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Jag levde i en totalt isolerad situation, upp-
tagen hela tiden utan någon tid för att vila, 
läsa eller träffa vänner. Två år förflöt på det-
ta sätt tills min son började gå. Han var li-
ten och klen men han kunde gå. Men min 
dotter måste jag bära överallt, eftersom det 
inte fanns någon rullstol till henne.

Jag bestämde mig för att återuppta mitt 
arbete, åtminstone för att ge mig själv mer 

moralisk styrka och försöka göra något för 
mitt folk, även om det var hemifrån. Jag bör-
jade med kontorsjobb för den skola, där jag 
hade arbetat.

En dag träffade jag Mama, en kollega från 
lärarskolan i 27 februarilägret. Det var så 
roligt att träffa henne. Hon frågade mig om 
mitt liv och jag berättade allt om min dotter 
och alla svårigheter jag hade med att arbeta. 
Hon föreslog att jag skulle kontakta Natio-
nal Union of Saharawi Women (UNMS), där 
jag skulle kunna uträtta mer och där mina 
barn skulle kunna vara på ”dagis” utan pro-
blem. Hon lovade att hjälpa mig att få kon-
takt med organisationen.

Efter två veckor kom en kvinna i militär-
uniform hem till mig. Hon hälsade hjärtligt 
på mig och tog min dotter i famn. Hon pre-
senterade sig som Senia Ahmed, generalse-
kreterare för UNMS. Hon sa, att hon skulle 
bli så glad om jag ville arbeta med dem och 
att hon skulle leta efter någon som kunde ta 
mina barn till dagis. Då brast jag i gråt. Jag 
kände på mig att den trevliga kvinnan skul-
le bli min räddning. Jag tackade ja men sa 
att jag behövde två dagar för att prata med 
min mamma. När mamma hörde förslaget, 
blev hon mycket glad och stödde mitt beslut.

Tre dagar senare kom en lastbil med fyra 
kvinnor från kvinnoförbundet UNMS. De 
tog mitt tält och mig till 27 februariskolan, 
UNMS kontor. De hjälpte mig att sätta upp 
tältet igen och erbjöd mig hjälp. Nästa dag 
kom Senia Ahmed och presenterade mig för 
en flicka, som skulle hjälpa till att ta barnen 
till dagis. Hon hette Lita, en mycket glad 
kvinna, som min dotter senare skulle kalla 
sin andra mamma. 

Jag blev administratör på UNMS-kontoret. 

Detta var 1989. Efter det har jag axlat oli-
ka roller: på huvudkontoret, på samarbets-
avdelningen och till sist som generalsekre-
terare för UNMS. I många år var mitt jobb 
i organisationen att få fler kvinnor att enga-
gera sig och delta i samhällslivet.

Medan min dotter var på dagis, erbjöd sig 
Senia att ordna ett pass och att söka behand-
ling för min dotter utomlands. Hon kontak-
tade den västsahariska delegationen i Anda-
lusien i Spanien och bad dem leta efter en 
familj, som skulle kunna ta hand om flickan 

medan hon fick sin behandling. Så blev det.
Jag hade inget pass, så Senia var tvungen 

att leta efter någon annan kvinna med pass 
som skulle kunna följa med min dotter. Det 
smärtade mig att jag inte kunde följa med 
henne, för hon var bara tre år, men hennes 
hälsa var ju viktigast, så jag fick acceptera 
att hon reste utan mig.

Ett år gick utan några nyheter. Under hela 
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– Vi har två mål: Det första är självstän-
dighet och frihet. Det andra är att bygga 
upp ett modernt samhälle, där kvinnor 
och män har lika rättigheter och möjlig-
heter. Det svåraste är det första målet. 
När det gäller det andra målet har vi va-
rit framgångsrika, men det räcker inte. 
Vid Polisarios senaste kongress besluta-
des att kvinnor ska kvoteras in vid alla 
val. 25 procent måste utgöras av kvinnor, 
berättar Fatma.

– Våra kontakter med organisationer 
utomlands är mycket viktiga för oss. Vi 
har bra kontakter i Sverige. Palmecentret 
hjälper oss i lägret med stöd till kurser-
na på Olof Palmeskolan till exempel. Det 
finns kurser i administration, internet, sy 
kläder, kvinnors rättigheter, självkänsla, 
kommunikation. Allt möjligt.

MOTIONER TILL RIKSDAGEN

– Min dotter säger att hon har två mammor; en som gav henne livet och en som hjälpte henne att utvecklas, berättar Fatma, som träffade 
dottern i juli. Här med spanska mamman Maria José.

denna tid kan jag inte minnas en enda natt 
utan att min dotters ansikte fanns på min 
näthinna. Jag hade så många frågor: Hur 
hade hon det? Hur mådde hon? Hur hade 
hon det med familjen? Var hon glad? Var 
hon friskare? Hur var familjen…?

En dag när jag arbetade på kontoret med 
Senia sa jag till henne att jag verkligen vil-
le prata med min dotter. Jag frågade om Se-
nia kunde hjälpa till med detta. Hon sa, att 
det var svårt men hon såg till så att jag fick 
kontakt med FN-styrkan MINURSO samma 
kväll. Jag var så upprymd över att jag skulle få 
höra min dotters röst, att jag inte förstod att 
min dotter bara skulle kunna prata spanska.

