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Förord
Denna bok fokuserar på interna faktorer relaterade till den sedan mitten på
1970-talet pågående Västsaharakonflikten. De ökade terrorhoten i Maghrebregionen, och i hela Nordafrika, har radikalt förändrat säkerhetsläget och ställt
nya krav på hur den lokala västsahariska politiska ledningen bygger upp och
upprätthåller politiska institutioner under de förhållanden som råder på grund
av den långdragna konflikten mellan den västsahariska befrielseorganisationen
Polisario och Marocko. I bakgrunden finns också hela tiden en balansgång mellan
ett fortsatt strävande efter en politisk lösning och en risk för återupptagande
av militära aktiviteter. I denna bok belyses och granskas den västsahariska
statstruktur som i exil byggts upp.
Vid besök i området och flyktingläger vid Tindouf i Algeriet framträder ett
mycket välorganiserat flyktingsamhälle med en väl utbyggd infrastruktur med
skolor, sjukvård och andra grundläggande samhällsinrättningar. Under åren i exil
har västsaharierna byggt upp ett samhälle och en statsapparat med parlament,
regering, ministerier och både en central och en lokal förvaltning. Denna
statsapparat fungerar relativt väl men med de begränsningar exilsituationen
medför. Samtidigt är samhällsbygget – som det visas i denna antologi – en
blandning av det reella, det symboliska och det imaginära. Detta gör det svårt att
analysera den västsaharariska staten med de metoder som traditionellt används
inom statsvetenskapen – och där statens legitimitet, folkrättsligt erkännande
samt ett demokratiskt statsskick är centrala begrepp. Artiklar i denna volym
representerar ett annat tillvägagångssätt för att analysera stat, samhälle och det
sociala kontraktet, utifrån de metoder som socialantropologer, kulturgeografer,
socialpsykologer och sociologer använder. Denna bok belyser och granskar
uppbyggnaden av det västsaharariska exilsamhälle, det sociala kontraktet,
klanstrukturens upplösning, bevarandet av en nationell identitet, samt hur
valprocesserna ser ut.
Ett stort tack till förlaget University of Wales Press som möjliggjort för oss att
använda delar av Pablo San Martíns bok. Vi vill också tacka socialantropologen
Alice Wilson för hennes bidrag De västsahariska väljarnas val: att utforma
en transterritoriell politisk gemenskap som hon sammanställt speciellt för
denna bok och där hon inriktar sig på hur de transterritoriella medborgarna
och väljarna är delaktiga i det pågående nationsbygget. Alice Wilson gjorde
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fältstudier i flyktinglägren under perioden 2006-2014, och Stiftelsen Global
Kunskap har publicerat henne tidigare i nättidskriften Globalt Perspektiv. Av
utrymmesskäl, och för att göra artiklarna tillgängliga för en bredare läsargrupp,
publiceras Pablo San Martíns artiklar i en något förkortad form och utan de
omfattande källhänvisningarna. Den som vill ta del av referenserna hänvisas till
originalverket Western Sahara – The Refugee Nation.
I Sverige finns många journalister och organisationsaktiva som på olika
sätt arbetar med västsaharafrågan och det finns relativt mycket skrivet om
den uteblivna folkomröstningen som FN beslutat om, samt om de folkrättsliga
aspekterna som handlar om erkännandet av staten Västsahara och hantering av
Västsaharas naturresurser. Det har hittills dock saknats, åtminstone på svenska,
en mer omfattande beskrivning och analys av befrielserörelsen Polisarios och
staten Västsaharas interna struktur. Denna bok, utgiven med ekonomiskt stöd
från Folke Bernadotte Akademin, kan förhoppningsvis bidra till att fylla den
luckan. Förhoppningsvis kan artiklarna i boken också inspirera till forskning om
exilsamhället Västsahara.

Claes Olsson
Helena Olsson
Red.
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Helena Olsson

Introduktion till antologin
Västsahara – nationsbygge i exil
Västsahara exilsamhället – en blandning av det reella,
det symboliska och det imaginära

Västsaharakonflikten har pågått sedan mitten på 1970-talet och är därmed en
av världens mest långvariga konflikter. Västsahara var en spansk koloni från
1880-talet och i samband med att Spanien 1975 lämnade kolonin invaderades
området i stället av Marocko som betraktar Västsahara som en del av stor-Marocko. Befrielserörelsen Polisario började 1973 en väpnad kamp för självständighet och tre år senare utropades den självständiga Sahariska arabiska demokratiska republiken (SADR), med en egen konstitution som är starkt inspirerad
av den franska. En stor andel av västsaharierna bor i flyktinglägren i grannlandet
Algeriet som i ett tidigt stadium beslutade stödja västsaharierna. Skälen var och
är framför allt geopolitiska eftersom Algeriet ser Marockos ökade inflytande med
oro. Sedan 1991 råder en vapenvila, men huvuddelen av befolkningen bor kvar
i flyktinglägren. Polisario kontrollerar dock landområdet till öster om den försvarsmur Marocko byggde genom hela Västsahara, från norr till söder. Marockos
ockupation av Västsahara har inte erkänts av någon annan part. SADR har erkänts av över 80 länder, dock inget av EU-länderna.
Västsaharakonflikten nämns ofta som den sista avkoloniseringsfrågan. Men
den avviker från de övriga avkoloniseringsprocesserna inte bara på grund av att
den har blivit extremt långdragen utan också på grund av att det i Västsahara
finns parallellt såväl en befrielserörelse som en organiserad stat. Nomad- och kolonialtidens stamstruktur har mycket snabbt ersätts med en modern samhällsstruktur som skapat förtroende för staten och möjliggjort ett socialt kontrakt
mellan staten och dessa medborgare. Men – till följd av exilförhållandena – är
denna stat och detta samhälle samtidigt både reell, symbolisk och imaginär.
Det går inte entydigt svara på frågan i vilken grad det västsahariska samhället är en demokrati. Det finns ingen entydig universell definition på begreppen
demokratisk stat eller demokratiskt samhälle. Allmänna val (vilket Västsahara
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har) och flerpartisystem (vilket Västsahara inte har, på grund av exilförhållanden
och vikten av att representeras av en befrielserörelse) är det som ingår i de flesta
definitioner, likaså respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter
samt transparenta samhällsprocesser inom ramen för det sociala kontraktet.
Statens legitimitet förutsätter att det finns ett förtroende för staten, och att dess
medborgare är villiga att följa samhällets regler och normer, och att staten kan
fullfölja sina åtaganden gentemot medborgarna. Det vill säga att båda parterna
fullföljer sina åtaganden enligt det sociala kontraktet.
Artiklarna i denna bok visar att det i Västsahara finns en form av socialt kontrakt i form av förtroende och förväntningar på samspelet mellan stat och samhälle, och att den västsahariska staten inom många (men inte alla) områden har
en tillräcklig förmåga (capacity) som gör det möjligt för staten att fördela resurserna i linje med förväntningarna. I det västsaharariska samhället finns också
aktiva processer i form av politiskt, ekonomiskt och socialt deltagande på alla
nivåer i samhället, och staten har förmågan att hantera en kritisk granskning och
arbeta för en inkludering av samhällsmedborgare, och därmed motverka en marginalisering.
Under konfliktförhållanden finns ofta kritiska lägen där villkoren för både
externt och internt erkännande av samhällskontraktet kan ifrågasättas. Statsapparatens förmåga att motsvara de förväntningar som ställs inom ramen för det
sociala kontraktet kan försvagas till exempel till följd av bristande tillgång till
material och tekniska resurser, och bristande möjlighet till samarbete internt och
externt. Detta kan leda till att statens legitimitet ifrågasätts, och samhällsmedborgarna är inte längre villiga att fullfölja sin del av det sociala kontraktet.
Det västsaharariska samhällsbygget har befunnit sig i en yttre konfliktsituation i över 40 år.
Detta har medfört bristande tillgång till material och tekniska resurser, och
bristande möjlighet till samarbete internt och externt. Ett sätt för den västsahariska staten att hantera denna situation, och minska risken att samhällsmedborgarna skulle överge det sociala kontraktet har varit att förstärka det institutionella
samhället inte bara på nationell, utan även på lokal nivå. Artiklarna i boken visar
att staten har till exempel uppmuntrat kvinnor och andra i tidigare marginaliserade grupper att aktivt delta i samhällsfunktioner. Klansystemets avskaffande
och övergång till val och tillsättningar som bygger på lämplighetsbedömning, utbildning och erfarenhet har också stärkt förtroendet för statsapparaten. Likaså
de mycket omfattande och ambitiösa satsningar på utbildningen. Samtidigt har
dock den nya ekonomiska verkligheten – i form av en återintroduktion av marknadsekonomi – paradoxalt nog lett till en viss renässans av betydelsen av släktoch stamtillhörigheten. Denna ekonomiska utveckling – från handelsstrukturen i
nomadsamhället till en begynnande marknadsekonomi under kolonialtiden, därefter en period utan penningekonomi i flyktinglägren, och återigen en begränsad
marknadsekonomi i flyktinglägren, beskrivs mer detaljerat i Pablo San Martíns
artikel Från soldater till handlare.
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I artikeln Från flyktingar till medborgare beskriver Pablo San Martín hur fasen
för nationell befrielse och fasen för nationsbyggande vilka egentligen var avsedda att vara varandra efterföljande nu fortskrider parallellt. Dessa faser blir då
varandra komplementerande. Genom att använda en diskursteoretisk terminologi skulle det första momentet vara tidpunkten för det politiska och det andra
det sociala, eller politiska, i en mer ’lacansk’ form. Pablo San Martín visar också hur Jacques Lacans idé om tre olika stadier (eller ordningar): det reala, det
imaginära och det symboliska kan tillämpas när det gäller analys av det västsaharariska samhällsbygget i exil. Pablo San Martín beskriver hur de dramatiska
omständigheterna i exil har tvingat fram en plan, byggd på idén om en frånvarande västsaharisk nation, hotad, ockuperad och kränkt av nya kolonialmakter.
Den långa exilen har inneburit att det västsaharariska samhället som byggs på
flyktinglägren har oavsiktligt blivit ett normaltillstånd, det reala. De symboliska
värdena är hela tiden närvarande i detta realsamhälle. Den framtida västsahariska staten framstår som det imaginära. Den långa exilen har gjort västsaharierna
i exil till ’de mest ovanliga flyktingarna’. När omständigheterna inte tillåter byggandet av en ’normal’ stat är staten mer explicit byggd på symbolisk nivå.
Pablo San Martín beskriver hur politisering, organisering och att ansluta
massorna, under den långa exilen har kombinerats med att bygga en nationell
regim, garantier om grundläggande fri- och rättigheter (med de begränsningar
som det folkrättsligt oklara läget medför), skapandet av en nationell ekonomi
som innefattar både hälsovård, ett omfattande och ambitiöst utbildningsväsende, samt distribution av varor och tjänster. Kvinnor, som under den koloniala
perioden haft en starkt marginaliserad position, har fått en mer framträdande
roll. Den västsahariska befrielserörelsen, och den västsahariska staten, har också medvetet arbetat för att avskaffa det gamla hierarkiska systemet baserat på
stamtillhörighet och ersatt det med mer öppna valprocesser till olika organ.
Sedan vapenvilan 1991 har tillståndet ’varken fred eller krig’ bidragit till en
normalisering av livet i flyktinglägren. Trots att ingenting egentligen är normalt
(i exil) har västsaharierna byggt ett fungerande civilsamhälle och en lång rad socialt konstruerade symboler som upprätthåller visionen om den framtida västsahariska staten. Detta framkommer tydligt i det exempel Pablo San Martín ger
om valutan, som traditionellt varit en mycket viktig symbol för en suverän nationalstat. De algeriska sedlar som används i de västsaharariska flyktinglägren
motsvarar ett visst värde räknat i den imaginära västsaharariska valutan. Och
det är i den (imaginära) västsaharariska valutan priserna anges. Bytesvärdet är
uttryckligen konstruerat på symbolisk nivå. Västsahariska mynt har präglats i
några få exempel. Dessa används som symboliska påminnelser om viljan att ha
en ’verklig’ västsaharisk valuta. I övrigt används algeriska mynt. Således är de
mynt och sedlar som används i det dagliga livet ’felaktiga’.
I artikeln Från soldater till handlare: Nationalism, utveckling och social
förändring i de västsahariska flyktinglägren beskriver Pablo San Martín flyktinglägrens geografi som är en geografi av önskan. ’Ingenting kan helt ske i lägren
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(varken staten eller marknaden, varken medborgaren eller konsumenten) eftersom allt är inneboende tillfälligt och otryggt’. Det finns en paradox i allt som
sker i lägren. En västsaharier, född och uppvuxen i flyktinglägren säger.. ’Ja, jag
är från lägren, jag har vuxit upp här... jag har aldrig varit i Västsahara, mina vänner är här ... på många sätt skulle jag säga att jag är härifrån’. Samtidigt är den
överväldigande enigheten i lägren, efter mer än fyra decennier av krig, exil, lidande, hopp och nationsbyggande i ingenmansland, att den enda acceptabla lösningen för att övervinna nuvarande restriktiva omständigheter är självständighet.
Utbildningen är kanske det viktigaste verktyget i den socialiseringsprocess
som ingår i upprätthållande av den västsahariska nationella identiteten. Det som
historikern Hayden White kallar för ’hegemonins roll’. Den Västsahariska läroplanen projicerar en viss grad av ’normalitet’, av ett sammanhållet västsahariskt
samhälle med en offentlig förvaltning som löser sina problem på ett effektivt sätt.
Men läroplanen är noga med att betona att de wilayas där västsaharierna ’löser
sina problem’ är inte de äkta El Aaiún, Samara eller Awserd (som på riktigt finns
inom det ockuperade området). Samtidigt innebär den faktiska situationen, utan
en självständig stat att även utbildningen, eller åtminstone delar av den riskerar
blir en symbolhandling. Som Pablo San Martín citerar en av de utbildningsansvariga ’nu har vi tekniker men vi har fortfarande inte kontroll över våra naturresurser ... och därför har teknikerna inte någonting att göra här i lägren ... läkarna
och sjuksköterskorna har åtminstone ett jobb men vi är arbetslösa! Vi undervisar,
arbetar som administrativ personal i Rabuni, för att spara för att öppna en butik ...
men vi kan inte utveckla vår kompetens här.’
Pablo San Martín beskriver också hur perioden efter vapenvilan 1991 har
inneburit övergång till penningekonomi (med algerisk valuta, euro och en imaginär västsaharisk valuta), och en begynnande marknadsekonomi. Detta har
också lett till att det offentliga som symboliserar den framtida västsahariska nationen har fått konkurrens av rader av privata butiker, lager och verkstäder. Men
det komplexa mötet mellan det offentliga och det privata har inte skett utan spänningar. Och den begynnande marknadsekonomin har också inneburit en viss renässans för släktens betydelse. De offentliga institutionerna kämpar både med
materiella brister, och bristande handlingsutrymme till följd av omöjligheten att
bygga en fullfjädrad stat i ett oberoende hemland. Pablo San Martín citerar en
västsaharisk ledare ’Den avgörande utmaningen för den unga västsahariska exilstaten är att till den frustrerade yngre generationen presentera en lösning, och att
hantera den nya kontexten som kännetecknas av den symboliska sammanflätningen av offentliga och privata sfärer i lägrens centrala delar, präglade av spänningen i en stat med omfördelande intentioner och en fri marknad som skapar sociala
klyftor och hotar den sociala sammanhållningen’.
I artikeln De västsahariska väljarnas val: att utforma en transterritoriell politisk gemenskap granskar socialantropologen Alice Wilson berättelser om de valprocesser som genomförts inom statsbildningen Västsahara. I skuggan av upprepade misslyckanden att genomföra den utlovande FN-övervakade folkomröst-
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ningen om områdets framtid har ledningen för Polisario och den västsahariska
staten - en styrande myndighet som i praktiken ofta fungerar som en fusion av
två – använt mycket energi på att planera och genomföra val på lokal och nationell nivå. Vallagar har utformats och information om kandidater spridits till väljarna i ett geografiskt område som innefattar både flyktinglägren, de befriande
områdena, den västsahariska diasporan, och som en särskild komplikation även
de av Marocko ockuperade områden.
Artikelns fokus är inte på vilka som konkurrerar, vilka som röstar, vilka som
vinner och vilka som förlorar. I stället utgår Alice Wilson från Jonathan Spencers
syn om val som ’kulturella och därför moraliska händelser’ och hon frågar vilken
typ av gemenskap uppstår genom valarbete i de västsahariska samhällena, vilket
förhållande finns mellan väljare och de styrande myndigheterna, och vilken typ
av nationella och internationella förbindelser skapas genom valarbetet. Och slutligen, på vilket sätt kan valarbetet ge västsaharierna möjligheten att ’se sig’ som
en transterritoriell nationell gemenskap, med möjlighet att knyta kontakter mellan västsaharier och andra nationella, regionala och internationella företrädare
och att förverkliga idén om en västsaharisk nationell väljarkår, även i frånvaro av
genomförandet av en folkomröstning om självbestämmande.
Exilomständigheterna omöjliggör införandet av flerpartisystem – alla kandidater är anslutna till befrielserörelsen Polisario - men väljarna uppmuntras att
välja kandidater utifrån kompetens, erfarenhet och utbildning. Alice Wilson visar i sin artikel hur det i både befrielserörelsen Polisarios och statsbildningen
Västsaharas system för politiskt deltagande och representation finns en allmän
princip att uppmuntra deltagardemokrati, att göra beslutsfattandet och policyskapandet öppet för input från ett så brett spektrum av människor som möjligt.
I denna process ingår möten där gräsrötter i de berörda valkretsarna inbjuds
att delta och framföra sina kommentarer och kritik och förslag. Kommentarerna samlas i en rapport som läses upp i slutet av mötet. Deltagare kan säga om de
tycker att rapporten ger en rättvisande bild av diskussionen och begära ändringar.
Begreppet territoriet kan analyseras både konceptuellt, historiskt och politiskt. Alice Wilsons utgångspunkt är att föreställningen att ett territorium är den
nödvändiga grunden för nationell suveränitet respektive nationell identitet kräver ytterligare problematisering, och hon exemplifierar detta med den forskning
som kulturgeografen Stuart Elden och kulturantropologen Ted Swedenburg tidigare har gjort. Alice Wilson diskuterar hur de institutioner som inrättats av den
västsahariska staten har varit avgörande för att västsaharierna ska uppleva medlemskap i en västsaharisk nationell gemenskap. Diskussionsmöten i samband
med förberedelserna för en nationell kongress sker inte bara i flyktinglägren,
utan även i diasporasamhällen som de i Mauretanien, Spanien, Frankrike, Belgien
och Kuba. Och de nationella valen genomförs både i flyktinglägren, i det befriade
området, och i diasporan. Alice Wilson konstaterar att ’inkluderingen av de västsaharier som lever i Marocko-kontrollerade områden av Västsahara är en utmaning eftersom aktivister där som stödjer Polisario riskerar förföljelse av de marock11

