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I början på 2015 besökte 
rektorn Ola Larsson och 
läraren Anna Olsson, bägge 
från Jakobsbergs Folkhög-
skola, västsahariska flyk-
tingläger utanför Tindouf i 
Algeriet.

Den 22 april rapporterade de från 
resan, till bilder, i skolans bibliotek.

– Det här är en miljö där männ-
iskor är lösningsinriktade, vilket ju 
också är nödvändigt när bildäck går 
sönder i öknen med mera. Det kan 
bli 40-50 grader varmt, konstaterade 
Ola Larsson:

– Västsaharierna har rötter i en no-
madiserande samhälle där tältet  och 
kamelen stått i centrum.

Anna Olsson berättade: 
– Kriget med Marocko har bl a 

inneburit att en mur byggts i öknen. 

Hundratusentals västsaharier har i 
25 år väntat på en folkomröstning. 
Många har tillbringat upp till 39 år 
i flyktinglägren i södra Algeriet. Nu 
lever över 1o0 000 i fem ökenstäder.

– Den tidigare koloniseringen av 
Västsahara var från Spanien, vilket är 
orsaken till att man bl a talar spanska 
i området.

Under besöket pågick en mängd 
identietsskapande aktiviteter och en 
västsaharisk nationaldag ingick där-
vid.

Utbyte planeras
Det finns ett solidaritetsarbete som 

pågått länge från svensk sida, med 
Västsahara. Olof Palme-skolan är 
fortfarande igång. Och Jakobsbergs 
folkhögskolas solidaritetskommitté 
kommer bland annat att ha möten, 
och hoppas också kunna sända volon-
tärer till Västsahara framöver.

Ola Larsson:
– Det kommer att bli uppföljning 

av bidrag och studieresa i framtiden. 
Kunskaperna om  befrielserörelsen/
partiet Polisario kommer att utökas. 
Det planeras bidragsprojekt, utbyte 
och en Glokal tankesmedja. Syftet är 
djupare förståelse, kontakter och ut-
byte.

– Solidaritetskommittén kom-
mer också att ha ett årsmöte, det 
blir förhoppningsvis ett bokprojekt. 
Dessutom har vi förhoppningen att 
volontärer från Jakobsbergs Folkhög-
skola reser iväg och kan hålla på med 
hälsa, konst, berättande, engelska. 
Det inleds i så fall våren 2016. På pro-
grammet finns kanske också Sahara 
Maraton. kanske en filmfestival och 
kursen Glokala framtidsstudier.

Henrik Persson

 De västsahariska kvinnorna spelade en viktig roll för utvecklingen i lägren när männen 
stred mot den marockanska ockupationsmakten på 70- och 80-talet. Foto: Mia Hallberg
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 Anna Olsson, till vänster och Ola Larsson, 
längst till höger, från Jakobsbergs Folkhögskola 
på plats i Tindouf. I mitten Habibulah från 
Polisarios ungdomsgrupp. Foto: Mia Hallberg

Ovan: Kamelen var och är viktig för 
västsaharierna. Foto: Ola Larsson

Två flickor från Smara har klätt sig för att fira 
nationaldag nummer 39. Foto: Anna Olsson

Stöd Västsaharas folk, sätt in en gåva på plus-
giro 81 49 64-3, Solidaritetskommittén på 
Jakobsbergs Folkhögskola.
Kontakt: anna.olsson@jakobsbergsfolkhogskola 
se, ola.larsson@jakobsbergsfolkhogskola.se


