Hassan i Spanien 
permanent. 

Hennes cd-skivor och kontaktuppgifter 
fi nns på hemsidan: www.mariemhassan.com

Text: Lena Thunberg

Bild: Nubenegra

Mariem Hassan –
   Saharas röst ”Hon sjunger om egna och 

andra västsahariers upp-

levelser med djup 

känsla och stolthet men 

aldrig sentimentalt.”

”Vi var tvungna att 

skaffa oss kunskap 

och att lära oss fort.”

”Jag saknar alla 
mina släktingar”

Mariem Hassan och hennes musikgrupp sjunger och spelar västsaharisk ”ökenblues” med traditionella och moderna instrument.

Mariem Hassan är 55 år. Hon föddes i en 
beduinfamilj i ett nomadtält i öknen nära 
den lilla staden Smara i nordöstra 
Västsahara. 
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Under våren var Ali Salem Tamek på 

Sverigebesök. Som vice ordförande i 

människorättsorganisationen CODESA 

är en han en viktig frontfi gur inom den 

västsahariska befrielserörelsen. Efter 

mer än tre decenniers kamp ser han en 

ljusglimt i konfl ikten.

 
– Mitt engagemang började tidigt i min ung-
dom. En av mina farbröder dödades av ma-
rockanska säkerhetsstyrkor när han studera-
de på universitetet i Rabat. Samtidigt såg jag 
hur den rådande situationen för det västsa-
hariska folket såg ut med ständigt förtryck, 
säger Ali Salem Tamek. 

Han pratar tyst och lågmält på arabis-
ka. Märkt av åren som människorättsakti-
vist har han problem med hälsan och lider 
av kronisk astma och reumatism. I protest 
mot den marockanska ockupationen har han 
avtjänat sex fängelsestraff för sitt motstånd 
och hungerstrejkat 29 gånger. 

Men en av de svåraste händelserna inträf-
fade 2003, när Ali Salem Tameks fru, under 
en av hans fängelsevistelser, blev utsatt för 
en gruppvåldtäkt av marockanska under-
rättelsetjänsten. 

– Det här är en del av lidandet som alla 
västsaharier får utstå och det är vanligt att en 
hel familj påverkas av förtrycket. Men sam-

tidigt känner vi oss stolta och vi är redo att 
offra oss själva, det ger oss styrka och där-
för kan vi bära smärtan, säger han. 

Att det glöder om Västsaharafrågan råder 
det inga tvivel om. I december i fjol röstade 
en majoritet i Sveriges riksdag för ett erkän-
nande av Västsahara. Ett beslut som inte setts 
med blida ögon av Marockos premiärminis-
ter, som enligt Ali Salem Tamek kallat Sverige 
för ”fi endestat” i marockansk statstelevision.  

I mars i år nekades även tre EU-parlamen-
tariker, bland andra svenska Isabella Lövin, 
inträde i Marocko, när de skulle resa till Väst-
sahara för att undersöka situationen för de 
mänskliga rättigheterna. 

– Marocko vill hålla situationen i mörker. 
Sverige ses som besvärligt. Man vill ge sken 
av att situationen har förändrats, men den 

är densamma. De är rädda för att det inter-
nationella samfundet ska få insikt i vad som 
pågår i Västsahara, säger Ali Salem Tamek. 

Att det internationella samfundet börjar 
få upp ögonen för situationen i Västsaha-
ra har varit tydligt under året. I april skulle 
säkerhetsrådet åter förlänga FN:s fredsbe-
varande styrka MINURSO:s mandat. MI-
NURSO har varit i Västsahara sedan 1991 
för att genomföra en folkomröstning om 
Västsaharas framtid. 

MINURSO är den enda fredsbevaran-
de styrka i världen som inte har mandat att 
övervaka de mänskliga rättigheterna. Det 
innebär att kränkningar och övergrepp mot 
den västsahariska befolkningen inte rappor-
teras vidare. 