anska myndigheterna’ men att ’ändå innefattar det nationella sekretariatet, som
formellt valts av kongressen, personer från områden kontrollerade av Marocko i
Västsahara. Deras namn hålls hemliga för deras egen säkerhet’.
Alice Wilsons slutsats är att det faktum att valen genomförts kontinuerligt
under årtionden sedan starten av den västsahariska exilperioden har haft betydande konsekvenser. Det har underlättat för västsaharierna att se sig som
en transterritorial gemenskap, valgenomförandet i sig och struktureringen
av valkretsar bidrar till att upprätthålla en vision av den västsahariska staten;
och valarbetet underlättar också etablering av kontakter med nationella och internationella målgrupper i syfte att påminna om västsahariernas strävan efter
självbestämmande och nationell frigörelse. Allt detta sker i exilens kontext, i en
’förberedande stat’. Men genom att organisera interna val för ett transterritorialt
samhälle påminner västsaharierna om sin existens som en nationell väljarkår.
Eftersom Västsahara alltjämt är ett relativt okänt land har dessa tre längre
artiklar i denna antologi kompletterats med kapitlet Nationsbygge i exil – stat
och befrielserörelse som beskriver organisationsstrukturerna för både befrielserörelsen Polisario och den västsaharariska staten (SADR). Även en kronologisk
historisk översikt samt Västsaharas grundlag (översatt från franska) ingår i denna volym.
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Pablo San Martín

Från flyktingar till medborgare:
Exil och nationsbygge i de
västsahariska flyktinglägren
1973-75: Polisarios framväxt
Efter upproret i Zemla (en förort till El Aaiun) 1970 var rörelsen underkuvad och de
återstående medlemmarna tvingades agera underjordiskt, rörelsen var död till 1973
och slaget vid El Janga. De var enbart sju personer. Och därefter började rörelsen
växa. Polisario började attackera de spanska patrullerna, för att hålla ett öga på inlandets militära posteringar. 1974 skedde några stora slag, med betydande förluster
både vad gäller materiella som mänskliga tillgångar. Och det var då som befolkningen började enas och stödet började växa.
Efter Zemla tvekade vi inte om att vi måste strida för att ta över det som tillhörde oss,
även om vi inte hade några medel. I början av den väpnade kampen var målet med
attackerna inte att döda, varken spanjorer eller västsaharier i den spanska armén.
Målet var att förmedla att det fanns ett motstånd. Och att målet för att strida, att
nå självständighet, var möjligt. Exempelvis ville vi inte placera ut sprängmedel och
döda människor, som Marocko hade gjort i Mauretanien och i Algeriet när de blev
självständiga – i enlighet med Marockos ambitioner om ett Stor-Marocko. Vårt mål
var att sprida budskapet att det fanns ett motstånd. Från början hade vi inte något
externt stöd. Vi saknade vapen, vi hade ingenting. Men snart började folket hjälpa oss
och de gav oss stöd, exempelvis, genom att ge oss delar av sina ägodelar, till och med
kameler, för att kunna ta oss till gränserna och köpa vapen.

Under de månader som följde på attacken mot El Janga lyckades Polisariogerillan,
knappt beväpnad på den tiden, genomföra en serie attacker mot mindre spanska
posteringar utspridda längre in i öknen. Mahbes, Echderia, Tifariti; Hausa och
Amgala bevittnade sammandrabbningar mellan de spanska trupperna och gerillan. Många av dessa attacker var begränsade till några få skott mot posteringarnas väggar, under nattetid, och utan direkt konfrontation med den spanska armén. Men spänningen eskalerade dramatiskt. Det spanska militära kommandot
inledde den första stora operationen mot Polisario i mars 1974. Då användes för
första gången beväpnade helikoptrar i strid mot gerillan. Men öknen stod redan
i brand och till många observatörers förvåning visade sig Polisarios gerillataktik
vara effektiv mot en numerärt större och mycket bättre beväpnad och tränad
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styrka. Gerilla i öknen betraktades som en omöjlig formel av specialisterna och
även av revolutionärerna, men visade sig vara en framkomlig metod i anti-kolonial kamp. Många veteransoldater minns fortfarande stolt hur de trotsade krigets
logik och visade ’att med kunskap om öknen kunde vi också ‘röra oss som fisken i
vattnet’ i sanden. Vi kan öknen; vi behöver inte kartor och GPS’. Mycket snart blev
Polisario en duglig styrka, utrustad med automatvapen huvudsakligen erövrade
från den spanska armén, som kunde genomföra snabba operationer och sedan
försvinna in i öknens djup till sina baser vid Mauretaniens och Algeriets gränser.
Efter 1974, när de algeriska myndigheterna började acceptera Polisarios legitimitet som västsahariernas befrielserörelse efter några tvivelaktiga första steg,
blev Tindouf en av gerillans säkra platser. Det var ett traditionellt Erguibat (en
västsaharisk stam) område inom Jat al Jaof och många av beduinerna som var
baserade i området anslöt sig på ett tidigt stadium till Polisarios kamp. Raba Mohamed, en militant Polisarioveteran och född i Tindoufområdet minns hur den
algeriska gränsen omedelbart blev en grundstomme i sahariernas nationalism.
Alldeles efter bildandet av rörelsens första celler började vi delta i revolutionen därifrån. Jag började förmedla budskap runt till olika platser, inte enbart där i Tindouf utan också till andra platser. Senare när jag fick militärutbildning: att använda
vapen, hur man förflyttar sig, att gömma sig … Då bad jag Polisario att få komma
till fronten för att strida, men det fick jag inte. Vid den tiden var det inte tillåtet för
kvinnor att delta i frontlinjen. Jag beordrades att stanna i de bakre linjerna, att med
andra compaêras, patrullera och skydda lägren (i Tindouf, senare i Mahbes och sedan åter i Tindouf).

Kvinnornas roll i att sprida budskapet, huvudmålet i den väpnade kampens första fas, var avgörande. Som Dolores Juliano, forskare i antropologi och genusvetenskap, har konstaterat gjorde västsahariska kvinnor uppror mot spansk kolonialism och var de första att ta del i kampen och bilda grupper, och de svarade
på uppmaningen att strida mot kolonialism. Nästan alla cellerna bildades från
början av kvinnor. Revolutionen var, med Diego Aguirres ord, huvudsakligen
rotad bland ett talrikt kollektiv som dittills varit tystade och marginaliserade:
kvinnorna, främst i de nya städerna där ett stort antal tidigare nomader hade
bosatt sig under föregående decennier. Detta var möjligt tack vare den centrala
roll som västsahariska kvinnor traditionellt hade spelat i nomadlivet; en roll som
urvattnades av den nya koloniala ordningen. Inom den förbehölls de en mycket
marginell och sekundär plats i samhället och som inte överensstämde med deras
traditionella maktsfär. Men kvinnor var inte de enda. I slutet av 1974 hade Polisario penetrerat alla skikt av befolkningen: arbetare, studenter, regeringsanställda,
kontorsarbetare, sjukvårdspersonal, soldater och tjänstemän från Tropas Nomadas och Policía Territoriell. När gerillan saboterade den 26 oktober 1974 Fosbucraás transportled som fraktade mineraler från Fosbucraá till hamnen i El Aaiún
avbröts produktionen i flera veckor och orsakade stora ekonomiska förluster. Då
var Polisario redan väl förankrad i El Aaiún, Samara, Villa Cisneros, Lagouira och
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resten av städerna och platserna i territoriet. I början av 1975 var antalet gerillasoldater mindre än 200 personer, men budskapet dominerade gatorna i varje
bosättning och de långa samtalen under teceremonins (moderniserade) tre varv
i varje jaima och frig. ’Vad jag måste göra var att prata med andra kvinnor för att
förklara för dem vad det innebar att vara en västsaharier, varför vi skulle arbeta
för oberoende’, förklarar en av de första av Polisarios förkämpar. I bakgrunden,
och i stort sett obemärkta av Francos klumpiga kolonialmyndigheter, spelade
kvinnor en avgörande roll i spridandet av det revolutionära budskapet. Vi måste
informera för att ena folket, att tvinga dem att slåss för självständighet. Men det
var inte allt. Det var nödvändigt att strida också för folkets rättigheter. Därför att
vi är alla jämlika.
Polisarios budskap var inte enbart nationalistiskt. Det byggde på anti-tribalism som utvecklats av Organización de Vanguardia para la Liberación del Sahara
(OVLS), med dess djupgående kritik av Yemaa och det sätt på vilket de spanska
kolonisatörerna hade mutat och använt de flesta västsahariska notabiliteter. Den
byggde också på den nya frigörande retoriken inspirerad av den tidens revolutionära skrifter (från Cabral och Fanon till Guevara). I andra befrielserörelsers spår
(från Moçambiques Frelimo till Angolas MPLA), förespråkade Polisarios diskurs
en radikal social förändring. Den politiska diskursen, tydligt framställd av Polisario på ett tidigt stadium, var klart inskriven i den marxistinspirerade emancipatoriska traditionen. Det revolutionära förslaget att utrota tribalism och att ta bort
ordet cabila från territoriets ordförråd spreds snabbt bland det växande antalet
avlönade och bofasta eller delvis bofasta saharier. Som Bachir Mustafa minns, de
första interna dokumenten … lade särskild tonvikt på begreppet ‘folket’ ... Identitet är allt: det är basen, axeln, grunden för allt. Polisarios ideologiska process
krävde inslag som skapade känslan av jämlikhet mellan invånarna i området, och
å andra sidan, att ta bort från det nya språket de element som eventuellt antyder
skillnad och uppdelning. Men förutom den marginalisering av västsaharierna
inom Spanska Saharas koloniala gränser som bidrog till att skapa ett nytt slags
’klassmedvetande’ gentemot spanjorerna, fanns också ett yttre hot som gav synlighet till linjerna i öknen som under tidigare decennier enbart hade spårats på
europeiska kartor. Detta bidrog till nya diskurser om likvärdighet och skillnad.
För att övertyga folket, med vår förklaring, var de externa misstagen mycket betydelsefulla. Spanjorerna behandlade oss illa … Men också marockanerna, algerierna och
mauretanierna … Alla behandlade de oss illa, här och där … och det bidrog mycket
till uppkomsten av ett medvetande.

Polisarios publikationer och interna dokument under de första åren berättar
enträget om massorna som exploaterats av de koloniala och imperialististiska
krafterna och vilka var alienerade av kolonialistiska hegemoniska diskurser. ’Delar av massorna lever fortfarande i den koloniala och reaktionära propagandan,
förutom delar av vårt älskade hemland som snabbt går mot kampen’, står det i
ledaren i det första numret av den interna bulletinen El Pueblo, med undertiteln
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Toda la Verdad para las Masas, som utgavs i oktober 1974, två månader efter
den begynnande organisationens andra kongress. Denna kongress hölls i augusti
1974 i Ybeilat el Bid. Den skulle i många avseenden kunna anses vara Polisarios
konstituerande kongress. Om den första kongressen hade lanserat den anti-koloniala väpnade kampen, var det vid den andra kongressen som rörelsens ideologiska konturer utformades i detalj. Det var också vid denna kongress som Polisarios flagga (och den framtida västsahariska Republiken och nationalsången togs
fram). Där valdes också Mustafa Sayyed El-Wali till Polisarios generalsekreterare.
Den nationella handlingsplan som antogs vid denna kongress identifierade integrationens gränser och formulerade de grundläggande elementen i den sociala
modell som abrupt och oväntat (vad det gäller tidpunkten) genomfördes i flyktinglägren mindre än två år senare. Denna handlingsplan hade enligt Polisarios
utbildningskommitté tagits fram
under de värsta omständigheter, kännetecknad av kolonialist-reaktionära ränker
med syftet att mystifiera folkets önskan, att smälta vinsterna och svälja dem (intern
autonomi) — och sedan folkomröstningen, Marockos krav och propagandakampanjerna i det inre och det yttre, (med intentionen att) blockera revolutionen på båda
nivåerna, och den gemensamma planen att röja den ur vägen (revolutionen) och att
upprätta ett emirat (chiuj) vid havet, eller att reaktionen hos grannarna är att ta
över kolonialismens plats, ifall den senares arbetsoförmåga ... [V] årt program såg
dagens ljus i ett ögonblick där fienden (kolonialism och den marockanska reaktionen) utvecklat sin koloniala-reaktionära handlingsplan för att kopiera vår revolution och upprätthålla sina ägares, imperialisternas, intressen.