Klockan två var det dags. Tjänstemännen 
bad om telefonnumret till den västsahariska 
delegationen i Andalusien för att få tag på 
numret till familjen, där min dotter bodde. 
Några minuter senare fick vi kontakt, men 
ingen av oss pratade spanska. Vi kunde inte 
förstå familjen. De var tvungna att kalla på 
en flicka som jobbade där och som kunde 
hjälpa oss. Flickan tog luren och förklarade 
sedan för familjen att jag var Selmas mam-
ma och att jag ville prata med Selma. När 
flickan lämnade över luren var jag så nervös 
att jag nästan inte kunde prata. Till slut sa 
jag: ”Selma, ana mama” som betyder ”Jag 
är din mamma”. Selma förstod ingenting 
och sa bara qué, qué, qué….

Vi höll på så där i nästan femton minuter 
utan att förstå varandra. Till slut tog flick-
an luren och försökte förklara för min dot-
ter att jag var hennes mamma, men att hon 
inte kunde förstå mig. Min dotter sa till hen-
ne: ”Jag förstår inte, om hon är min mamma 
så skulle hon ju prata som jag gör.” 

Dessa ord har verkligen plågat mig, det 
kändes som att jag hade förlorat min dot-
ter. Det var så svårt, jag var så förtvivlad, 
men jag har insett att det krävs många offer 
i livet. Dessutom tvingade det mig att läsa 
spanska för att kunna kommunicera med 
min dotter och familjen.

Nu är min dotter hos den spanska famil-
jen, som hon kom till 1991. Den familjen 
är ett verkligt exempel på hängivenhet och 
solidaritet. Jag kommer alltid att vara tack-
sam för allt de gjorde för att min dotter skul-
le bli en person med många drömmar i li-
vet. Tack vare deras arbete har jag lärt mig 
att solidaritet betyder allt och att det inte 
finns några gränser för en varaktig och en-
ande samexistens.
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Fatma berättade i april 2013 att hennes 
dotter nu kan gå med kryckor, att hon kom 
tillbaka till flyktinglägren 2008 och stan-
nade i fyra år, men att hon nu är tillbaka i 
Spanien, där hon studerar på universitetet.

– Min dotter säger att hon har två mam-
mor; en som gav henne livet och en som 
hjälpte henne att utvecklas, berättar Fatma.

– Det är mycket svårt och jag kan inte pra-
ta om allt, men vi blev en enda familj tillsam-
mans och vi har också tagit varandras namn!

I höstens riksdagsmotioner skriver Miljö-
partiet om Västsahara: 

”Marockos ockupation av Västsahara är 
en av de längsta ockupationerna i modern 
tid och övergreppen mot mänskliga rättig-
heter är väldokumenterade och omfattande. 
Ett viktigt motiv till ockupationen är Ma-
rockos intressen att utvinna naturresurser 
från landet. Det handlar om fosfat, ener-
giframställning, grönsaksodling och fiske. 
Alla dessa verksamheter strider tydligt mot 
folkrätten. Sverige är med i att upprätthål-
la Marockos ockupation av Västsahara ge-
nom att konsumera dess naturresurser och 
stötta utvinningen av dem.

Artikel 73 i FN:s stadgar, och FN:s de-
klarationer om avkolonisering, tillförsäk-
rar koloniserade folk ”permanent suveräni-
tet över naturresurser” i deras territorium. 
1975 slog internationella domstolen i Haag 
fast att Marocko inte har några legitima 
anspråk på Västsahara, vilket ockuperats 
av Marocko sedan samma år. Detta inne-
bär att de naturresurser som finns i Västsa-
hara tillhör västsaharierna. Utländska fö-
retag köper västsahariernas fisk, frukt och 
fosfat av ockupationsmakten Marocko, i 
strid med FN:s regler. Fiskare från väst-
kusten opererar i västsahariska vatten och 
Marocko har köpt borriggar från det svens-
ka bolaget Atlas Copco till fosfatgruvan i 
västsahariska Bou Craa.”

Miljöpartiet kräver att AP-fonderna inte 
gör investeringar som bidrar till att upp-
rätthålla ockupation, att svenska företag 
ska uppmärksammas på riskerna att folk-
rättsbrott begås i affär med Marocko, att 
Sverige ska driva på i EU både för ett nej 
till fiskeavtalet med Marocko och att en 

kommission ska sändas för att undersöka 
massgravarna på västsahariskt territori-
um, att det svenska matstödet till flykting-
lägren ska öka.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna kräver att riksdags-
beslutet om ett erkännande av Västsahara 
ska genomföras av regeringen.

Socialdemokraterna kräver också ett ökat 
humanitärt stöd till flyktinglägren, att svens-
ka myndigheter ska se till att inte varor från 
ockuperat västsahariskt territorium har 
falsk marockansk ursprungsmärkning, att 
Sverige ska verka för att journalister och 
internationella observatörer snarast släpps 
in i Västsahara, att Marockos kränkningar 
av mänskliga rättigheter bekämpas.

Vänsterpartiet kräver att FN-styrkan Mi-
nursos mandat ”utvidgas till att också inne-
fatta övervakning av situationen gällande 
de mänskliga rättigheterna”. Vänsterpar-
tiet säger också att EU:s handelsavtal med 
Marocko har starkt kritiserats för att vara 
otydligt när det kommer till västsaharis-
ka produkter, och varor från Västsahara 
märks fortfarande som om de vore produ-
cerade i Marocko.

Sverigedemokraterna vill att regeringen 
sätter större press på Marocko och inom 
EU verka för Västsaharas rätt till självstän-
dighet, ett upphörande av fiskeavtalen och 
slut på Marockos brott mot de mänskli-
ga rättigheterna. Sverigedemokraterna vill 
också ha ett ökat stöd till UNHCR samt 
ett ökat humanitärt stöd till flyktinglägren 
från Sverige.
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Selma.

Inga investeringar,  
öka stödet,  
erkänn Västsahara!

Klimatet i flyktinglägren är hårt med sand och ständig vind.
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