Men i april i år stödde för första gången 
USA ett förslag om att ge MINURSO man-
dat att övervaka de mänskliga rättigheter-
na. Ett stöd som de, efter påtryckningar av 
Marocko drog tillbaka och förhandlingar-
na låstes än en gång. Men Ali Salem Tamek 
tycker att diskussionerna ändå har varit be-
tydelsefulla. 

– Diskussionen om MINURSO:s mandat 
har varit dött lopp länge, men äntligen fi nns 
det en seriös debatt om det. Det sänder en 
signal till Marocko att det inte längre är ac-
ceptabelt att bete sig som en skurknation. 
Situationen har förändrats till det positiva 
och det skapar hopp hos oss. Vi har länge 
känt att vi varit ensamma, men det interna-
tionella samfundet börjar vakna.

En annan högaktuell fråga, som Ali Salem 
Tamek pratar om, är handelsavtalen mellan 
EU och Marocko. Under året har förhand-
lingar inletts om fördjupade handelsavtal 
inom ramen för det så kallade DCFTA-av-
talet. Tanken är att utöka samarbetet och få 
till en mer omfattande handel mellan Ma-
rocko och EU. I dag omfattar avtalen främst 
fi sk – och jordbruksprodukter, men i fram-
tiden vill man även att avtalen ska omfatta 
tjänster och offentlig upphandling. Något 
som Ali Salem Tamek ser som problematiskt. 

– Europa kan inte ha relationer med Ma-
rocko och samtidigt ignorera Västsahara-
frågan för att behaga företagen. Marocko 
tar våra resurser: i Västsahara fi nns inga 
universitet eller sjukhus, ingen infrastruktur 
och hög arbetslöshet. En sådan situation kan 
inte understödjas av generösa handelsavtal.

 För Ali Salem Tamek fortsätter kampen 
och han sätter stort hopp till motstånd ge-
nom icke-våld och att det internationella 
samfundet ska fortsätta påtryckningarna.

– Att lämna situationen som den är kan 
leda till terrorism och våld. Sverige har gått 
i fronten, men det behövs mer stöd från det 
internationella samfundet. Marocko ocku-
perar vårt land men kan inte ockupera våra 
hjärtan, avslutar han.  

Text och bild: Nina Ahlén

ALI SALEM TAMEK

1993 20 år gammal greps Ali Salem 
Tamek, när han försökte ta sig till 
Polisarios fl yktingläger i Algeriet. 
Han dömdes till ett års fängelse 
och 10 000 dirham i böter. 

2002 dömdes han till två års fäng-
else för att han var ordförande 
för människorättsorganisationen 
Forum för Sanning och Rättvisa. 
Amnesty International utsåg ho-
nom då till samvetsfånge. 

2005 fängslades han igen och 
anklagades för att ha startat ”inti-
fadan” i El Aaiún och dömdes till 
åtta månaders fängelse.

2009 fängslades han åter tillsam-
mans med Anger-prismottagaren 
Brahim Dahane och fem andra 
västsaharier. De anklagades för 
högförräderi efter att ha besökt 
fl yktinglägren.

”Han har avtjänat sex 

fängelsestraff för sitt 

motstånd och hunger-

strejkat 29 gånger.”

Amnestys samvets-
fånge på SverigebesökDagen efter konserten i Göteborg hade 

Mariem Hassan och hennes musiker 

en workshop tillsammans med unga 

svenska folkmusiker. Elin Andersson, 

initiativtagare, berättar:

 
Jag har varit aktiv i Västsaharafrågan i ett 
par år och även lyssnat på Mariem Hassan 
länge. Så fi ck jag reda på att hon skulle kom-
ma på turné till Skåne och Göteborg i maj 
och såg chansen att kombinera mitt musik- 
och Västsaharaintresse. Jag lade fram för-
slaget att anordna en musikworkshop för 
World Fusion Collective. Det är en Göte-
borgsbaserad organisation med unga folk-
musiker, som vill ordna konserter och andra 
musikevenemang. De nappade på idén. En 
arrangörsgrupp satte igång med arbetet, som 
delvis fi nansierades genom Kultur ungdom 
och Göteborgs kulturstöd. Ett nära samar-
bete med Clandestinofestivalen, där Mariem 
Hassan och hennes musiker skulle spela, lös-
te logistiska problem. 