För Polisario fanns det flera onda ting som hindrade västsahariernas frihet och
oberoende. Den spanska kolonialismen var onekligen det första: en föråldrad kolonialism med stöd av militärmakt och förstörelse, utan de minsta rättigheter för
det koloniserade folket. Den hade under de sista tio åren antagit karaktären av
en mycket farlig kolonialism genom assimileringspolitik. Den andra karakteristiken hänsyftar på inflyttningen av spanska bosättare till territoriet, vilken ökade
under det föregående årtiondet. Bundenheten till demografisk förändring och
urbanisering beskrev Polisario som en process av ‘korruption’ (identisk i stort
sett med westernization) av det västsahariska samhället. Detta har upprepade
gånger illustrerats med hänvisning till vad de kallade Hipismo (hippies utseende
och livsstil). På samma sätt som andra befrielserörelser på den tiden kritiserade
det tidiga Polisario denna process av westernization som kopplas till själviska
carreras (karriärorienterade) attityder och konsumtion som fjärmade västsahariska ungdomar och hindrade dem från att delta i den nationella befrielserevolutionen. Den ekonomiska utvecklingen av territoriet var ett element som
fjärmade befolkningen, och å andra sidan var det ultimata exemplet på kolonialt
förtryck, med tanke på den ojämna tillgången till både resurserna och fördelarna
med en sådan ekonomisk tillväxt mellan kolonisatörerna och de koloniserade.
Västsaharierna utgjorde den nödvändiga billiga arbetskraften för exploatering
av maritima [fiske] och underjordiska [gruvor] resurser i territoriet och erbjöd
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en marknad. De ‘alienerade’ västsaharier som var inskrivna i den spanska armén
och polisen ombads att ‘inte bekämpa revolutionärerna’. Polisario konstaterade
följande: ‘ni som har tagit värvning [i den spanska armén] för att försörja er, kolonialism har rekryterat er för att dö, kolonialism bryr sig inte om era intressen,
den är enbart intresserad av omvandlingen av er fysiska energi för att skydda
sina egna intressen’.
Polisario fördömde kraftfullt detta exploaterande koloniala system som enbart var möjligt på grund av samarbete med ett antal lokala ledare - chiuj - som
var lojala mot de europeiska metropolerna. Chiuj kunde lätt mutas av de spanska
kolonisatörerna med vad de unga nationalisterna med bitter humor kom att kalla
för ’sockerkuponger’. Chiujs var Polisarios andra onda ting, eftersom de var den
ultimata inkarnationen av den stamordning som hade förhindrat sammanslutning av människor fram till dess. Som vi har sett hade systemet med kolonial
kontroll i stor utsträckning vilat på allianserna med ett nätverk av Västsaharas
lojala personligheter. Därför förstärktes processen för intern autonomi genom
skapandet av Yemaa i slutet av 1960-talet, vilket för Polisario var bara en ny fasad för samma gamla metoder för kolonial kontroll, och som ensidigt hade upphöjt ett begränsat antal västsaharier till positionen ‘stamföreträdare’. Den gradvisa decentraliseringsprocessen mot självständighet som OVLS1 hade sett i ett
positivt ljus bara några år tidigare, skulle enligt den nya rörelsen endast leda till
en marionettstat —nedsättande omnämnd som ‘Havets emirat’ — under direkt
kontroll av imperialistiska krafter genom samma mellanhänder som tidigare; de
lojala chiuj. Men Polisario redovisade också i sina publikationer 1974 och 1975
att inte alla chiuj var ansvariga på samma sätt eller i samma grad. Tvärtom, det
faktum att de spanska myndigheterna investerat i endast vissa personligheter
med makt och marginaliserat eller utdelat endast sekundära roller till andra hade
de skapat djupa motsättningar och spänningar inom denna grupp inflytelserika
västsaharier. Dessa motsättningar mellan lojala och mer oberoende (nationalistiska) chiuj kunde och borde ha varit pragmatiskt utnyttjade för att visa systemets inkonsekvens och dess kollaps. Under den första fasen av befrielsekampen
var ett av målen för Polisario just att isolera kolonialismen genom att distansera
de nationalistiska chiuj från gycklarna [lojala chiuj]. Sammanfattningsvis innebar de nya nationalistiska ledarnas program en radikal förändring som försökte
omvandla ett beduinsamhälle mot jämlikhet, fördela välstånd och sätta stopp för
privilegier, betonar historikern Alejandro García. Och detta ultimata mål innebar
avskaffandet av alla former av utnyttjande, stopp för slaveri och för betalning av
tribut från en person till en annan. Enligt Polisarios handlingsplan skulle sociala och politiska rättigheter för kvinnor återupprättas och alla möjligheter skulle
vara öppna för de som deltog i väpnad kamp som deras systrar gjorde i Palestina,
Algeriet och Guinea Bissau, som Agaila Mohamed tidigare sagt, vi är alla lika.
1. OVLS - Organización de Vanguardia para Liberación del Sahara. Tidigare rörelse vars ledare Mohamed
Bassiri förespråkade gradvis oberoende genom förhandlingar med den koloniala myndigheten. (red.anm.)
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När de spanska koloniala myndigheterna för första gången 1970 såg mobiliseringskraften hos den nationalistiska rörelsen rekommenderade säkerhetstjänsterna att skapa ett politiskt marionettparti för att stå emot denna nationalistiska glöd, vilken främst var spridd bland stadsbaserade unga och kvinnliga
västsaharier (det vill säga bland de som stod utanför de traditionella maktnätverken). Partiet skulle ha som mål att komplettera de traditionella stambaserade
maktstrukturerna, kanalisera och kontrollera nationalistiska krav inom andra
sektorer av samhället alltmer skilda från chiuj. Partiet bildades slutligen 1974
med namnet Partido Nacional de Unión Saharawi (PUNS) under ledning av Jalihenna uld Rachid, en ung och ambitiös student baserad i Madrid. Att PUNS var
en skapelse av den spanska säkerhetstjänsten och fick direkta order, liksom finansiering, från den spanska kolonialregeringen har upprepade gånger erkänts
av de spanska tidigare koloniala myndigheterna. Dessa har berättat öppet hur
de utformat strategier för partiet och regelbundet informerade Jalihenna och
hans medarbetare om vad de skulle göra. Strategin var exakt densamma som
den med sockerkupongerna, men i syfte att nå de yngre och mer framträdandena delarna av det västsahariska samhället. Inte oväntat var PUNS det första
och enda politiska partiet som öppet tilläts existera och utveckla sin verksamhet
under Francodiktaturen (naturligtvis utöver det officiella Franco Movimiento
Nacional). Med andra ord, trots att francoism var ett enpartistyrt system som
systematiskt hade undertryckt alla former av politisk opposition, hade Jalihenna
uld Rachid den tvivelaktiga äran att vara den första oppositionspolitiske ledaren
som öppet tilläts utveckla sin verksamhet utan att utsättas för någon form av
förföljelse. Uppenbarligen var detta endast möjligt eftersom han var en del av
systemet. Pablo Ignacio de Dalmases, den spanske journalist som skötte Radio
Sahara och tidningen La Realidad i El Aaiún — massmedia som skapats av den
spanska koloniala administrationen för att kontrollera information i territoriet,
även om de utvecklade en oberoende redaktionella linje - är mycket upplysande
om kolonialmyndigheternas kontroll över både medier och PUNS:
Jag anlände till El Aaiún i oktober 1974, kontrakterad av den styrande myndigheten i Västsahara, för att sköta den lokala radiostationen. På order av regeringens
generalsekreterare, överste Luis Rodríguez de Viguri, blev Radio Sahara en lämplig
kanal för att sända sann och trovärdig information, med en ökande acceptans hos
det inhemska samhället, vars ambitioner vi försökte tolka och kanalisera. Viguri, en
atypisk militär (han hade studerat filosofi och juridik), förstod att den informativa
uppgift som görs genom radion måste kompletteras med tryckta media. Därför föreslog överste Viguri att starta en tidning som skulle fokusera på sådant som intresserade läsare på både spanska och hassania.

I slutet av varje dag gick jag för att prata med honom [överste Viguri]. Eftersom
ingen människa är immun mot fel gjorde Viguri ett sådant: skapandet av PUNS, ett
marionettparti, som fick ett olyckligt slut i och med förräderi av dess ledare, Jalihenna Rachid eller Jalihenna Sidi Enhamed Mohamed som deserterade [från Spanien]
till Marocko med de pengar som [spanska] regeringen hade försett honom med för
att sätta igång verksamheten.
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PUNS lyckades aldrig komma i kontakt med det västsahariska samhället och
utgjorde därmed inte något hot mot Polisario, vilket tydligt visade sig vid ankomsten av en FN-delegation till territoriet i maj 1975. I maj 1975 försökte de
spanska koloniala myndigheterna iscensätta demonstrationer av militanta och
sympatisörer till PUNS inför ögonen på FN-delegationen med syftet att skapa det
felaktiga intrycket att marionettpartiet var den ledande nationalistiska rörelsen
i området och därför företrädde den inhemska befolkningen, och därför skulle
vara förhandlingspart om stegen i avkoloniseringsprocessen. Tomheten bakom
PUNS-projektet och Jalihenna uld Rachids djupa oförmåga att locka något betydande stöd avslöjades i all sin råhet så snart Simeón Ake (från Elfenbenskusten),
Marta Jiménez (från Kuba) och Manoucher Pishva (från Iran) landade i El Aaiún
den 12 maj 1975. Som militärhistorikern Diego Aguirre — då chef för den spanske regeringens informationstjänst i området — minns, när FN-delegationen anlände:
Mängder av flaggor med Polisarios färger, röd, grön, vit och svart, höjdes, och de
mycket få spanska eller PUNS (blå och gula) flaggor försvann omedelbart; Polisarios
kämpar och sympatisörer hade gjort ett mycket bra drag, både mot [spanska] administrationen och mot PUNS. Delegationen var bokstavligen översvämmad av en våg
av demonstranter, bland vilka kvinnor var i majoritet. Detta lämnade inte något utrymme för tvekan om vad befolkningen öppet bad om: Spanien ut, fullständigt oberoende, varken annektering eller delning, inte till Marocko, inte till Mauretanien, vi
är västsaharier, inte marockaner, mauretanier eller algerier. Kanske aldrig tidigare
under FNs internationella insatser hade en folkomröstning viva voce, så spontan och
ultimat, vars garanti för äkthet ingen någonsin kunde ifrågasätta, ägt rum.

Jalihenna uld Rachid hoppade av till Marocko så snart som FN-delegationen kom
till Västsahara och tog med sig de generösa medel som de spanska koloniala
myndigheterna hade anförtrott honom. Den spanska strategin hade klart visat
sig vara ett misslyckande. Chiuj och de koloniala institutionerna som Yemaa hade
misskrediterats och det officiella partiet hade förlorat kampen mot Polisarios
unga revolutionärer om att kanalisera och representera den växande anti-koloniala glöden. FN-delegationens rapport som publicerades den 15 oktober förklarade att den
inte mött några grupper som stöder grannländers territoriella anspråk och följaktligen hade ingen möjlighet att uppskatta omfattningen av deras stöd,
... Tack vare samarbete från de spanska myndigheterna kunde delegationen, trots
den korta tiden för vistelsen i territoriet, besöka alla de viktigaste befolkningscentra
och fastställa synpunkter hos den överväldigande majoriteten av invånarna. Vid varje besökt plats möttes delegationen av massiva politiska demonstrationer och hade
många privata möten med företrädare för alla delar av det västsahariska samhället.
Från alla dessa blev det uppenbart för delegationen att det förelåg en överväldigande enighet bland västsaharier inom territoriet till förmån för oberoende och mot
integration med grannlandet ... Delegationen anser mot bakgrund av vad den be-

19

vittnade i territoriet, särskilt massdemonstrationer till stöd för en rörelse, Frente Polisario ... att dess besök fungerade som en katalysator för att öppna fram de politiska
krafterna och det tryck som tidigare i stort sett funnits under ytan. Det var [också
mycket] märkbart för delegationen att detta kom som en överraskning för de spanska myndigheterna som dittills enbart hade varit delvis medvetna om befolkningens
djupa politiska uppvaknande.

Polisario hade vunnit kampen om hjärtat och sinnet hos den infödda befolkningen i Spanska Sahara och de koloniala myndigheterna skulle inte ha något annat
val än att erkänna det och acceptera Frente Polisario som den huvudsakliga politiska aktören i Västsahara.

Den oavslutade (av)koloniseringen och den nya konflikten
FN-delegationen hade rest till Västsahara som svar på den kampanj som initierats av Marocko och Mauretanien för att stoppa folkomröstningen om självbestämmande som den spanska regeringen hade tillkännagivit den 20 augusti
1974. Idén om ett Stor-Marocko hade godkänts officiellt av [Marockos] kung
Hassan II i ett tal den 10 augusti 1961. Marockos mål vad gäller Västsahara var
att annektera territoriet utan att alls rådfråga befolkningen, som hade varit fallet
med Tarfayaremsan och skulle vara fallet med Sidi-Ifni 1969. Emellertid gav FN
Rabat en bakläxa i december 1966, i resolution 2229 (XXI), ‘FNs generalförsamling [proklamerade] att ... Västsahara [var] ett område som skulle avkoloniseras
genom en självbestämmande folkomröstning eftersom det inte var en del av Marockos territoriella integritet’. Från 1966 till 1974 bekräftade ett flertal ytterligare resolutioner att Spanska Sahara var ett kolonialt område vars avkolonisering
inte påverkade något annat land, och både Marocko och Mauretanien - som också hade gjort territoriella anspråk på Spanska Sahara 1963 - verkade acceptera
den oundvikliga folkomröstningen om oberoende. Under dessa år hade Marocko
fullständigt misslyckats med att främja en promarockansk antikolonial rörelse i
Spanska Sahara, trots flera försök.
Men när Spanien officiellt sommaren 1974 tillkännagav att man äntligen var
redo att starta de förberedande arbeten som FN länge krävt inför en folkomröstning om självbestämmande ringde varningsklockorna i Rabat och Nouakchott.
Reaktionen var omedelbar och den 20 augusti 1974 ..., förklarade kung Hassan
sitt totala motstånd mot ett oberoende Västsahara, och uttryckte sin vilja att ta
till vapen för att förhindra detta. I oktober vid Arabförbundets sjunde toppmöte,
i Rabat, fick marockanska diplomater stöd av majoriteten av arabiska regeringar
och kung Hassan höll hemliga möten med Mauretaniens president Moktar uld
Daddah för att planera en framtida delning av Västsahara. I september hade den
marockanska kungen förklarat sin avsikt att begära ett yttrande av Internationella domstolen (ICJ) om de historiska banden om suveränitet mellan det marockanska sultanatet och Västsahara, med argumentet att det historiskt sett varit
en integrerad del av Marocko, artificiellt separerad och delad av de europeiska
kolonialmakterna. Mauretanien anslöt sig till framställningen, och med stöd av
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alla arabstater (inklusive Algeriet, som vid den tidpunkten ännu inte beslutat om
sin hållning gentemot Västsahara), lyckades de få tillräckligt många röster för
att få igenom FNs resolution 3292 (XXIX) den 13 december, om att inhämta ett
yttrande från Internationella domstolen. Resolutionen beslutade också att skicka
en FN-delegation till territoriet. Den spanska folkomröstningen, sköts upp i avvaktan på Internationella domstolens utlåtande.
Som vi har sett lämnade FN-delegationen Spanska Sahara med vissheten om
att den infödda befolkningen motsatte sig integrering av Västsahara i något av
grannländerna och att Polisario var definitivt den viktigaste sociala och politiska rörelsen i den spanska kolonin. De koloniala myndigheterna noterade också
snabbt den styrka som Polisario uppvisat och beslutade att ändra sin strategi,
acceptera rörelsen som samtalspartner och en icke-officiell och icke-exklusiv,
men de facto viktigaste representant för västsaharierna. Både Polisario och den
spanska militären hänvisade i efterhand till juni 1975 som den tidpunkt då en
tyst överenskommelse om eldupphör mellan de två sidorna beslutades om och
verkställdes. Från denna punkt och framåt skulle Polisario upphöra med sina
attacker mot spanska garnisoner. Det sista angreppet ägde rum den 14 juni då
en gerillagrupp i samarbete med ett betydande antal infödda soldater i Policía
Territoriella tog kontroll över inte bara den militära posteringen utan också hela
bosättningen Guelta. Vid den tiden var det redan klart för de spanska militära
tjänstemännen att en betydande del – för att inte säga nästan alla - av västsaharierna som var inskrivna i Policía Territoriella och Tropas Nómadas stödde
Polisario antingen aktivt eller åtminstone passivt. Samma dag som Guelta attackerades påbörjade den spanska diplomaten Emilio Cassinello en förhandlingsrunda med Polisario i Alger som skulle pågå fram till den 10 juli. I augusti och
september fortsatte förhandlingarna och den spanska utrikesministern Cortina
y Mauri träffade polisarioledaren Mustafa Sayyed El-Wali. Under denna period,
präglad av bättre förbindelser mellan den spanska koloniala administrationen
och Polisario, som vissa beskriver som en frustrerad smekmånad, befriade de
koloniala myndigheterna gradvis de flesta av Polisarios militanta som var fängslade. Polisario för sin del befriade alla de spanska soldater som hade fångats
under de föregående månaderna.
Men spänningen och våldet i territoriet minskade inte då den tysta freden
mellan Polisario och Spanien sammanföll med en kampanj av den så kallade
Front de Libération et de lUnité (FLU). FLU var en paramilitär organisation som
hade skapats av Marocko för att befria de marockanska territorierna under
spansk ockupation: i Västsahara och städerna Ceuta och Melilla utplacerades
flera bomber för att sätta press på Spanien. Under 1975 drabbade FLUs legosoldater vid flera tillfällen samman vid territoriets norra gräns med både den spanska armén och Polisariogerillan. De placerade också ut bomber i El Aaiún och
andra bosättningar samt landminor nära spanska militära garnisoner i öknen.
Dessa dödade ett (fortfarande okänt) antal spanska och västsahariska soldater (i
den spanska armén). I början av juni, månaden av fred mellan Polisario och den
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spanska regeringen, korsade den reguljära marockanska armén även gränsen till
Spanska Sahara och försökte inta en liten postering nära gränsen. Den spanska
armén tvingades ingripa för att avskräcka operationen, som i själva verket var en
test av Spaniens avsikter att försvara Västsaharas integritet. Fyrtiosex reguljära
marockanska soldater tillfångatogs. Men den knappt beväpnade Polisariogerillan fick snart större möjligheter att försvara territoriet, då den spanska koloniala
förvaltningen beslutade att gradvis överge några av de små militära posteringarna i det inre av öknen. Så som en gammal stridande minns det:
Från september och framåt, efter fångutbytet med spanjorerna, började de utan förvarning lämna ett antal posteringar i inlandet. Och vi började ockupera dem och
skydda dem, framför allt på natten. Vi visste att marockanerna skulle komma in någon gång. Och mycket snart (i oktober) började de första marockanska kolonnerna
komma in, för att testa det motstånd som fanns där.

