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Jenny Wrangborg är poeten som sprang 
Sahara Marathon tillsammans med västsa-
hariska flyktingar och internationella löpare.  

–  För mig var det ett sätt att veta mer om 
konflikten. Det var en fantastisk upplevel-
se samtidigt som det var fruktansvärt. Fan-
tastiskt för det här var folk som levt där så 
länge, de nya generationerna har aldrig sett 
sitt hemland men forsätter att kämpa för 
att en dag kunna återvända. Det tyckte jag 
var väldigt inspirerande. Det är lätt att här-
ifrån känna att det är hopplöst men det är 
en konstig inställning efter den veckan, för 
det är inte hopplöst för dom.

Fotografen Johan Persson och journalisten 
Anna Roxwall besökte både flyktingläger och 
den befriade delen av Västsahara i februari. 

– Vi åkte dit som journalister och vårt 
primära mål var att se hur situationen var 
både för flyktingarna och för dem som inte 
bor på algerisk mark utan under Polisarios 
kontroll. Vi reste söderut till en ort som he-
ter Miyek, vi träffade folk som bor i Västsa-
hara och Polisarios soldater, berättar Johan.

Anna menar att det är svårt att beskriva 
detta journalistiskt. 

– Där finns kämpaglöden, man ska åter-
vända, det finns inga alternativ. Men hand-
lingsutrymmet är väldigt begränsat. Och det 
är inte lätt att på riktigt beskriva hur hund-
ratusen människor sitter fast i en öken och 
där ingenting händer och man vill ha krig 
och frågan är hur det ska gå till. Det är en 
väldigt märklig konflikt.

Julia Finér, ordförande för Emmaus Stock-
holm, utvisades nyligen ur Västsaharas hu-
vudstad El Aaiun när hon skulle träffa 
människorättsförsvarare och medborgar-
journalister.

  
Frustrerande  
Status quo

– Det är ekonomiska intressen som driver 
konflikten. Marockos kung anser att Saha-
ra alltid kommer att vara marockanskt. Så 
det är upp till Sverige, till EU och världssam-
fundet att agera.

– I lägren är de förbannade och frågar 
varför skriver ni inte om detta, konflikten 
har pågått i fyrtio år, säger Johan. Det cy-
niska svaret är att det händer ingenting, det 
kastas inga stenar, det smäller inga bomber, 
det skjuts inga skott. Där ligger både sve-
ket och faran hos världssamfundet, att det 
ska behöva startas ett nytt krig. Hela värl-
den brinner och vi behöver inte en ny kon-
flikt i Nordafrika. 

– Ingen tjänar på självständighet, inte Ma-
rocko, EU struntar i det, alla utom västsaha-

Varför besöker man Västsahara? Och hur kan 
man engagera sig i frågan?  
En poet, två journalister och en ordförande 
delade med sig av sina erfarenheter  
och intryck på ett frukostmöte anordnat  
av Emmaus Stockholm.

rierna tjänar på status quo. Och mediaintres-
set fortsätter vara lågt så länge inget händer.

– Men smäller det någonstans kommer 
det inte heller att vara till västsahariernas 
fördel för då kan det utifrån  ses som ytter-
ligare muslimer som ställer till bråk, säger 
Anna. Den goodwill som västsaharierna har 
genom att hålla sig till förhandlingsbordet 
skulle raseras.  Det har ju förts en debatt 
om en radikalisering hos de unga men den 
har vi inte sett. De unga pratar mycket om 
krig men det västsahariska samhället ser sig 
självt som fredligt.

– Radikaliseringen är en mediabild som 
håller på att byggas upp nu, om påstådda 
kontakter med jihadister, om korruption 
inom Polisario. Det drivs en ganska tydlig 
desinformationskampanj som vill klistra på 
islamism på Västsahara, menar David Isaks-
son från Blank Spot Project. 

Mötets moderator Amie Bramme Sey frå-
gade vad man kan göra för att engagera sig 
och uppmärksamma Västsahara. 

