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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.  
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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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