Så småningom började Polisarios svarta, vita, gröna och röda flagga att hänga i
några av dessa isolerade fort. I denna sista period av spansk närvaro i Västsahara
nådde Polisario vissheten att den verkliga bête noire var den reaktionära marockanska regimen. Inträngd i ett hörn såg Hassan II i Västsahara en möjlighet att
lugna den nya situation som hotade att störta hans regim. Många västsahariska
nationalister såg närvaron av den spanska armén som den enda faktor som skulle kunna hindra den mycket fruktade marockanska militära invasionen.
Oktober var en avgörande månad dominerad av en orolig väntan på rapporten från Internationella domstolen och rapporten från FN-delegationen. Situationen kännetecknades av en radikal öppenhet och osäkerhet där den enda övertygelsen var att den spanska närvaron snart skulle upphöra. I själva verket hade
de spanska myndigheterna redan i hemlighet beslutat att organisera repatrieringen av de europeiska invånarna som bodde i territoriet. Det är i sådana här
stunder av kris och radikal obestämdhet, när de gamla hegemoniska gränserna
för inkludering/utslagning, och kollapsen av de gamla identiteterna och sociala
imaginärer, öppnade utrymmet för framväxten av ny politisk partiskhet. I början av oktober höll Yemaa flera möten med Polisario och rester av det skadade
och misskrediterade PUNS. Trots vissa meningsskiljaktigheter om Spaniens roll i
processen var den allmänna uppfattningen inom de gamla stamgrupperingarna
helt klart till förmån för oberoende. Några dagar senare kallade Polisarioledaren
Mustafa Sayyed El-Wali alla de som hade en åsikt om Västsahara till ett möte på
en isolerad plats i öknen nära Mauretaniens gräns. Platsen hette Ain Ben Tili. Målet var att bilda en enhetspakt med alla sektorer av det västsahariska samhället
runt den grundläggande principen om oberoende. Den 12 oktober möttes medlemmarna i Yemaa och andra koloniala institutioner som Cabildo, många chiuj
från små cabilas och fraktioner som inte hade deltagit i strävan efter koloniala
’sockerkuponger’, samt resterna av PUNS och ledningen för Polisario i vad som
senare kom att kallas Dagen för nationell enighet. I Ain Ben Tili accepterade territoriets gamla stamelit Polisarios ledarskap i kampen för oberoende. I många
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avseenden hade de inte något val, då deras makt de senaste decennierna hade
vilat just på deras roll som förmedlare och länk mellan den koloniala administrationen och den västsahariska befolkningen. Utan den spanska kolonialmakten
och med hänsyn till de djupgående förändringar som det västsahariska samhället hade upplevt under de två föregående decennierna var klanledarnas makt och
sociala legitimitet oundvikligen skadad.
Stödet för Polisario uttrycktes av en betydande majoritet av alla de som hade
en åsikt om Västsahara. Detta var avgörande ur symboliskt perspektiv. Polisario
hade under mindre än två år gått från att vara en liten Guevara-liknande gerilla
foco i öknen till att leda en bred nationell mobilisering omfattande alla sektorer
av det västsahariska samhället. Polisarios snabba tillväxt krävde en reartikulering av diskurser och strategier, få en viss distans till den marxistiska retoriken
som utvecklats fram till dess. Under de följande månaderna påskyndade händelserna en massiv utvandring av västsaharier och Polisario befann sig plötsligt ansvarig för tusentals flyktingar med mycket olika bakgrund. Som en högt uppsatt
tjänsteman i den västsahariska republiken retoriskt kommenterade, ’hur kunde
vi möjligen vara marxister i ett samhälle som vid den tidpunkten fortfarande var
halv-nomadiserande?’ Det var i allmänhet ett mycket traditionellt samhälle ... det
marxistiska språket skulle ha varit obegripligt för de flesta och enbart genererat
avståndstagande. ’Polisario var alltid en nationalistisk rörelse, inte en marxistisk
rörelse. Det fanns alltid marxister inom Polisario, men också många andra tendenser. Polisario var och är en nationell befrielserörelse, inte ett en-ideologiskt
politiskt parti’, tillägger en annan ledare. Bachir Mustafa Sayed förklarar mycket
tydligt den vision som delades av huvuddelen historiska nationalistiska ledare:
Polisario var en vänsterrevolutionär rörelse ... Men vänster [var faktiskt bara] den
intellektuella kärnan som främjade det ... Befolkningen var en annan historia. Båten
var vänster, men oceanen, havet, var något annat. Och när båten kom till stranden,
med uttåget, med driften [av lägren], med utmaningen av den nya verkligheten, utmaningen att bistå befolkningen, att styra ... övergången från den inledande vänstern
till en mycket realistisk nationalism, starkt kopplad till staten, till idén att bygga en
västsaharisk nation. När giftermålet mellan Polisario och det västsahariska folket
ägde rum ... Därefter var den initiala vänsterideologin förlorad; ideologi avstod sin
plats ... 1973-74 var en tid av ideologiska spänningar inom Polisario, men efter 1974,
med demonstrationerna, FNs ankomst, befolkningens stöd och folkets acceptans av
allt detta, vänsterlitteraturen från den tiden försvann.

Den 16 oktober gav Internationella domstolen sitt utlåtande efter att ha analyserat den rikliga dokumentation som lagts fram av parterna, Spanien, Mauretanien
och Marocko. Domstolen skulle avge sitt rådgivande yttrande om två frågor:
I. Var Västsahara (Rio de Oro och Sakiet El Hamra) vid tidpunkten för kolonisering
av Spanien ett territorium som tillhörde ingen (terra nullius)?
Om svaret på den första frågan är nekande,
II. Vilka var de juridiska banden mellan detta område och Marocko och enheten
Mauretanien?
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Återigen innebar resultatet av Internationella domstolens överläggningar
ett slag i ansiktet på Marocko, liksom FNs beslut att var för sig överväga fallen
Sidi-Ifni och Västsahara, och senare rapporten från FN-delegationen. Internationella domstolens svar på den första frågan var negativt, Västsahara ... var vid
tidpunkten för Spaniens kolonisering inte ett territorium som tillhörde någon
(terra nullius). När det gäller den andra och avgörande frågan,
domstolens slutsats (var) att det material och den information som presenterats inte
fastställer något band av territoriell suveränitet mellan territoriet Västsahara och
Marocko eller Mauretanien. Domstolen har alltså inte funnit juridiska band av sådan
art som kan påverka tillämpningen av resolution 1514 (XV) om avkoloniseringen av
Västsahara och i synnerhet av principen om självbestämmande genom ett fritt och
äkta uttryck av folket i territoriet ...

Med andra ord förkastade Internationella domstolen Marockos och Mauretaniens krav att Västsahara var ett problem relaterat till deras territoriella integritet och att avkoloniseringen därför borde innebära återintegrering av territorierna till deras ursprungliga stater eller politiska enheter. Tvärtom, eftersom frågan
inte hade något att göra med den territoriella integriteten av någon tidigare existerande stat borde avkoloniseringen bestå av yttrande från folken i Västsahara
genom en folkomröstning om självbestämmande. Den aviserade folkomröstningen, inför vilken Spanien ett år tidigare hade genomfört en omfattande folkräkning, skulle därför genomföras. Domstolen meddelade också å andra sidan i sitt
yttrande att även om det inte påverkar frågan om territoriets suveränitet hade
det vid tiden för koloniseringen funnits vissa trohetsband mellan sultanen av
Marocko och några av de stammar som levde i området, och det fanns också vissa
rättigheter inklusive några rättigheter avseende marken, vilket utgjorde juridiska band mellan den mauretanska enheten ... och territoriet Västsahara.
Men frågan som Internationella domstolen hade i sin hand var av ett annat
slag. Syftet med Internationella domstolens analys var att fastställa om det fanns
några juridiska band som kan påverka den politik som skall följa avkoloniseringen av Västsahara. Domstolens slutsats var kristallklar och otvetydig: det fanns
inte några band av territoriell suveränitet som kan påverka ... principen om självbestämmande ... av folken i territoriet. Men framtiden för den spanska kolonin
var vid den tiden i hemlighet beslutad och vad FN, Internationella domstolen och
territoriets folk hade att säga verkade spela en mycket liten roll vid de förstulna
smygförhandlingsborden. Hassan II hade inte förgäves den 20 augusti 1975 (det
vill säga, två månader innan) meddelat att, oavsett resultatet av Internationella domstolens rapport så kommer Marocko att befria sitt Sahara, oavsett priset.
Enligt Jacob Mundys utmärkta beskrivning av krisen, hade Hassan i hemlighet
inlett förberedelserna för den gröna marschen vid den tiden ... och så småningom
förflyttade sig själv och sin militära personal till Marrakech den 9 oktober, där
han också 1963 drev gränskrig med Algeriet. Beslutet hade redan vidtagits och
det fanns ingenting som Internationella domstolen kunde ha sagt som skulle ha
förändrat Hassans sinne.
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Dagen efter offentliggörandet av Internationella domstolens rapport, som ett
exempel på politisk manipulation par excellence, dök Hassan II upp i marockanska TV och radio och uppmanade sina undersåtar att återvinna marockanska
Sahara: då Internationella domstolen hade bekräftat detta faktum, sade han, och
det var då nödvändigt att sätta press på Spanien att uppnå sammanslagning av
den [marockanska] nationella marken. För detta ändamål meddelade Hassan att
han personligen skulle leda 350.000 marockanska civila, beväpnade endast med
koraner, på en fredlig marsch för att inta Västsahara inom tio dagar. Redan inom
några dagar hade tusentals marockanska frivilliga koncentrerats i en operation
välplanerad i förväg och med USAs vetskap. Det aktiva stödet, bakom kulisserna,
till Marocko kom från Ford-administrationen och i synnerhet av utrikesminister
Henry Kissinger och var en avgörande faktor till Marockos fördel under krisen.
Den spanska regeringen, med Franco obotligt sjuk (i själva verket var han i koma
under de sista veckorna av krisen) hade problem med interna krav på demokratisering, och ville till varje pris undvika ett impopulärt kolonialkrig med Marocko.
Säkerhetsrådet kallade parterna (Marocko och Spanien) för att undvika en ökad
spänning (Resolution 379; 2 november) och beklagade marschen, uppmanade
Marocko att dra sig tillbaka från gränsen (resolution 380; 6 november).
Sedan sommaren 1975 hade marockanska soldater, för det mesta förklädda i
FLU-maskering, gått in i Spanska Sahara, men i slutet av oktober hade dessa tester gett vika för en fullskalig militär invasion som involverade flera tusen reguljära soldater. Längs hela den nordöstra delen av territoriet började de marockanska trupperna att bekämpa Polisariogerillan och de västsahariska medlemmarna i den spanska armén (alla befriades från sina poster några veckor innan och
inskrevs en masse i Polisario). Den fredliga gröna marschen var en uppvisning
iscensatt i hög grad för den inhemska marockanska allmänheten och i synnerhet
för internationella massmedier, samtidigt som Marocko och delar av den spanska
regeringen förhandlade om kolonins framtid.
Misslyckandet med spanska strategier för att kontrollera kolonin genom traditionella nätverk av framstående personer och marionettpartiet PUNS samt
uppkomsten av Polisario som en självständig kraft, förklarar delvis de händelser
som ledde till krisen i oktober-november 1975 mellan Spanien och Marocko. Flera frågor är fortfarande obesvarade om dessa viktiga månader. Vad som är klart
är att Marocko, trots retoriska fördömanden på diplomatisk nivå, fick stöd (aktivt
eller passivt) från de flesta västländer och i synnerhet från USA och Frankrike.
Å ena sidan, det faktum att Hassan II hade kopplat sin personliga prestige till
återförening av södra provinserna innebar att ett misslyckande med det västsahariska äventyret sannolikt skulle kunna utlösa en kollaps av hans monarki,
som på den tiden var en av västs närmare allierade i Maghreb och arabvärlden. Å
andra sidan, inom det kalla krigets kontext, såg Washington och andra europeiska huvudstäder med oro idén om en ny stat i Afrika, lett av ett Polisario som de
västerländska underrättelsetjänsterna snabbt identifierat som en revolutionär
rörelse öppen för påverkan från Algeriet och Sovjetunion. Den geopolitiska ba25

lansen pekade mot en pro-marockansk lösning och Spanien var fullt medveten
om situationen. Det var i detta sammanhang som en hemlig överenskommelse
nåddes i slutet av oktober att lämna över territoriet till Marocko och Mauretanien. Den gröna marschen korsade slutligen gränsen till Spanska Sahara den 6
november, men det hade redan överenskommits om att Marocko enbart skulle tränga in några kilometer i kolonin och sedan återvända, medan de spanska
trupperna skulle vänta bakom en avskräckande linje, 12 kilometer in i territoriet.
Vid denna tid stod det klart för de västsahariska nationalisterna att Spanien
inom kort skulle överge territoriet och lämna den i händerna på en ny ockupationsmakt. Den 18 oktober hade Spanien lanserat den så kallade Operación Golondrina för att evakuera mer än 20000 europeiska invånare från Västsahara och
hade sedan 30 oktober samlat alla sina militära styrkor runt städerna El Aaiún,
Villa Cisneros, Smara och Lagouira. I dessa städer var västsahariska och europeiska stadsdelar åtskilda med taggtråd och de europeiska försvarsverken omgavs och skyddades av legionen. I detta sammanhang inleddes, med mauretanska och marockanska delegater närvarande, de sista samtalen [om framtiden för
Spanska Sahara] den 12 november i Madrid och grunderna i fördragen släpptes
till världen två dagar senare. Madridfördraget överlämnade inte de jure administration av territoriet från Spanien till Marocko och Mauretanien; inte heller
etablerade det delningen av territoriet. Tvärtom uppgavs bara att skapandet av
en tillfällig administration i det område där Marocko och Mauretanien kommer
att medverka i samarbete med Yemaa. Sådana överenskommelser skulle aldrig
officiellt erkännas och godkännas som legitima av FN. Den spanska närvaron i
området, och med den tredelade administrationen, hade beslutats upphöra den
28 februari 1975. Deklarationen angav också att den västsahariska befolkningens ståndpunkt kommer att respekteras, uttryckt genom Yemaa. Med andra ord,
någon form av uttryck av befolkningens vilja som krävdes för att legitimera annekteringen av Spanska Sahara, men samstämmigheten var ett försök att ersätta
den länge krävda folkomröstningen om självbestämmande, där alla invånare i
kolonin skulle ha haft en röst, till förmån för en konsultation med den dekadenta
och upplösta, men ändå kontrollerbara Yemaa. Men mindre än två veckor senare,
den 28 november, möttes 67 av de 102 medlemmarna i Yemaa i staden Guelta,
då under Polisarios kontroll, och undertecknade enhälligt en förklaring om att
1. Den enda formen att konsultera det västsahariska folket är att göra det möjligt för
dem att avgöra sitt öde och få sin självständighet fri från främmande påtryckningar
och intervention. Följaktligen kan inte Yemaa, som inte har utsetts demokratiskt av
det västsahariska folket, besluta om självbestämmande för detta folk.
2. För att undvika att den spanska kolonialismen utnyttjar denna institution beslutar
Yemaa enhälligt bland de närvarande medlemmarna, om sin definitiva upplösning.
3. Den enda och legitima ledningen av det västsahariska folket är Frente Polisario,
erkänd av FN, i enlighet med slutsatserna från FN-delegationen.
4. Inom ramen för en lösning när det gäller nationell enighet och frihet från all
utländsk inblandning, har den provisoriska Nationalförsamlingen bildats.
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Med andra ord, mer än två tredjedelar (65 procent) av medlemmarna i Yemaa
förkastade möjligheten att iscensätta ett internt rådslag om självbestämmande
i Yemaa som skissats i Madridavtalet. Detta var enbart en i den långa raden av
felbedömningar från de spanska myndigheternas sida. Under de följande veckorna skulle många chiuj följa denna väg såsom en grupp av åttiofem som den 16
december meddelade att de ansluter sig till Polisario. I början av 1976 hade de
flesta av de 226 västsaharier som i den spanska folkräkningen klassificerats som
chiuj, som icke desto mindre var en ganska godtycklig klassificering, gått över
till Polisario. Den 26 februari 1976, två dagar innan den tidsfrist som fastställts
i Madridavtalet för trepartsadministrationen, försökte Marocko organisera ett
möte med resterna av Yemaa för att ratificera och legitimera delningen och ockupationen av territoriet, men lyckades bara få stöd av färre än fyrtio notabiliteter.
Några av dem, såsom Banahi Sid El Bachir, skulle senare säga att en del av dem
var fångna och tvingade att skriva under mot sin vilja. Samma dag, 26 februari
1976, lämnade den sista spanska soldaten territoriet och Spanien övergav sitt
ansvar som de jure administrativ makt över Västsahara och lämnade efter sig ett
territorium i brand.

