Monica Zak berättar
vidare om Hadara
upation av Västsahara blev struts ett jaktbyte för de många soldaterna som behövde
mat. Många strutsar dog också när de slets
sönder av trampminor som grävts ner av
marockanerna.
– Pojken som levde med strutsar har kommit ut i Algeriet på arabiska och franska, berättar Monica Zak. Utbildningsministeriet
har köpt in den och delat ut den till vartenda skolbibliotek i hela landet. Det tycker jag
är viktigt eftersom västsaharierna och lägren
är något ganska okänt i Algeriet.
– Den svenska organisationen Bibliotek i
Samhälle har donerat 6000 exemplar av boken på arabiska till de västsahariska flyktingarna i Algeriets öken och 1000 för insmuggling till det ockuperade Västsahara. Den sägs
vara lägrens första bestseller. Inkomsterna
från utgivningen i Algeriet går till Hadaras
familj i lägren.
– Boken har också kommit ut på spanska i Latinamerika och i en förkortad utgåva i Spanien. Det svenska förlaget Dar-al
Muna har givit ut boken på arabiska i Sverige och den utgåvan säljer förlaget över hela
arabvärlden.

I en ny bok för unga vuxna, Dansa med
strutsar, skriver Monica Zak om den nu
tonårige strutspojken, som ger sig iväg
för att söka rätt på och ta adjö av sin
strutsfamilj, som han hastigt skildes från
i unga år.
Men bortavaron från människorna blir
betydligt längre än han planerat…

DE KÄMPAR
OCH VÄNTAR

L

ängs horisonten sand,
under fötterna sand,
sanden som letar
sig in överallt, sanden man andas. Vi är ett tiotal svenskar som tillsammans
med hundratals andra från
hela världen åkt till de västsahariska flyktinglägren i södra
Algeriet för att lära oss mer om
Marockos ockupation av Västsahara och springa Sahara Marathon.
Men vi är bara på besök, vi
vet ingenting om sand. Det vet
däremot familjerna som vi bor
hos under veckan i flyktinglägret i Smara. 24-åriga
Dakhna Ishag möter oss i den
kalla ökennatten när vi anländer i bussar till lägret. Född
och uppvuxen här drömmer
hon om att en dag kunna flytta hem till Västsahara tillsammans med sin man Medatu
och deras nio månaders bebis
Fatma.
Sanden skaver kanske våra
fötter, gnisslar mellan våra tänder och grusar våra ögon men
vad det egentligen betyder att
leva här handlar om någonting annat. Kanske väntan och
kamp.
Trots att FN redan 1965 slog
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fast att västsaharierna har rätt
till sitt eget land verkar konflikten stå still. Och medan
åren går tömmer Marocko i
strid med folkrätten den västsahariska jorden och vattnet på
naturresurser och solen fortsätter att steka över Dakhna och
hennes familj.
I snart fyra decennier har Sahara varit flyktingarnas högst

Sahara Marathon
äger rum varje år
i flyktinglägren.
Jenny Wrangborg
följde med några
svenska löpare för
att rapportera.

tillfälliga hem. Trots att deras
hemlands kust ligger där bortom sanddynerna har många
här aldrig sett havet. Det hav
där bland annat svenska båtar utflaggade till andra länder fortfarande trålar upp ockupationens rikedomar. Vattnen
utanför det ockuperade Västsaharas kust är ett av världens få kvarvarande rika fiskevatten. Och kring hemlandets
naturresurser går banden mellan Sverige och ockupationen.
En borrigg från Atlas Copco
ser till att fosfaten från gruvorna kommer upp ur jorden och
svenska pensionspengar investeras i företag som har ekonomiska intressen på ockuperad
västsaharisk mark.
Under veckan i lägret möter vi en generation uppvuxen i
flyktingläger. Väntandes, kämpandes för frihet medan FN:s
katastrofransoner sakta lett till
kronisk undernäring hos stora delar av befolkningen. Värst
drabbade är som alltid barnen.
Frukten i våra fruktdiskar tagna ur Dakhnas händer, sardinerna fiskade ur hemlandets
hav bytta mot katastrofhjälp
och proteinbrist för
Dakhnas barn.