Dagen blev mycket lyckad och ett tjugo-
tal deltagare fi ck lära sig fyra av Mariems 
sånger. Till en början låg en viss nervositet 
i luften, men den löste snabbt upp sig och 
gav utrymme till jam. De fl esta var sångare 
men det fanns även saxofonister, violinister 

och slagverkare på plats.
Under workshopen fi ck deltagarna lära sig 

låtarna, som de fl esta aldrig hade hört innan, 
på gehör och sedan spela tillsammans. Det 
största problemet visade sig vara att lära sig 
sångtexterna på hassania, den arabiska som 
talas i Västsahara. Mariem var mycket noga 
med att alla skulle lära sig exakt rätt uttal, 
eftersom texterna är mycket viktiga för hen-
ne. Hon ville inte att sångerna skulle riskera 
att förlora sin rätta mening. Detta löste sig 
genom att hon gick igenom ord och fraser 
mycket noggrant. Alla deltagare skulle ock-
så få texterna på hassania och översatta till 
engelska mailade till sig efter workshopen.  

Deltagarna var mycket nöjda med dagen 
och tyckte att det var mycket intressant att 
få lära sig om den västsahariska musiktra-
ditionen. Flera av dem var nöjda över att 
bara ha fått höra Mariem Hassan sjunga 
så nära dem. 

Workshopen var också ett bra övnings-
tillfälle för Mariem själv, eftersom hon inte 
har någon lång vana av att lära ut sin mu-
sik. Men under sommaren skulle hon och 
hennes musiker fortsätta med detta tillsam-
mans med italienska barn. 

Elin Andersson

Bild: Lena Thunberg

upp. De känner inte sitt land. De känner 
bara till öknen och stenarna. Det är unga 
människor utan hopp och framtidsutsik-
ter i en ändlös väntan. Många ser bara ett 
alternativ: att ta till vapen igen och ta till-
baka hemlandet.

Vi är en liten nation, men ingen kan kuva 
oss. Vi var tvungna att skaffa oss kunskap 
och att lära oss fort. Vår republik grunda-
des i exil och är erkänd över hela världen 
av mer än 80 stater. Vi har en organise-
rad demokrati och en regering. Nu mås-
te vi delta i marockanernas schackspel på 
den internationella arenan. Vi har gjort ett 
liv av ingenting möjligt i denna öken. Alla 
våra barn har gått i skola. Många stude-
rar runt om i världen. 

Musiken är en viktig del av det västsa-
hariska folkets kulturella identitet. Där-
för kämpar jag, Mariem Hassan, med det 
jag kan, min röst, mina sånger, min mu-
sik med traditionellt sound, mjukt men be-
stämt, på scenen, på Internet eller var jag 
kan för att ge mitt folk kraft att kämpa 
emot, men också så att hela världen ska 
få kunskap om denna orättvisa. 

Jag vill tacka publiken och speciellt or-
ganisatörerna av Festate Festival som idag 
har gett mig ännu en chans att förmed-
la mitt budskap i musik- och kulturvärl-
den. Tack.”

Detta tal höll Mariem Hassan 

vid världsmusikfestivalen 

i Chiasso i Schweiz i juni 2012.

Översättning: Lena Thunberg

Folkmusiker sjöng och 
spelade med Mariem

De svenska folkmusikerna spelar entusiastiskt upp sitt inövade musikstycke under ledning av Mariem Hassan
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