De ovanliga flyktingarna ... och de västsahariska medborgarna
Efter Madridavtalet påbörjade de marockanska trupperna en snabb invasion från
norr, med den sista Francoregeringens välsignelse. Den spanska koloniala armén
ansåg den skyndsamma reträtten djupt förnedrande och kände sig förrådd av sin
regering. Men den följde order och överlät kontrollen till den framryckande marockanska armén. Smara övergavs den 27 november och de första marockanska
trupperna anlände till El Aaiún den 11 december. Dagen innan hade Mauretanien
inlett sin invasion i Västsahara från söder. Polisario försökte stoppa de nya ockupationsmakternas framryckning och bjöd på ett hårt motstånd. De marockanska
trupperna slogs inledningsvis tillbaka längs linjen som sträcker sig från Hausa
till Echederia och Farsia. Polisario behöll kontroll över staden Mahbes. I söder
stred den mauretanska armén om gränsstaden La Gûera, men de behövde hjälp
av marockanska soldater för att kontrollera halvön Río de Oro där Villa Cisneros
är belägen. Det var uppenbart att Polisario insåg att Mauretanien var den svagaste länken, och beslutade att utvidga konflikten till mauretanskt territorium och
attackerade järnvägen som ansluter gruvområdet Zuerat med hamnen i Nouadhibou.
De nya ockupationsarméerna lyckades successivt få kontroll över de viktigaste städerna i Västsahara, medan öknen snabbt blev skådeplatsen för det nya
koloniala kriget. Från slutet av oktober 1975 till slutet av februari 1976 lämnade
tusentals västsaharier sina hem för att söka tillfälligt skydd i öknen. Som historikern Alejandro García påpekar, Hassans armé gick inte in i staden [El Aaiún] på
precis ett vänligt sätt, det var mer av ett militärt än ett förbrödrande fälttåg. För
de härdade yrkesverksamma inom RAF [Marockos Kungliga Försvarsmakt] var
alla västsaharier terroristernas kollaboratörer. ’I Echederia beordrade en ma27

rockansk soldat mig att säga Gud bevare Konungen. Jag gjorde det inte. Och han
sprayade rök i mina ögon, som röken från flygplanen’, berättade en västsaharisk
kvinna med brända ögon. ’Jag kom från Farsia’, fortsatte en annan kvinna, ’mina
två söner dog på vägen och jag kom hit [till flyktinglägren] ensam. Min man fördes till fängelse eftersom han hade ett foto av martyren Abderrahman Abdalahi
och ett nummer av Sahara Libre’. Agaila Mohamed, medlem av Polisario sedan
1973, minns med sorg: ’Det fanns en känsla av total förvirring, av obeslutsamhet
bland folket ..., de flesta av oss bestämde sig för att fly när marockanerna kom ...
men vi visste inte vart vi kunde fly. Alla som kunde gå försökte fly’.
Den panik som Marocko skapade var så överväldigande att det blev en psykos att
fly till varje pris. När vi såg tanksen och utplaceringen av de fientliga styrkorna på
gatorna, flydde vi undan utan någonting ... Vi trodde att vi skulle vara borta bara
några dagar. Vi lämnade utan någonting. Vi lämnade allt vi ägde. Vi stängde husets
dörrar och lade nycklarna i påsen.

Inledningsvis samlades västsaharierna som flydde städerna i ett antal läger i områden i öknen som kontrollerades av Polisario, såsom Guelta, Um Dreiga och Mahbes.
Vid tidpunkten för den gröna marschen och Madridavtalet fanns redan hundratals västsahariska internflyktingar desperat vandrande genom öknen, och i början
av december hade siffran ökat till tusentals. Glaiyiha var en av de flyktingar som
samlades i Um Dreiga. Hon var bara en flicka och hennes minnen är suddiga, men
hon kommer alltid att minnas den dag då de marockanska planen bombade med
napalm, som dödade dussintals flyktingar och skadade många av de skräckslagna
överlevande. Glaiyiha hade tur, hon och hennes bröder överlevde.
Men hennes föräldrar dog: ’Jag minns hur jag grät och grät, jag visste bara att
jag hade förlorat mina föräldrar’. De överlevande från Um Dreiga och Guelta, de
två största lägren, fortsatte sin desperata flykt genom öknen, till Mahbes, där Polisario hade organiserat den sortens provisoriska administration som skulle ligga till grund för den framtida västsaharariska republiken. Poeten Liman Boicha
minns hur det var efter bombningarna av Um Dreiga och Guelta, då de flyende
västsaharierna hörde eller såg flygplan närma sig, ’vi blev omedelbart stela som
statyer, öppnade våra armar brett mot skyn, hoppades att de marockanska piloterna skulle förväxla oss med träd. Det fungerade’. Men de skräckslagna västsaharierna skulle snart upptäcka att det fanns mer än himlen att frukta. Veckor
efter Um Dreiga-massakern trampade Glaiyiha på en landmina. Hon förlorade ett
ben. Det hände i början av 1976, innan hon kom till Mahbes. Samtidigt hade de
nya marockanska och mauretanska myndigheterna beslutat att skära av västsaharisk nationalism vid roten i städerna så snart som möjligt. Under den nya konfliktens första månader försvann flera hundra sahariska nationalister. Dessutom
flyttade tusentals marockanska bosättare - närmare 25000, enligt källor från den
spanska militären – in i El Aaiún och andra städer och byggde helt nya stadsdelar
och lade beslag på många av de ägodelar som de flyende västsaharierna hade
lämnat efter sig.
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I början av 1976 koncentrerades det växande antalet flyktingar till Mahbes
för att slutligen fly till Tindoufregionen i västra Algeriet, där kvinnorna, barnen
och gamla män fann en fristad. De arbetsföra männen återvände till Västsahara
för att strida. Antalet flyktingar ökade mycket snabbt, från 9000 i slutet av 1975
till cirka 70000 i juli 1976 och enligt vissa uppskattningar mer än 100000 vid
årets slut. Andra uppskattningar, mer överensstämmande med folkräkningen,
sätter siffran på omkring 40000. José Ramón Diego Aguirre konstaterar att de
som lyckades nå Algeriet ... berättade om en skrämmande bild: ’huvuddelen var
utmattade, många lemlästade och några var täckta med brännskador av napalm
och vit fosfor’. I Tindouf var de säkra från de marockanska planen men det fanns
ingenting i den ogästvänliga delen av Hamada och mycket snart insåg de att deras vistelse inte skulle bli endast för några veckor som de från början hade trott.
Det omedelbara problemet som flyktingarna stod inför var helt enkelt att
överleva, under mycket svåra omständigheter under vintern, utmattade efter
sin exodus, trångt i improviserade rader av tält, med endast en läkare för alla
flyktingarna under de första månaderna och mycket lite mat. Villkoren var så
fruktansvärda att de två sjukvårdsteamen - ett från Läkare Utan Gränser och ett
annat skickat av den kubanska regeringen - som kom 1976 inte kunde göra något för att stoppa en mässlingsepidemi som ledde till mer än tusen barns död.
Det fanns inget organiserat och systematiskt stöd från någon internationell eller
transnationell organisation fram till 1977 när Världslivsmedelsprogrammet och
senare UNHCR tillhandahöll ekonomiska medel för att täcka behoven för ungefär
hälften av flyktingarna under en period av ett år. Som Briones, Liman och Salek
påpekar, hälften bokstavligt och hälften bildligt, ’under de första månaderna i
exil fanns det inte tillräckligt med män [i lägren] för att gräva de gravar som behövdes’.
Men från de första dagarna i lägren vid Tindouf, verkade västsaharierna, enligt Sven Lampbell, en företrädare för Röda Korset, vara de mest ovanliga flyktingar som han hade träffat under alla år han arbetat med sådana grupper. Han
begärde snabbt livsmedelsdistribution när det inte fanns tillräckligt och noterade att han inte såg några slåss, ingen var framfusig, ingen stöld, ingen korruption.
Vad som överraskade honom, liksom många andra betraktare, var flyktingarnas
nivå av social organisation, graden av solidaritet och samordning av fördrivna
personer med mycket olika bakgrund. I Tindouf fanns studenter från El Aaiún
och Villa Cisneros-Dajla, arbetare från gruvorna i Fosbucraá, före detta soldater
i den spanska armén, rika köpmän och nomader som haft en mycket begränsad
kontakt med den koloniala administrationen, inflytelserika chiuj, majarreros och
före detta slavar. Mycket snart anslöt sig en liten grupp västsahariska invandrare och studenter som hade varit baserade i Spanien och, ännu betydelsefullare,
grupper av släktingar från det algeriska gränsområdet Tindouf, Tarfayaremsan
och Mauretanien. De tillväxande flyktinglägren var omfattande och varierande,
och där var brist på nästan allt. Men, som Lampbell med förvåning noterade, i
stället för oordnade mängder var det organiserade köer.
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I detta avseende påpekar många bedömare att långt ifrån den vanliga bilden
av flyktingar som hjälplösa, desperata och rädda; som överlever tack vare en ny
kolonialism i form av medkänsla, är de västsahariska flyktinglägren ett beundransvärt exempel på social ingenjörskonst, av hur humanitärt bistånd kan vara
framgångsrikt administrerat av flyktingarna själva; ett exempel på deltagarstyrning. Och sedan slutet av 1990-talet då en begränsad penningekonomi infördes
i lägren är dessa också exempel på ett fantasifullt socialt entreprenörskap. Tindouf är en viktig knutpunkt för vissa handelsvägar i Sahara och flyktinglägren har
på senare år blivit en av Algeriets viktigaste turistdestinationer, som vi kommer
att belysa senare. Även Alejandro Garcia, en historiker som är mycket kritisk till
Polisario, berömmer de sociala landvinningarna i lägren.
Lägren blev ett lärande experiment med spektakulära resultat: 100 procent av befolkningen har tillgång till utbildning. ... Kuba har främjat, utbildat och försett mer
än 5000 västsaharier med en universitetsexamen, inklusive 200 läkare. Med en nivå
på en läkare per 800/1000 invånare har lägren i Tindouf en optimal nivå av medicinsk vård ... Och dessutom erbjuder Polisario sjukvård till alla som behöver, västsaharier eller inte. Polisarios kliniker och militära sjukhus, fördelade längs territoriet
öster om muren [som delar Västsahara], har blivit centrum för hjälp till tusentals
mauretanska, algeriska och maliska nomader ... Ingen nekas medicinsk hjälp ... Lägren är definitivt en samlingspunkt i det gåtfulla livet i en stor öken.

Trots sin uttryckligen provisoriska karaktär, ihållande brist på materiella resurser och beroendet av externt humanitärt bistånd blev de västsahariska flyktinglägren städer som vilken annan stad som helst i vilken annan stat. I själva verket
är lägren städer där hegemoniska myter och sociala föreställningar som organiserar det sociala livet är mer progressiva, mer sekulära och öppnare än i de
flesta omkringliggande omgivningarna, vilka huvudsakligen är dominerade av
mer traditionella och konservativa normer och värderingar. I lägren upphöjdes
Polisarios budskap – vi är alla lika – som centralt i de nya hegemoniska sociala
och politiska diskurserna. Som Harrell-Bond entusiastiskt noterar, västsaharierna använde aktivt sin tid i exil för att bygga en tjugonde århundradets demokratiska nation, kvinnors jämställdhet är ett av de starkaste inslagen i deras sociala
organisation.
Denna uppfattning förklarar delvis den mytiska attraktion som lägren spelat
och fortfarande spelar i området, som Omars berättelse tydligt visar. Omar, en
svart mauretanier från Nouadhibou, anlände till flyktinglägren runt 2003. När
han bestämde sig för att börja sin resa till flyktinglägren hade han förlorat sitt
jobb och var fruktansvärt missnöjd med den allmänna politiska situationen och
möjligheterna för en ung outbildad svart person som honom i Mauretanien. Han
hade mycket få (och inte särskilt närstående) släktingar i lägren, men hans familj i Nouadhibou hade alltid varit starka anhängare av Polisarios kamp. Han
minns hur han när han var ett barn, och det var nyheter på radion om konflikten
i Västsahara, att alla medlemmar av hans familj sprang till radion och lyssnade
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uppmärksamt tills rapporterna från lägren eller slagfältet var klara. Hans familj
identifierade sig med den västsahariska revolutionens idéer och såg i lägren en
samhällsmodell. Så han bestämde sig för att emigrera, inte till Europa utan till
flyktinglägren med idén att bli en del av det västsahariska projektet. För närvarande talar han tämligen bra engelska, som han studerade vid Salam English
School i Smara flyktingläger där han bor och arbetar som praktiserande engelsklärare. Han har också samarbetat med ett brittisk kollektiv med ett fotoprojekt
- Sora Project - som syftar till att göra det möjligt för flyktingar att använda sig
av digital fotografering och video. År 2006 hade han en form av tillfälligt uppehållstillstånd, utfärdat av den västsahariska republikens inrikesministerium,
som tillåter honom att stanna i lägren, och i framtiden hoppas han kunna ansöka
om fullständig Polisariolegitimation; det vill säga västsaharisk nationalitet och
därmed bli en medborgare som alla andra i lägren.
Som Brahim Motjar, en högt uppsatt Polisario-tjänsteman, påpekar representerar lägren uppkomsten av ett normalt tillstånd inom en stor abnormitet. Staten
han talar om är Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR). Den 27
februari, dagen efter att den sista spanska soldaten dragit sig tillbaka och en dag
före det förmodade avslutet av den tillfälliga trepartsadministrationen fastställd
i Madridavtalet, proklamerade Nationalförsamlingen som upprättats av Polisarios ledare och några tidigare medlemmar av Yemaa födelsen av SADR i Bir Lehlou.
En liten stad i nordvästra delen av det område som sedan dess har varit under
kontroll av Polisario. Med den nya republiken, definierad som arabisk, afrikansk
[och] alliansfri, ville västsahariska nationalister fylla det rättsliga tomrum som
skapats av det spanska utträdet ur territoriet. I augusti antogs den västsahariska republikens konstitution. I slutet av året hade det nya landet redan erkänts
av elva stater, främst i Afrika. Sjukhus och kliniker drivs inte av utländska läkare från Läkare Utan Gränser utan av västsahariska läkare och sjuksköterskor
som arbetar för SADRs hälsoministerium. Från exilens första dagar organiserade Polisario hälsovårds-, utbildnings- och livsmedelsdistributionskommittéer,
inte bara som en tillfällig ledningsstrategi för lägren utan i första hand som en
politisk och ideologisk strategi för att gradvis upprätta grunden för en framtida
västsaharisk stat. En stat som kan förse alla sina medborgare med, bland annat,
fri och allmän utbildning och hälsovård. Harrell-Bond konstaterar att trots att
vara helt beroende av hjälp för sin överlevnad - även vatten och bränsle (gasol)
måste transporteras från annat område, fanns inga humanitära organisationer
närvarande i lägren. På frågan varför blev svaret ‘vi vill inte ha experter’ i våra
läger. Det skulle minska vår känsla av ansvar för oss själva’.
Planen för att fastställa den västsahariska statens grundläggande administrativa och politiska struktur började ta form före upprättandet av flyktinglägren i
Tindouf, som Saleh Nafe, en västsaharisk tjänsteman och intellektuell, framhåller. 1975, som vi just har sett, månader innan de spanska myndigheterna formellt
lämnade territoriet, hade flera tusen västsaharier redan fördrivits från städer på
grund av de avancerande marockanska och mauretanska styrkorna. De sökte sin
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tillflykt till öknen, inrättade provisoriska läger i Guelta, Tifariti, Um Dreiga, och
andra platser. På den tiden var den allmänna övertygelsen hos såväl internt fördrivna västsaharier som inom Polisario att de skulle återvända till sina hem inom
en kort tidsperiod. Men målet med dessa läger var inte bara att överleva tillfälligt
utan att börja bygga strukturen för den framtida oberoende västsaharisk staten,
skapa hälso- och utbildningskommittéer, införa politiskt radikal social jämlikhet
som markerade Polisarios ideologi fram till 1990-talet. Och börja planera inom
områden som efter omständigheterna kunde tyckas vara meningslösa såsom till
exempel, läroplanen för det framtida sahariska nationella primärskolsystemet.
Mohamed Ali Ali Salem, nu poet och diplomat, var tonåring då. Han hade vunnit en poesitävling i El Aaiún strax innan konflikten började och talade utmärkt
spanska. I december 1975 utnämndes han till lärare i spanska i Tifariti lägret.
Detta är hur han minns de första ögonblicken av den västsahariska exilen:
Spanien trädde tillbaka i februari 1976 men uttåget startade i november 1975 ...
Polisarios armé var på den tiden mycket liten, och förutom att försöka stoppa de två
invaderande arméerna hade den extra skyldigheten att rädda de civila och skapa bosättningar åt dem ... Jag minns när jag kom i början av december, jag och andra hade
skickas till Tifariti ... idén var att inrätta skolor där ... Det hade varit ett viktigt möte,
jag tror att det var i slutet av november 1975 i Gleibatifula, där - före utropandet av
den västsahariska republiken – som den administrativa organisationen genomfördes. Vid mötet beslutades hur undervisningen [systemet] skulle se ut. Den kallades
för Kommissionen för utbildning och undervisning: det fanns bara två västsahariska
lärare som hade examen från Madrid. Det fanns andra med COU [motsvarigheten
till A-nivå enligt det spanska systemet], några med andra grader ... och några med
examen från Algeriet, Marocko, Mauretanien ... [det konstaterades att] för att bli
lärare var det nödvändigt att ha klarat någon form av examen. De berättade för dig
om ämnena, du letade efter några böcker, du repeterade och, om du klarade testet då
blev du en lärare, på antingen spanska eller arabiska.