– Kultur och sport har en roll att spela, 
anser Jenny. Maratonloppet lockade folk 
från hela världen, vanliga löpare som vil-
le springa ett coolt lopp genom öknen. När 
vi åkte därifrån visste alla mycket mer om 

ockupationen och blev ambassadörer för frå-
gan. Nästa år hoppas jag att Emmaus skick-
ar ner fler folk och mer kända kändisar. Att 
delta i loppet var ett bra sätt att komma in 
och bo hos en av familjerna, att bli insläppt 
i flyktinglägret och få veta mer om hur var-
dagen funkar där. Och vi måste våga åka till 
de ockuperade delarna. Det skapar ju upp-
märksamhet när man blir utkastad…

– Frågan om att erkänna Västsahara är 
väldigt viktig diplomatiskt men även för 
dem som kämpar i Västsahara och i flykting-
lägren är det viktigt att veta att vi bryr oss.

– Ja, säger Julia, riksdagsbeslutet 2012 
om erkännande gav västsaharierna hopp 
och många trodde att det var ett av de första 
ärenden som den nya regeringen skulle ta itu 
med. Alla blev förvånade att man talade om 
Palestina men inte om Västsahara. Nu har 
frågan låg prioritet och vad händer nu? Vi 
måste fortsätta att sätta press på regeringen.

– Och vi måste ändra bilden av Marocko 
som ett semesterparadis, vi måste prata mer 
om diktaturen som inte är synlig för turis-
ter. Dessutom kan man resa till Västsaha-
ra på semester istället eller semestra i flyk-
tinglägren för att se och lära sig något nytt.

Text: Kerstin Bjurman
Bild: Kristin Ivarsson

”Vi måste ändra bilden 
av Marocko som ett  
semesterparadis, vi  
måste prata mer om  
diktaturen som inte är 
synlig för turisterna.”

Fotografen Johan Persson, journalisten David Isaksson och poeten Jenny  
Wrangborg på ett seminarium i Stockholm.

 P for Plunder 2014
Kanandensiska Agrium Inc och litauiska Lifosa AB stod för 
58 procent av den illegala fosfatimporten från Västsahara 
2014. 

2,1 miljoner ton fosfat till ett värde av 230 miljoner dollar 
exporterades av Marocko under 2014. Försäljningen av den 
västsahariska fosfaten är Marockos största inkomstkälla 
från det ockuperade landet.

Det översta lagret högkvalitativ fosfat i gruvan Bou Craa 
är nu slut. Marockanska OCP har börjat exploatera nästa 
lager. Rapporten P for Plunder finns på www.wsrw.com

Polisario fördömer Frankrike
Genom sin vetorätt i säkerhetsrådet och sitt konstanta stöd 
till Marockos koloniala politik förlänger Frankrike en 40-årig 
konflikt och hindrar FN att få ett slut på konflikten, skriver 
Polisario Front i ett uttalande i maj.

– Västsaharierna har rätt till självbestämmande och själv-
ständighet enligt FN-resolutionen 1514.
Spanien, för närvarande medlem i säkerhetsrådet, uppma-
nas att ta sitt juridiska, politiska och moraliska ansvar mot 
det västsahariska folket och avkolonisera landet.

Kosmos hittar olja
Det amerikanska oljebolaget Kosmos Energy fortsätter att 
söka efter olja i västsahariskt vatten trots internationella 
och västsahariska protester. De första borrhålen vid Cap 
Boujdour kommer dock att stängas, eftersom fynden inte är 
kommersiellt gångbara att utvinna enligt bolaget.

FN:s tidigare rättschef Hans Corell upprepade nyligen sitt 
rättsliga utlåtande från 2002 att oljeutvinning i den ockupe-
rade delen av Västsahara är olaglig, efter att Kosmos Energy 
tolkat utlåtandet annorlunda.

Nej till norsk fosfattransport
Det norska shippingbolaget Ugland ber om ursäkt för att 
deras fartyg Rosita, 52 000 ton, kommer att frakta fosfat 
från ockuperade Västsaharas hamn i El Aaiún. Fartyget har 
chartrats under 4-6 månader av ett annat företag för trans-
porten. 

– Ett misstag som inte kommer att hända igen, säger 
Øystein Beisland efter att ha varit i kontakt med det norska 
utrikesdepartementet. 

2007 uppmanade norska utrikesdepartementet företag att 
inte handla eller investera i det ockuperade Västsahara.
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