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Högskolan i Dalarna, Kristinegymnasiet, 
Maserskolans högstadium och Café Peace 
and Love fick Västsaharainformation  
vid den årliga Västsaharadagen  
i Falun-Borlänge.

Onsdagen 8 oktober genomfördes årets ma-
nifestation för ett ”Fritt Västsahara” med 
aktiviteter i både Falun och Borlänge. Väst-
saharakännaren och redaktören Lena Thun-
berg besökte först Kristinegymnasiet och 
senare Högskolan Dalarna i Falun, då till-
sammans med Aliyen Kentaoui, Polisarios 
representant i Sverige. Han var tidigare Po-
lisarios representant i den afrikanska orga-
nisationen OAU. 

De berättade till bilder om Västsaharas his-
toria, om förtrycket under Marockos mång-
åriga ockupation av Västsahara samt om det 
välorganiserade men påfrestande livet i flyk-
tinglägren i öknen. Flyktingarna är helt be-
roende av livsmedelshjälp utifrån. 

Salen var välfylld under den två timmar 
långa öppna föreläsningen och engageran-
de frågestunden. Sören Lindh, samordnare 
för paraplyorganisationen VästsaharaAk-
tionen besökte Maserskolan i Borlänge och 

pratade engagerat inför cirka 100 lyssnan-
de högstadieelever. 

Efter skolbesöken fortsatte aktiviteterna 
med ett utomhusmöte på Jussi Björlings torg 
i Borlänge där dansgruppen BUS från Falun 
gjorde ett bejublat framträdande. Dagen av-
slutades med samtal med de inbjudna före-
läsarna på ett närmast fullsatt café Peace & 
Love i Borlänge. 

Aliyen Kentaoui betonade Polisarios strä-
van till en fredlig lösning. Samtidigt uttryck-
te han oro över den ökande instabiliteten i 
närområdet och att detta kräver en snar re-
aktion från EU och omvärlden, i första hand 
genom ökad diplomatisk, politisk press och 
ekonomiska påtryckningar på Marocko. Ett 
svenskt erkännande av Västsahara vore ett 
viktigt steg på vägen. 

Deltagarna på kvällsmötet ställde sig bak-
om kravet på en bojkott av Marocko som ett 
medel att uppnå ett fritt Västsahara. 

Under kvällen samlades 615 kronor in till 
”yrkesutbildning till unga västsahariska kvin-
nor i flyktinglägren”. Projektet sker i sam-
arbete med bland andra S-Kvinnor Dalarna. 
Övriga 13 föreningar som samarbetade i år, 

den fjärde Fritt Västsahara-manifestationen 
var ABF, BUS (Bojsenburgs Revysällskap), 
Diakonia, Falu Afrikagrupp, Falu Arbetar-
kommun, Falu FN-förening, Falu Fredskör, 
FN-förbundets daladistrikt, Folket i Bild/

– Vi köper inga varor från Marocko, inga 
clementiner och inga tomater!
Detta beslutade ett enhälligt möte på 
Café Peace and Love i Borlänge en regnig 
onsdag i oktober efter förslag från en 
åhörare. 

Deltagarna lovade att gå hem till sina orga-
nisationer och be dem att stödja en bojkott.

Den årliga Västsaharadagen i Falun och 
Borlänge organiserades av femton organi-
sationer. 

– Marocko behöver ett klart och tydligt 
besked från Europa, inte som nu illegala fis-
ke- och handelsavtal, som rör Västsaharas 
råvaror, sa Aliyen Kentawi, Polisarios re-
presentant i Sverige.

Nu kommer alltså ett klart och tydligt 
svar från Dalarna i alla fall!

Det uteblivna beskedet om ett svenskt 
erkännande av Västsahara i Stefan Löf-
véns regeringsförklaring diskuterades ock-
så under mötet.

– Det måste komma, sa Anita Tärneborg 
från S-kvinnor Dalarna.

I november reser hon och två andra S-
kvinnor till flyktinglägren för att bland an-
nat titta på Palmeskolan, ett kvinnoprojekt 
som S-kvinnor Dalarna har börjat stödja.

– Ja, det beskedet kommer säkert, sa Ali-
yen Kentawi, ett riksdagsbeslut är ju re-
dan fattat.

Västsaharadagen bestod av flera olika 
aktiviteter.

– Sören Lindh från VästsaharaAktionen 
fascinerade 100 högstadielelever på Ma-
serskolan med sin berättelse om Västsa-
hara, berättade Carin Palmkrantz, S-kvin-
nor Dalarna.

På gågatan utanför Café Peace and Love 
uppträdde dansgruppen BUS (Bojsenbergs 
revysällskap) från Falun. Höstmörker och 
duggregn stoppade inte ungdomarna från att 
framföra egen koreograferad dans. 

– Västsahara ska vara ett självständigt 
land, sa Dita Pratiwi, 23-årig ordförande 
i gruppen.

– Deras naturresurser stjäls så att den ma-
rockanske kungen ska kunna bygga ännu fle-
ra palats, sa Mimmi Sandberg. Affärer i Sve-
rige borde inte sälja marockanska tomater.

– Dansgruppen är toppen. Vi är i alla åld-
rar och det är så fin sammanhållning och 
gemenskap. Vi hjälper varandra. Mimmi 
är som en extramamma för oss, berättade 
Sangeeta Chauhan.

Lena Thunberg

Manifestation i Dalarna 
för ett fritt Västsahara

Dalarna 
bojkottar 
Marocko!

Kulturfront, Nedansiljans FN-förening, S-
kvinnor Dalarna, Ung Vänster Falun, Vän-
sterpartiet Falun, Vänsterpartiet Dalarna. 
Ett viktigt syfte är att sprida information om 
vad som pågår i denna ”glömda” konflikt.

Text: Monica Lindh, kontaktperson för 
Falu Afrikagrupp och för arbetsgruppen 
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Ansvarig för kursen African Studies 
vid Högskolan i Dalarna är professor  
Lars Berge.

Carin Palmkrantz, S-kvinnor Dalarna, Lena Thunberg, Tidskriften Västsahara och Polisario Fronts representant Aliyen Kentawi 
deltog i mötet på Café Peace and Love i Borlänge.

Dansgruppen BUS (Bojsenburgs Revysällskap) framförde en egen dans till  
Västsaharas ära.

Monica Lindh, Falu Afrikagrupp höll i trådarna och talade på ett gatumöte.
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