En ny tid för ett nytt samhälle
Fiona Terrys idé om de fördelar som flyktingläger kan erbjuda eliter som vill
generera mobilisering av en viss grupp behöver vissa justeringar i det västsahariska fallet, som tar hänsyn till det vi just nu har illustrerat. Enligt Terry har
flyktingar i lägren skyddsstatus enligt internationell rätt och kombattanter får
[olagligt] fördelar genom att finnas bland dem; dessutom drar flyktingläger till
sig humanitärt bistånd som ger gerillasoldater en ekonomisk resurs; och ännu
viktigare, flyktinglägers strukturer tillhandahåller mekanismer genom vilka en
gerillarörelse kan styra en befolkning och legitimera sitt ledarskap. Tanken är
därför att infrastrukturen i flyktingläger - den moderna administrativa teknologi
som används för att styra läger - underlättar elitens försök att kontrollera och
mobilisera den fördrivna befolkningen i jakten mot ett visst mål, som till exempel
att utveckla en nationsbyggnadsprocess.
Denna logik verkar helt rimligt i Västsaharas fall, inte på grund av de tre skäl
som Terry nämner, men på grund av det abrupta bildandet av de första tempo-
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rära bosättningarna - under beskydd av Polisario och utan någon internationell
närvaro – vilket öppnade ett symboliskt tomrum som måste fyllas med en ny diskurs, diskursen av den sahariska revolutionen som oupplösligt förbunden med
idén om en självständig stat. Mellan hösten 1975 och sommaren 1976 skyddades
flyktingarna varken av folkrätten eller genom närvaron av någon internationell
organisation och de fick en obetydlig mängd internationellt bistånd. I denna situation, inte märkt av modern administrativ teknik (och särskilt inte av en viss
grad av stabilitet och säkerhet, vilket är vad Terry tycks peka ut) utan av tomhet
och osäkerhet, var Polisario inkastad i en process av nationsbyggande som det
inte hade planerat att börja utveckla så tidigt, eller med en sådan brist på materiella resurser. Vad den mer stabila situationen i exil i Algeriet bistod med var det
nödvändiga utrymmet och medel för att fortsätta att genomföra en sådan process. Därför är det analytiskt användbart att spåra en skillnad mellan två olika,
om även kompletterande, dynamiker. Å ena sidan, behovet av och viljan att skapa
ett nytt kollektivt projekt, öppnat av den kris som markerade de första månaderna i exil (delvis fortfarande i Västsaharas territorium), och, å andra sidan öppnades möjlighet under följande år i de mer stabila algeriska lägren att utveckla ett
sådant projekt. Genom att använda en diskursteoretisk terminologi skulle det
första momentet vara tidpunkten för det politiska och det andra det sociala, eller
politiska, i en mer lacansk form. Terrys hypotes fångar momentet politik, men
missar det politiska momentet och dess grundläggande effekter.
Från slutet av 1960-talet var skapandet av en självständig stat uppenbarligen
det yttersta målet för de västsahariska nationalisterna. Men enligt sina interna
handlingar verkade de så sent som 1974 fortfarande betrakta ett scenario med
ett självständigt Västsahara, och i synnerhet ett institutionellt nationsbyggande,
som relativt avlägsen. Det nationella handlingsprogrammet som antogs av Polisario vid den andra kongressen i oktober 1974 talade om
två olika men sammanlänkade faser (fasen för nationell befrielse som vi nu upplever
- en fas som kommer innan människorna erövrar makten - och fasen för nationsbyggande, en fas som kommer efter maktens erövring). Den ena fasen gör framsteg inför
nästa möjliga, men för att nå den andra är det nödvändigt att avsluta den första
framgångsrikt.

Det var bara som långsiktigt mål som Polisario hade planerat att uppnå nationell
frigörelse och fullständig självständighet, för att bygga en nationell republikansk
regim med ett effektivt och aktivt deltagande av massorna, att nå en äkta nationell enhet, att garantera grundläggande friheter i städerna, att skapa en komplementär nationell ekonomi, att fördela välstånd rättvist och att radera ut skillnaderna mellan städerna och landsbygden, att utrota alla former av exploatering
och att garantera värdighet för alla människor, att återupprätta alla sociala och
politiska rättigheter för kvinnor och att öppna för en obligatorisk och kostnadsfri utbildning för alla människor, och att bekämpa sjukdomar, bygga sjukhus och
[införa] kostnadsfria behandlingar. Men som vi har sett befann sig Polisario snart
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inför dubbel plikt att inte bara rädda civila, utan också skapa bosättningar för
dem. De var, med andra ord inkastade i den andra fasen innan den första avslutats. Båda faserna överlappades och de algeriska lägren möjliggjorde en parallell
utveckling av båda processerna [befrielse och nationsbygge].
Flyktinglägrens struktur i Tindouf inspirerades i många avseenden av den
traditionella rumsliga organisationen för nomaders läger (frigs), och även av de
mytiska berättelserna om det gamla ghazzis, som återinfördes som symboler för
Västsaharas sekulära motstånd mot någon form av dominans. Men lägren avvek
också från traditionen på vissa avgörande sätt. De gamla frigs hade en stambas,
med endast medlemmar av samma familj och del av en stam som färdades och
levde där tillsammans. Lägrens struktur var dock inte en kopia av denna härstamningsstruktur utan var precis tvärtom planerad att försvaga sådana traditionella identiteter och inriktningar, eftersom stamväsendet alltid uppfattats av de
nationalistiska eliterna som en utmaning för den västsahariska nationella identiteten. I lägren uppstod ett samhälle utan klasser och i detta samhälle (inspirerat
av det emancipatoriska programmet utformat i den andra fasen som omnämnts
ovan),
en av de första angelägenheterna var att ... se till att gamla institutioner och tillstånd
försvann: således avskaffades slaveriet ... institutionen för chej som chef för en fraktion; kategorin majarreros [hantverkare] och fria slavar ... kvinnors underordning,
de började inta en prominent och ledande roll i lägren; samtidigt som traditionell
utbildning baserad på Koranen omändrades ... [och] på samma sätt, när det gäller
folkhälsa, traditionell medicin attackerades.

Den nya hegemoniska ideologin som förbjöd tribalism och därmed hela den sociala strukturen kopplad till den, förespråkade en ny idé om västsahariska familjer: en kärnfamilj av västerländsk modell. Och den nya nedbantade familjen,
sammansatt av två föräldrar och deras barn, blev den grundläggande enhet som
lägren utgjordes av. Sättet att namnge familjerna förändrades också. Det faktum
att lägren sköttes av kvinnor, medan de flesta män var vid fronten, förklarar endast delvis att dessa nya kärnfamiljer kallades enligt moderns namn i stället för
faderns. De nya familjeenheterna, associerade med ett jaima (tält) namnges till
exempel som Nina Mohameds familj, Kabara Ahmeds familj etc, och därmed bröts
symboliskt med härstamningen från stamsamhället. Denna genomgripande förändring kunde enbart vara möjligt som en del av ett bredare hegemonisk projekt som på många sätt omdefinierar konturerna av det västsahariska samhället.
Moderns namn i de västsahariska flyktinglägrens geografi motsvarar husnumret
och/eller husnamn i Storbritannien. En adress kan exempelvis vara Mohamed
Brahim [namnet på personen i fråga] Maimona Abderrahman familj [familjens
namn], Barrio 3 [distrikt] Tifariti [stad i flyktinglägret], Smara [namn på flyktingläger, även kallat provins]. Dessutom hart när försvann förbund och äktenskap
inom samma släkt. Lägren symboliserade i detta och många andra aspekter därmed en tydlig brytning med nomad- och släkttraditionen.
Men som jag tidigare omnämnt härrör inte (innebörden av) lägren från ett
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diskursivt vakuum, men är anslutna till en serie av traditionella berättelser som
i exil integrerats med en ny plan, byggd runt den centrala idén om den västsahariska nationen; en frånvarande nation, hotad, ockuperad och kränkt av nya
kolonialmakter. Placerad i en ogästvänlig miljö där det inte fanns någonting,
representerar lägren det ultimata omöjliga för tillfället men å andra sidan just
detta omöjliga genererar en radikal önskan om en bättre framtid förkroppsligad
genom den sahariska staten.
Hjälparbetaren Jean-Claude Bruffaerts noterade efter ett besök i lägren 1984
att västsahariernas kamp baseras på en plan för ett framtida samhälle ... oavbrutet har de diskussioner om vad som kommer att följa efter kriget; projekt för
återuppbyggnad som de måste förbereda sig på. Kampen i lägren var inte bara
för att överleva. Lägren skapade en vision om att framkalla en social revolution
och bygga en ny stat, baserad på de nya revolutionära principerna. De flesta västsahariska flyktingarna minns de första åren, då lägren tog form, som tidpunkten för den sociala revolutionen eller början av den västsahariska revolutionen.
Fokus på utbildning för alla västsaharier, erfarenhet av att arbeta tillsammans
som jämlikar, har varit en del av nationsbyggandet. James Firebrace betonar de
faktorer som förklarar vad han ansåg vara framgången för västsahariska samhället i exil, att den västsahariska ledningen medvetet utvecklat en politisk ideologi
som betonar politisk enighet och en ny samhällsordning och att där finns en total
orientering [i lägren] till en framtid där västsaharierna inte längre är flyktingar
utan medborgare i sitt eget land.
Detta är förmodligen en av de främsta anledningarna till att västsaharierna
i exil i Tindouf blev, med Lampbell ord, de mest ovanliga flyktingarna. Lägren i
Tindouf kan inte skiljas från SADRs politiska projekt och berättelserna om längtan har utvecklats av kriget och tvångsförflyttningen. Syftet med lägren var inte
bara för att ge tillfälligt skydd åt fördrivna civila och logistiskt ge stöd åt befrielsearmén. Tider av storm, kriser och radikal social förskjutning har negativa och
positiva effekter. De hotar och förstör tidigare sediment men genererar också
behovet av nya former av identifiering, och öppnar utrymmet för uppkomsten av
nya gemensamma projekt.
Det nationalistiska projektet Polisario, lett av en ung generation av militanta,
påverkade av tidens ideologiska rörelser (Nasser, Cabral, Guevara, Mao Zedong,
etc.), förutsåg inte bara en oberoende framtid utan också ett demokratiskt, jämlikt och nytt samhälle ... avskaffande av slaveriet, utrotande av ojämlikhet och
eliminering av tribalism. Lägren blev den rumsliga fixeringen på att genomföra
ett sådant politiskt projekt. Polisario beslutade att upprätta ett ordnat samhälle (trots förväntade strider och oordning), som replikerade strukturen hos en
projicerad saharisk nationalstat, huvudsakligen från början inspirerad av de libyska och algeriska revolutionerna och dåtidens moderna läsning. Som Brahim
Mojtar bekräftar, alla [de unga ledarna för OVSL - Bassiris grupp - och Polisario]
läste Frantz Fanon och Che Guevara och påverkades av de antikoloniala och revolutionära erfarenheterna i Moçambique, Angola, Kap Verde, Kuba, Vietnam etc.
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Men, som de flesta av Polisarios ledare betonade, var deras projekt aldrig strikt
socialistiskt eller kommunistiskt. Resultatet blev ett nationalistiskt projekt som
integrerar vissa ideologiska element från de vänsterrevolutionära traditionerna, som bygger på principerna om radikal ’kommunitarism’, social jämlikhet och
grupplojalitet.
Polisario var mycket mer än ett politiskt parti eller en nationell befrielserörelse, det
var en stat, en exilstat som tilldelade en särskild roll för alla, beslutade bostadsplats,
tog hand om barnen, försåg med läkemedel och fördelade mat, kläder och tak över
huvudet. …. En central del av den nya ordningen var dess betoning på jämställdhet,
men i själva verket kom den naturligt. I lägren fanns på grund av omständigheterna
mer än jämlikhet, det fanns en radikal kommunism: alla åt lika mat, de bodde i identiska tält och ingen hade pengar. Under 15 år fanns inga pengar ... När från 90-talet
och framåt pengar började cirkulera igen ... visste vi inte heller värdet på saker eller
pengar ... Det fanns ungdomar som vid 20 års ålder aldrig hade använt en sedel.

Men vid många tillfällen kolliderade konturerna av denna nya sociala ordning,
med Fadel Ismails ord, med tron på ett ’samhälle som fortfarande i grunden var
konservativt’. En av de viktigaste konflikterna var
Polisarios radikala beslut att utrota tribalism. I det dagliga livet var det nödvändigt
att skapa ett nytt språk och att utveckla en nytt och artificiellt beteende. Det var
förbjudet att nämna namnet på fadern eftersom det skulle informera om stammens
ursprung. Jag har inte en far, jag har ett folk ... Vem är du? Ahmed. Son till ... ? Son till
det västsahariska folket. Vilken stam tillhör du? Från det västsahariska folket.

Formen för namngivning som son till (uld) ... son till (uld) - till exempel Mohamed
uld Mulay uld Abderrahman, det vill säga Mohamed son till Mulay son till Abderrahman - försvann och ersattes med två namn, namnet på fadern i egenskap
av det enda efternamnet men utan att föregås av uld. Enligt tolkningar av några
inflytelserika ledare, förhindrade kriget och behovet av att upprätthålla ett sammanhållet samhälle, all kritik mot de radikala förändringar som genomfördes i
lägren. Tribalism blev under sju år en straffbar handling. Delvis var detta kopplat
till en maktkamp inom Polisario.
I slutet av 1980-talet hade emellertid den sociala spänningen vuxit explosionsartat i lägren, och genererat, enligt vissa beskrivningar, demonstrationer,
protester och öppna ifrågasättanden av den riktning som den västsahariska revolutionen hade tagit, samt den roll ett antal ledare och Polisarios lilla och mäktiga politbyrå hade. Interna dissidenter hade blivit ansatta under förevändning
att skydda den nationella enigheten. Den nya ordningen hade också främjat
flyktingarnas politiska (och främst administrativa) deltagande i det offentliga livet i lägren. De var inte bara fördrivna personer beroende av hjälp utifrån, utan
också medborgare, medlemmar av politiska celler och av utbildnings-, kultur-,
hälsovårds- eller livsmedelsadministrativa kommittéer. Som medborgare hade
de grupplegitimitet att ifrågasätta en del av principerna för revolutionen. Vad
flyktinglägren bevittnade under slutet av 1980-talet var en revolution inom re-
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volutionen - en ’västsaharisk perestrojka’, för att citera journalisten Toby Shelley
- som omdefinierade grunden för den västsahariska stat som man väntade på.
Denna västsahariska övergång sammanföll med de förhandlingar som föregick
eldupphör och den fredsplan som förhandlades fram av FN 1991. Med paus i
den väpnade konflikten öppnade sig en ny fas i lägrens vardag. Stormen, tiden
för kriget, rädslan för bombningar, tidpunkten för att vinka med flaggor när de
stridande återvände till lägren, paraderande marockanska fångar och vapen beslagtagna under den sista striden var över, åtminstone tillfälligt.