Dakhna Ishag och
hennes dotter Fatma.

På flyget tillbaka till Europa
igen drömmer jag om Dakhna.
I drömmen har hon Fatma på
armen, hon drar sin stora melfa-sjal över henne i ett försök att skydda henne från solen och sanden. Hon står och
ropar någonting men hennes
röst når inte fram, orden blåser
bort i sandstormen och jag kan
inte röra mig för att gå och
möta henne. Jag vaknar med
det där tysta ekot inuti när planet landar.
Men samtidigt, när vi som
bara var på besök lämnat lägret, har även de som enbart
kom för ökenloppet också förvandlats till ambassadörer för
västsahariernas kamp. Med
träningsvärken och värmen
från folket i lägret helt färskt i
minnet är det svårt att tro annat än att Dakhnas och det
västsahariska folket röst kommer att nå resten av världen.
Och när det sker och Västsahara är fritt ska Sahara Marathon springas ända ut till kusten.
Tills dess fortsätter kampen.
I löparspåren, öknen och i Sverige.
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När Hadara var två år gammal försvann han
i en sandstorm i Västsaharas öken. Alla, utom
hans mamma, tog för givet att han var död,
det fanns helt enkelt inte en chans för ett litet barn att överleva i den karga och ogästvänliga miljön.
Men han klarade sig. Han hittades nämligen av en flock strutsar som tog sig an honom och införlivade honom i flocken där han
växte upp och blev kvar i tio år.
Detta skildras i Pojken som levde med
strutsar av Monica Zak. Boken, som gavs ut
2001, bygger på en sann historia som Hadaras son Ahmedu berättade för Monica Zak
i flyktinglägren i Algeriet.
Vid tolv års ålder var Hadara tillbaka hos
sin familj, infångad av en herde som hört
Hadaras mamma berätta om sin son. Återkomsten och acklimatisering till människornas liv blev svår för pojken som hade levt
hela sitt medvetna liv med strutsar och starkt
formats av detta. Det var så mycket han inte
förstod, det fanns beteenden han inte tyckte om och det var inte alla som behandlade
honom väl. Och han längtade efter och saknade sin strutsfamilj.

dans som han lärde sina barn.
Idag finns det knappt några strutsar kvar
i Sahara. Boken beskriver hur de för cirka
hundra år sedan jagades för sina fjädrar som
var en stor modeartikel i USA och Europa.
Men den jakten var inte lika förödande som
det som skett under de senaste fyrtio åren.
Under det långa kriget efter Marockos ock-
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DANSA MED STRUTSAR
Monika Zak
Fagus förlag, 2015

Den unga flickan Kharouba fångade hans
hjärta men efter några år lämnade han sin
unga fru och lille son för att söka kontakt
med sin strutsfamilj som han så hastigt och
brutalt skilts ifrån och som han därför ville ta farväl av. Men bortavaron blev mycket längre än han tänkt. Det skulle dröja sju
år innan han kom tillbaka. Detta skildras i
den nya boken Dansa med strutsar som nu
utges på Fagus förlag.
Att vara ensam ute i öknen var svårare än
Hadara tänkt sig och han var nära att dö när
han än en gång räddades till livet av strutsar. Han hittade så småningom sin adoptivfamilj som han följde på en lång vandring
innan han för gott återvände till sin människofamilj.
Det finns många historier om barn som
vuxit upp med djur, några sådana barn har
hittats men inget av dem har själva kunnat
berätta om sitt liv så som Hadara berättade
för sin familj. Hans historia är känd bland
alla västsaharier liksom den speciella struts-

Monica Zak har intervjuat många västsaharier för att kunna skildra deras traditionella kultur. Här berättar Ahmedu Hadara om sin far ”strutspojken” Hadara.
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