Lugnet ... och normaliseringen av vardagen
Efter undertecknandet av fredsplanen 1991 var moralen i lägren hög, trots en
brist på förtroende för den diplomatiska vägen bland betydande delar av den
västsahariska militären. De flesta flyktingar förväntade att folkomröstningen
om självbestämmande - den centrala punkten som fredsplanen var baserad på
- skulle äga rum och de skulle återvända till Västsahara högst ett till två år senare. Men identifieringen av de röstberättigade blev snart det största hindret för
genomförandet av planen. Medan Polisario lämnat en förteckning över infödda
invånarna i området, baserat på den spanska folkräkningen 1974, försökte Marocko från början att införa ett stort antal bosättare. Oenighet om folkräkningen
inledde en ny period där konfrontationen inte längre skedde på slagfältet utan
runt förhandlingsborden. Militärens roll blev defensiv, eftersom de nya soldater
som återvände till lägren var västsahariska diplomater, byråkrater och politiker.
I detta avseende tycks under 1990-talet den (strategiska) spänning som alltid
hade funnits mellan Polisario som rörelse, och den västsahariska republiken,
som institutionell struktur, ha varit delvis lösare till förmån för den senare. Men i
själva verket är det nästan omöjligt att spåra en tydlig skiljelinje mellan de två. Situationen ’varken fred eller krig’ som började med eldupphör bidrog till en normalisering av livet i lägren. Det underlättade uppmjukning av de sociala koder
som införts under de senaste åren (genom till exempel en viss grad av stam-väckelse, även om frågan om stammarna fortfarande inte är politiskt korrekt).
Följande berättelse, som jag upplevde i april 2004 under fältarbete i flyktinglägren, illustrerar några av förändringarna i exilen i Tindouf sedan eldupphör
och öppnandet av konfliktens diplomatiska fas. I Rabuni - lägrens politiska och
administrativa centrum – hade jag ett mycket intressant samtal med en spansk
man som besökte lägren. Han hade kommit till lägren i fem dagar för att besöka
sina barn; en västsaharisk pojke som han och hans familj hade tagit hand om
under den gångna sommaren i Spanien inom ramen för samarbetsprogrammet
Vacaciones en Paz (Semester i fred). Detta är berättelsen som han delgav mig:
den sista dagen i Smara lägret gick han med sin västsahariska värdfamilj till ett
av de nya kommersiella distrikten för att köpa några hantverk. Affärsmannen
talade lite spanska och hans västsahariska guider (hans pojke och några släktingar) översatte och förhandlade. Det slutliga priset för det han ville köpa var 27000
dinarer. Han trodde att det var lite för dyrt, men när han tittade i sin plånbok och
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försökte räkna ut hur mycket det var i euro, sa hans västsahariska följeslagare till
honom att betala med två (algeriska) sedlar på 1000 dinarer. Han förstod inte,
men han gav affärsinnehavaren de två röda sedlarna som det stod 1000 i tydligt
tryck på. Till sin förvåning fick han tillbaka några mynt av den leende handlaren.
Han var förvirrad. ’Jag har betalat honom med två sedlar på 1000 dinarer ... men
priset var 27000 dinarer ... och han gav mig lite växel tillbaka ...’, sade han hjälplöst till sina följeslagare. Hans förvirring ökade ännu mer när han blev tillsagd
av sina följeslagare: ‘Åh, nej! Glöm att det står 1000 på sedlarna, det är en del av
designen; det är bara tryckt så. De röda sedlarna - ignorera vad som står på dem
- är värda 20000 dinarer’. Den spanska besökaren lät saken vara, tänkte för sig
själv att han inte förstod transaktionen men att om han blivit lurad brydde han
sig egentligen inte om eftersom det ändå bara var några euro och de behövde
dem mer än han.
Han var lättad när jag förklarade för honom att allt hade varit ett missförstånd
om valutan. Västsaharierna talade om västsahariska dinarer, men de fysiska sedlar de använde var algeriska dinarer (euro används också allmänt i lägren). Det
tryckta värdet - 1000 - var på den algeriska dinaren, men växlingsvärdet i lägrens
ekonomiska kontext var att den tänkta västsahariska dinaren, som också brukar
kallas västsaharisk peseta och Uguia (vars värde baseras på den gamla spanska
pesetan och är cirka tjugo gånger mindre än den nuvarande algeriska dinaren).
Det finns naturligtvis inget nytt om värdet av pengar som social konstruktion.
Men denna anekdot går längre än att vara bara ett exempel om pengars socialt
konstruerade karaktär. Det finns ingen visuell påminnelse om hur många valutaenheter som de hade kommit överens om att symbolisera med de röda sedlarna.
Bytesvärdet är uttryckligen tänkt, uttryckligen konstruerat på symbolisk nivå.
När det gäller västsahariska mynt finns de endast i ett mycket begränsat antal.
De används inte i vardagliga utbyten, men hålls som symboliska påminnelser om
viljan att ha en verklig västsaharisk valuta. Således är de mynt och sedlar som
används i det dagliga livet felaktiga.
Det västsahariska (revolutionerande) partiskheten som uppstod under
1970-talet, den nationalistiska identiteten och begreppet medborgarskap förknippat med det, sedimenteras i det dagliga livet i lägren av en rad symboler, metoder och berättelser. Nationella valutor har traditionellt varit en viktig symbol
för en suverän nationalstat och spelat en central roll i stärkandet av identiteten.
Den västsahariska valutan är en markör för den politiska identitet som främjats
genom Polisarios nationalistiska projekt. Den västsahariska staten är i detta avseende en stat som alla andra. Dock är situationen inte normal utan en ‘onormalt
normal’ som definieras i kontexten exil, konflikter, beroendet av extern hjälp, förskjutning och förlust. Detta leder oss till en annan viktig punkt illustrerad genom
berättelsen om valutan: västsahariernas ’lånade’ sedlar exemplifierar inte bara
torftigheten vad gäller materiella resurser och medel, utan också det provinsiella
i den rumsliga fixeringen av staten. Med andra ord, då omständigheterna inte
tillåter byggandet av en normal stat, är den mer explicit byggd på symbolisk nivå.
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Det problematiska är förhållandet mellan betecknande och det betecknade.
Med andra ord är det socialt konstruerade och överenskomna värdet av 20000
västsahariska dinarer representerat av en felaktig sens (vars hegemoniska innebörd i den omgivande kontexten är en annan; 1000 algeriska dinarer). På så
sätt representerar den algeriska sedeln i lägren inte bara 20000 västsahariska
dinarer utan frånvaron av sahariska tryckta sedlar. Den västsahariska valutan
är därför genom närvaron av dess (fysiska) frånvaro, upphöjd till en nivå av begär för flyktingarna. Det finns en kontinuerlig spänning mellan processen för
nationsbyggande, som genomförs genom identitetssymboler, och dess inneboende omöjlighet. Sedeln representerar till exempel förverkligandet av en nationell valuta (vid en rent diskursiv nivå) medan den samtidigt symboliserar sin
omöjlighet. Uppkomsten av en västsaharisk valuta kommer inte att vara möjlig
förrän omständigheterna förändras. En ledande Polisario-medlem talade om en
normalisering av [vardags] livet utan att förlora viljan. Ur ett mer lacanskt sätt,
skulle jag kalla det en västsaharisk grundläggande önskan.
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Pablo San Martín

Från soldater till handlare:
Nationalism, utveckling
och social förändring i de
västsahariska flyktinglägren
Reproduktion av nationen i tider av flaggviftande
Under perioden som inleddes med vapenvilan 1991, då de västsahariska flyktingarnas roll reducerades till tålmodig väntan på den utlovade folkomröstningen, insåg Polisarios ledarskap behovet av att skapa förutsättningarna för att,
dessa människor, som har lidit så mycket ... kan leva lite bättre. Det är nödvändigt att
upprätta minimikrav för ett värdigt liv ... Vi bör ordna med utbildning åt deras söner
och döttrar, hälsovård för alla. Det är nödvändigt att skapa alla förhållanden för ett
modernt och anständigt liv i ett fritt, oberoende och suveränt land.

Målet att normalisera livet och att förbättra villkoren för att leva i flyktingläger
har haft två stora konsekvenser. Å ena sidan har det lett till en utvidgning och
förstärkning av den offentliga sektorn, och de offentliga tjänster som den västsahariska staten tillhandahåller. Som antropologen Juan Carlos Gimeno förklarar,
under 1990-talet
var det dags att utveckla och stärka statens strukturer, vilket behövdes för att vara
förberedd för den slutgiltiga fredens offentliga förvaltning. Statens strukturer utvecklades; nya ministerier upprättades, liksom nya enheter inom de befintliga ministerierna … Det fanns mycket att göra vad gäller hälsovård, jordbruksexperimentens
möjligheter, politiskt främjande av den västsahariska frågan på internationell nivå,
och inom många andra områden …

Å andra sidan hade 1990-talet också gett utrymme för penningekonomi och en
blomstrande privat sektor i lägren. Som journalisten Toby Shelley uppmärksammade 2004,
I lägren har avspänningen inneburit utveckling av småhandel och en del hantverksarbete. Små butiker som säljer baslivsmedel och hushållsartiklar har trätt fram liksom rudimentära reparationsställen för privatfordon, vars antal har ökat enormt.
Smycken och läder, mycket riktad mot solidaritets- och NGO-marknaden, tillverkas
och säljs lokalt. Det finns några enklare restauranger. Familjer äger boskap. Upp-
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skattningsvis 4000 unga män har lämnat lägren för migrantarbete i Spanien. Deras
penningöverföringar, pensioner för de som arbetat för Spanien före 1975 (och donationer från spanska familjer och organisationer), möjliggör många av de murade
tegelhus som kompletterar eller ersätter tälten, och har elektricitet från solpaneler.

Denna utveckling av de offentliga och de privata sektorerna blev märkbar för
flyktingarna. Som en del av min forskning om det dagliga livet i lägren, gav jag
kameror till en grupp på fjorton flyktingar, och bad dem att ta bilder av vad de
tyckte om sitt eget liv eller om livet i lägren i allmänhet. Mina instruktioner innehöll inte någon antydan om vad jag letade efter; de var bara ombedda att förklara
med bilder istället för med ord vad det innebar för dem att vara en västsaharier.
I stora drag kan de fotografier som de valde ut delas in i tre huvudgrupper. Den
första gruppen fokuserade på familjelivet och sociala relationer: medlemmarna i
familjen, huset och dess innehåll, teceremonin, gäster, fritidsaktiviteter (inklusive
barnens lekar). Den andra uppsättningen av bilder skildrade området för arbete,
främst genom porträtt av västsaharier som utförde olika arbeten och aktiviteter. Dessa bilder representerade både den privata och den offentliga sektorn, och
omfattade bilder av affärsinnehavare eller byggare samt sjuksköterskor, läkare
och lärare som arbetade för den västsahariska republiken. Den tredje gruppen
omfattade bilder av den västsahariska republikens officiella byggnader: skolor,
administrativa centra, sjukhus, livsmedelsdistributionscentraler, etc.
Det första intrycket som man får när man tittar på denna serie bilder är att
flyktingarnas liv är relativt normalt men inom ett exceptionellt sammanhang.
Denna normalitet kan, vilket vissa högt uppsatta medlemmar i Polisario medger,
innebära att tillvaron i exil kan bli acceptabel under vissa omständigheter och
därmed skada västsahariernas kamp. Men för att citera en högt uppsatt officer i
den västsahariska befrielsearmén, ’detta är inte normalt, detta är exilen, det är
inte vårt land och ingenting kommer att vara normalt förrän vi lyckas återvända
till vårt hemland. Därför bör känslan av tillfällighet alltid behållas; människor
kan inte acceptera denna situation och agera som om det vore för alltid ... Alla vet
detta: det är bara ett lånat land, vi kan inte bygga fundament här; ingenting här är
egentligen vårt’. Men för många unga flyktingar är lägren i viss mån ’deras hemland’. ’Ja, jag är från lägren, jag har vuxit upp här... jag har aldrig varit i Västsahara,
mina vänner är här ... på många sätt skulle jag säga att jag är härifrån’, reflekterar
en ung kvinnlig flykting från Smara lägret. Fotografierna tycks illustrera denna
typ av normalitet i det dagliga livet i lägren, normalitet som har positiva och negativa konsekvenser för livet i lägren som vi kommer att se senare.
Men vad som emellertid är förvånande är antalet bilder av officiella byggnader, av den västsahariska republikens byggnader. Varför väljer de att ta bilder av
skolor, apotek, livsmedelsdistributionscentra, statliga förskolor etc? Enligt deras
egna förklaringar finns det två huvudsakliga skäl. Å ena sidan är det för att de
(eller deras vänner och släktingar) arbetar där. Dessutom distribueras från dessa
byggnader några av de grundläggande tjänsterna i lägren (de tjänster som bidrar
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till normalisering av livet). Därför är sådana platser en del av vardagen. Men, å andra sidan talade författarna till fotoessäerna också enträget om hur stolta de var
över sådana prestationer. Dessa offentliga byggnader, sa de till mig, representerar
allt som västsaharierna kunde åstadkomma trots krig och exil; de symboliserar
existensen av den västsahariska staten och deras förmåga att självständigt hantera sina egna angelägenheter. Således kan dessa bilder tolkas som en redogörelse
för politiskt medborgarskap, tagna av flyktingarna som medlemmar i den västsahariska republiken. Bilderna togs inte av flyktingarna för eget bruk. Tvärtom var
de uttryckligen tagna som ett forskningsmaterial för en utländsk forskare som
undersökte livet i lägren. I detta hänseende, svarar valet av bilder mot en viss
diskurs som detta särskilda sampel med flyktingar ville visa om sig själva, om vad
de är och, framför allt, om hur de vill bli sedda av andra. Det är därför de officiella byggnaderna får en speciell betydelse. Det är inte bara att de är viktiga i det
dagliga livet, utan också att de vill att jag - som forskare - ska vara medveten om
statens centrala roll, vara medveten om det faktum att de inte enbart är flyktingar.
Följaktligen verkar det rimligt att tro att vad som blev accepterat - sedimenterat
och rutin i lägrens vardagliga liv - inte är situationen i exil (som fortsätter att vara
oacceptabel och begränsande), utan en västsaharisk politisk identitet som bygger
på en önskan att övervinna sådana restriktiva omständigheter.
Statens centrala roll i livet i lägren återspeglas också i lägrens landskap. En
karta över Smaralägret visar en välordnad och rektangulär stadsstruktur. Vart
och ett av de fyra (huvud)lägren (Smara, El Aaiun, Auserd och Dajla) är en wilaya (provins), som innehåller flera dairas (städer), med namn som Tifariti, Bir
Lehlou, Mheris, Farsia, Echederia, Hausa och Lagouira. Både provinserna och
städerna är uppkallade efter faktiska orter och platser i territoriet Västsahara.
Följaktligen fungerar namnen som en ständig påminnelse om det ockuperade
hemlandet, ett fysiskt avlägset hemland ständigt närvarande genom sin frånvaro.
Varje daira är uppdelad i fyra barrios. I mitten av de fyra barrios finns en slags
öppen central plats eller torg. Dairas har ett rektangulärt rutnät och både dairas
gränser och dess barrios är markerade med vägar och huvudgator (utrymmet
mellan två dairas är bredare än det utrymme som delar två barrios).
Vid huvudingången till varje läger finns det en polispostering som officiellt markerar gränsen till wilaya eller provins. Dessa inträdeskontrollpunkter övervakas av Västsaharas nationella polis som är det säkerhetsorgan som
upprätthåller lagen innanför wilayas omkrets. Det finns också National Gendarmerie, vars funktion är att patrullera utanför wilayas omkrets: på vägar och
sandspår som förbinder lägren, administrativa centret Rabuni och, övriga västsahariska institutioner som SADR/Polisario kontrollerar i området runt lägren.
Medan den nationella polisen är mer lik den spanska Policía Nacional (en mer urban och community-orienterad polisstyrka) skulle National Gendarmerie kunna
motsvaras av Guardia Civil, som har en mer militär struktur samt kompetens vad
gäller vägar, transport (inklusive trafikkontroller och kampen mot smuggling, till
exempel) och säkerheten i stora ökenområden.
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I lägrens landskap är de viktigaste landmärkena de officiella byggnaderna vilka vanligtvis finns på utsidan av dairas eller barrios gräns (eller nära centrala
torg och öppna platser), i egenskap av visuella referenspunkter som kan ses från
många punkter. Den västsahariske pojke som ritade kartan betonade platsen för
skolor, möjligen på grund av att utifrån hans perspektiv var dessa de viktigaste
byggnaderna. Mitten av lägret verkar också förflyttas till nedre högra hörnet av
kartan, och hans daira - Bir Lehlou - förvärvar en mer central position. Vi kan se
lägrets centrala fjärdedel där många av de viktigaste officiella byggnaderna är
koncentrerade. Där finns huvudkontoret för den provinsiella regeringen, där det
är möjligt att prata med wali (guvernören) och reda ut olika byråkratiska och administrativa frågor som till exempel att fylla i papper för att ansöka om bygglov
för att öppna en butik i lägret. Mycket nära finns centralsjukhuset, ett mindre
museum, provinsdomstolen, besökarnas förläggning, en polisstation, ett center
för handikappade barn och den första grundskolan i lägret. Till höger och vänster sida av detta centrala förvaltningsområde sträcker sig de två huvudmarknaderna (mercado), där de flesta av de nya små butikerna och företagen finns. Detta
centrala utrymme, där den offentliga förvaltningen och det privata kommersiella
initiativet möts, är det visuella navet i lägret, inte bara där de viktigaste vägarna
och gatorna strålar samman, utan också en knutpunkt i lägrets sociala, politiska och ekonomiska liv. Detta är en plats som kännetecknas av närvaron av den
västsahariska republiken, genom närvaron av dess inrättningar överallt, som tyst
påminner flyktingarna om en nationalstat till vilken de tillhör.
Flaggor är i det närmaste heliga symboler som dominerar demonstrationer,
parader och officiella ceremonier. Det passionerade viftandet med flaggorna brukar allmänt anses vara traditionella exempel på nationalism. Rutinmässig flaggning tillhör däremot inte begreppet nationalism. Men de är lika viktiga som de
flaggor det viftas med, eftersom de pekar exakt mot det sätt som nationen reproduceras och sedimenteras. Flaggan som hänger obemärkt på flaggstången eller
på en officiell byggnads vägg är det tydligaste exemplet på vad Michael Billing
kallar banal nationalism: de ideologiska vanorna och rutinerna som möjliggör
för nationer att återskapas. Tiden av varken fred eller krig som inleddes med
vapenvilan 1991, med en uppmjukning av de revolutionära sociala koderna och
de förbättrade levnadsvillkoren skapade en möjlighet för vidareutveckling av det
västsahariska nationalistiska projektet. Det är tidpunkten för den sociala (eller
politiska, i termer av Lacan) i motsats till den tid i vilken det politiska framträder
dramatiskt utmanande och reartikulerande inom det vidareutvecklade området
för det sociala. Men tiderna av skenbart lugn är lika viktiga som de stormiga tiderna.
Ytterligare ett fotoreportage visar denna effekt av det västsahariska nationalistiska projektet genom vardagen i exil. Den producerades av en man, Salek,
som studerat ekonomi i Kuba och nu arbetade som spansklärare i Smara. Bilderna togs i mars 2006, strax efter februaris skyfall som hade förstört upp till
uppskattningsvis 40 procent av byggnaderna och grundläggande infrastruktur
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i Smara och andra läger. Många familjer förlorade sina otrygga lertegelhus vars
väggar - byggda utan fundament – inte kunde motstå översvämningar och smulades sönder. Mycket av innehållet gick förlorat då lägret fick evakueras mycket
snabbt. Först efter flera dagar i de omgivande bergen kunde flyktingarna återvända till lägret. Ett stort antal av konstruktionerna hade fullständigt kollapsat
eller var allvarligt skadade. Eftersom många kök hade förstörts måste familjer
bygga provisoriska kök i improviserade tält. Detta gav möjlighet för Salek - som
skulle ha velat studera filmproduktion i stället för ekonomi i Kuba, men som inte
fått plats - att sätta samma en genomarbetad berättelse om vad det innebar att
vara en västsaharier. Han försökte med egna ord berätta om det västsahariska
folket genom utvecklingen av köken i lägren.
Från början fanns det inga lerteglade rum utan endast tält. Köket var utanför tältet,
i ett slags tält som var fabrikstillverkade av mindre tygbitar, för att skydda kök från
sanden och vinden. Men eftersom de var fabrikstillverkade brann de ner mycket lätt.
De var mycket farliga ... Det var inte ovanligt att på natten se lågor från ett kökstält
som hade fattat eld. Gradvis blev köken mer solida, med metallplåtar, ved ... tills dagens lerteglade rum med plåttak utvecklats, mycket säkrare mot eld ... Jag tog några
bilder av ett nytt kök, med en av dessa moderna gasspisar där man kan laga mat
stående ... jag har tagit ett foto av ett gammalt kök, med en liten spis på golvet, i ett
slags tält. Det är min granne; regn förstörde deras moderna kök, så nu måste de laga
provisoriskt i ett gammaldags kök som påminner mig om min barndom ... Nu brinner
inte kök ner; som allt annat i lägren har de blivit bättre, modernare och utvecklade
... mer praktiska ... Men hur som helst, de är fortfarande mycket osäkra, eftersom allt
är osäkert här. Regnet har just visat på detta. De nya köken kan se bra ut, men med
lite regn kollapsar de. Jag tog några bilder av förstörda och skadade byggnader för
att visa på denna osäkerhet ... Allt detta är provisoriskt ... Men vi kommer att bygga
köken och våra hus igen, och igen och igen, om nödvändigt. Vi har överlevt trettio år
här och vi kommer att överleva längre, eftersom vi är beslutsamma ... I själva verket
är inte den mest viktiga saken husen och materiella saker. Vi hejdas här i lägren. Men
vi är fast beslutna att komma vidare. Och det är något som ingen, inget skyfall, ingen
marockansk kung ... någonsin kommer att lyckas stjäla från oss: livets skönhet och
vår framtid. Detta är anledningen till att jag har tagit massor av bilder av de fantastiska soluppgångarna i öknen och ett av de yngsta barnen i min familj (min brorson)
… Dessa saker kommer alltid att vara våra.

Saleks förklaring belyser många av de element som jag nyligen introducerat och
utforskat. Utvecklingen av kök illustrerar spänningen mellan behovet att skapa
en grundläggande infrastruktur för att göra livet lättare i de provisoriska lägrens
landskap. Regnet är en sorts lacansk realitet som dyker upp om och om igen för
att smärtsamt påminna oss om våra sociala fantasiers ultimata omöjlighet. Det
är ett grymt sätt att påminna de västsahariska flyktingmedborgarna om att fastän lägren till ytan kan se ut som en afrikansk stad precis som alla andra är de
inte, och kommer aldrig att bli, normala städer. Hamadas ödsliga geografi är en
restriktiv geografi som motsätter sig kollapsande hus med en horisont av fantastiska soluppgångar och ett barns leende som kommer att tvingas upptäcka att vi
är hämmade här om situationen inte ändras. Med andra ord, vad Salek försökte
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fånga med sin kamera var en geografi av lust; ’mitt folk vill ha ett normalt liv,
enbart förhindrade av det som började med den marockanska ’svarta’ marschen.
När marockanerna kom begick de många illdåd: dödande, våldtäkter, tortyr ...
och på grund av detta var det västsahariska folket tvungna att fly från sitt eget
territorium’, svarade en ung västsaharisk lärare på frågan hur han skulle påbörja
en sammanfattning av Västsaharas historia för sina elever.

Först utbildning, sedan befrielse: kämpande västsahariska städer
En av de viktigaste strategierna för att vara redo för framtiden är genom utbildning. Många västsaharier har betonat för mig att det är nödvändigt att ha en utbildad befolkning; utan tillräckligt med lärare, läkare, ingenjörer, journalister, arkitekter etc kommer det att vara omöjligt att vara helt oberoende i framtiden och
hålla igång en självständig nations ekonomi och förvaltning. ’Först utbildning,
sedan befrielse’, var ett av de första slagord som lanserades av Polisario 1973.
’Varför vill vi ha kontroll av vårt land och våra naturresurser, av fosfater, ... om vi
inte har kompetensen att dra nytta av dem?’, frågade en ung västsaharisk ingenjör retoriskt sig själv. ’Problemet är’, fortsatte han,
att nu har vi tekniker men vi har fortfarande inte kontroll över våra naturresurser ...
och därför har teknikerna inte någonting att göra här i lägren ... läkarna och sjuksköterskorna har åtminstone ett jobb men vi är arbetslösa! Vi undervisar, arbetar
som administrativ personal i Rabuni, för att spara för att öppna en butik ... men vi
kan inte utveckla vår kompetens här.

Som vi kommer att se senare, lider det västsahariska exilsamhället för närvarande i vissa avseenden av konsekvenserna av framgången för de pedagogiska program som genomförs i lägren, eftersom ett stort antal nyutexaminerade inte kan
absorberas av den offentliga förvaltningen, och privata sektorn är fortfarande
framväxande i lägren (och i sig begränsad just på grund av exilsituationen). Men
betoningen på behovet av att ge en god utbildning för de unga generationerna
av flyktingar har inte minskat med åren. I själva verket är utbildning ett av de
viktigaste, om inte det viktigaste, området där nationen reproduceras, och den
västsahariska republiken och Polisarios ledare är väl medvetna om detta. Som en
västsaharisk lärare betonade, ’barnen är världens framtid och vi måste lära dem
att läsa, skriva, utbilda dem … eftersom de är min nations framtida soldater. Vi
måste visa dem vägen att följa’. Från de allra första dagarna i exil, när de förflyttade västsaharierna fortfarande var i läger i Västsahara, gjorde Polisarios kadrer
en mycket stor ansträngning för att skapa ett system för obligatorisk offentlig
utbildning, anställning av lärare, diskuterade den nationella läroplanen etc.
Genom utbildning skulle de västsahariska barnen därmed inte bara vara utbildade i alla nödvändiga områden för att hålla igång en oberoende nation, utan de
skulle också vara socialiserade i de nya historiska berättelser som ingår i deras
nationella identitet. Historikern Hayden White har betonat hegemonins roll i den
berättande formen för byggandet av historiska kunskaper, till skillnad från andra
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former såsom årsböcker eller krönikor. En historia (och en story) kräver en berättelse om händelser, inte bara förelagda utan också sammanlänkade så att de
framställs som en del av en struktur, som förkroppsligar en viss ordning. Betydelsen av historiska händelser beror alltid i slutändan på hur de berättas, artikuleras,
ritas med andra, för att projicera en sammanhängande diskurs genom vilken ges
mening åt en vardag som annars inte har en inneboende och objektiv mening. Den
västsahariska exilen, kriget, svårigheterna i den algeriska hamada, finns alla inskrivna i en nationalistisk berättelse, uppbyggd kring den centrala och grundläggande önskan om självständighet, rumphuggen av den marockanska invasionen.
Och de händelser som förhöjts till ett centralt läge i en nationalistisk berättelse är just de som bäst förkroppsligar de symboliska hörnstenarna i frigörelseprocessen: Dagen för nationell enighet (12 oktober, som representerar slutet på
den gamla klanordningen och framväxten av Västsaharas folk som en medveten
kollektiv aktör), dagen för den västsahariska republiken (27 februari, dagen för
tillkännagivandet av SADR, som representerar uppkomsten av den kollektiva viljan för oberoende), martyrernas dag (9 juni, dagen för den västsahariske ledaren
El Lualis död i strid, som representerar människors beslutsamhet att kämpa för
nationell frigörelse till slutet), och dagen för de väpnade styrkorna (20 maj, dagen för Polisarios första väpnade aktion, som representeras med 9 juni då folket
beslutade att bekämpa kolonialism). Namnet på Polisarios officiella bulletin är
20 maj. 12 oktober, 9 juni och 27 februari är namnen på tre skolor - två gymnasiala internatskolor och ett träningscenter för kvinnor. Denna utbildningsgeografi
återger nationalistiska berättelsen och skolorna blir ständiga påminnelser om
hörnstenarna att låsa upp intrigen.
För närvarande finns ett nätverk av grundskolor vilka började byggas under
1980-talet och expanderade under 1990-talet. De första av dessa skolor - en per
wilaya - hade namn på martyrer, men alltefter som nya skolor successivt byggdes i varje daira i slutet av 1980- och 1990-talen, fick de nya utbildningscentren
namn efter de utländska organisationer som finansierade deras byggande. Efter
eldupphör var det en boom i samarbets- och solidaritetsprogram i lägren, främst
från spanska organisationer, både statliga och icke-statliga. De två grundskolorna i Smara kallas Escuela Valencia och Escuela Castilla-La Mancha efter två spanska regioner som ekonomiskt bidragit till deras byggande, vilket skapar en slags
geografisk internationell solidaritet med den västsahariska saken och fungerar
som en ständig påminnelse om att ’vi är inte ensamma, vi har många vänner;
särskilt det spanska folket är våra vänner ... inte regeringen ...’, som en ung lärare
klargjorde.
Den första fasen av saharisk statlig utbildning i lägren bildades genom ett nätverk av offentliga daghem som riktade sig till barn i åldrarna tre till fem, främst
barn till mödrar som arbetar (i de flesta fall för staten, som lärare, sjuksköterskor, eller i wilaya). Vid sex års ålder börjar den obligatoriska grundskolan som
omfattar sex kärnämnen. Antalet elever i varje skola varierar, men de flesta skolor i Smara har cirka 700-900 elever, och cirka 20 till 30 elever per klass.
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Undervisningen varar från cirka klockan 8 på morgonen till klockan 18 på
eftermiddagen, med en paus i mitten där eleverna återvänder hem för att äta
lunch. Under förmiddagen ger skolorna frukost till eleverna, ibland bara för de
yngre, som består av mjölk och bröd. Pojkar och flickor studerar tillsammans, delar skrivbord och de knappa läromedlen. Bland lärare finns en relativt jämn fördelning av manliga och kvinnliga lärare. Det finns fler kvinnor än män som undervisar de arabiska delarna av läroplanen. Å andra sidan, eftersom ett större antal
män reste utomlands för att utbildas i spansktalande länder, särskilt i Kuba, är de
överrepresenterade bland de spanskspråkiga lärarna.
Den västsahariska läroplanen är tvåspråkig, med arabiska som förstaspråk
och spanska som obligatoriskt andraspråk. Som en lärare i Smara förklarar
Det spanska språket utgör en del av den västsahariska identiteten. Det är vårt andra
språk och det symboliserar också det västsahariska folket ... Jag är inte säker på om
vi kan säga att det västsahariska folket är strikt hispanic, jag tror inte det ... men de
har definitivt mycket starka kopplingar till den världen ... Vi har fler kontakter med
spansktalande länder än med arabiska länder ... barnen behöver tala spanska. Det är
en del av vår historia (vi har spanska som andraspråk, som algerier och mauretanier
har franska) och även vårt sätt att ansluta oss till och kommunicera med den västerländska världen.

Mohamed Ali Ali Salem, kulturombud för Polisario i Spanien, poet och tidigare
chef för spanskundervisning vid utbildningsministeriet utvecklar samma argument mer i detalj:
Vi visste från början att det idag är grundläggande att kunna ett västerländskt språk ...
Alla våra grannländer hade franska som officiellt andraspråk. Västsaharisk tradition
med hundra år av spansk kolonialism och behov av ett andra språk så bestämdes att
det inte skulle råda något tvivel om att det är nödvändigt att fortsätta med spanska
i skolan. Och allteftersom tiden gick blev spanska en del av den (nya) västsahariska
identiteten. Vad skiljer en västsaharier från en mauretanier? Bland annat att tekniska
ord på västsahariska Hassanya är på spanska, medan de i Mauretanien är på franska.
Det finns många andra saker som skiljer oss, men [det språkliga inflytandet] är något
som sticker ut. Och i allmänhet finns det inga tecken på bitterhet hos det västsahariska folket mot det spanska folket. Det var aldrig något motstånd mot spanska som
ett kolonialt språk. Faktum är att många av Polisarios publikationer publicerades
alltid på arabiska och spanska. Radion har alltid sänts på spanska ... Och på andra
sidan muren, på den del som ockuperas av Marocko ... är det sant att folket inte kunde
fortsätta studera spanska, men det är fortfarande något knutet till deras patriotism.
För några månader sedan, en av mänskliga rättighetsaktivisterna i de ockuperade
områdena - han studerade förresten med mig, förresten han lämnade aldrig El Aaiún
och han har alltid haft många problem med marockanerna - ... torterats, fängslats ...
under intifadan ... Och när han fördes till domstol, sade han att han inte förstod dem:
att om de vill att han skulle förstå dem, borde de tala med honom på Hassanya eller på
spanska ... och han sade det till [marockanska] domstolen på spanska!

Under årens lopp har det västsahariska utbildningsministeriet utvecklat sina
egna läromedel på spanska. De spanska läromedlen återger historiska berättelser,
och idealen om goda medborgare och bidrar till de västsahariska barnens socialisering, som en kort analys tydligt visar.
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I en årskurs 3 lärobok frågar en pojke som heter Mohamed en flicka som heter
Fatma, i samtalsövningen, Var arbetar din far?, till vilket hon svarar att min far är
en kombattant. Vad heter ditt land?, fortsätter Mohamed. Fatma: Mitt land heter
Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken. Mohamed: Hur ser din flagga ut? ...
Min flagga är mycket vacker ... Den har fyra färger, förklarar Fatma intill en låda
som ligger till vänster om den västsahariska flaggan. Och vem är el Uali Mustafá?
Fatma: el Uali är en martyr. Mohamed: Älskar du el Uali Mustafá? Fatma: Ja, jag
älskar el Uali Mustafá Seiyed ... Mohammad: Vad är 20 maj, och så vidare. Under
en rubrik som lyder SADR är mitt hemland, ombeds eleverna att konjugera verbet
att vara i denna fras: att vara västsaharier. I nästa avsnitt är frasen som ska konjugeras att strida i Frente Polisario.
Den västsahariska familjen representerad i läroböckerna bryter helt med de
traditionella stamenheterna och betonar den nya kärnfamiljen. De större släktgrupperna eller cabilas, nämns inte i någon västsaharisk lärobok, varken på spanska eller arabiska.. Och förebilder är de som arbetar för saken och för samhället:
min bror och min farbror är gerillasoldater. Mohamed Alis moster är sjuksköterska. Uppenbarligen är martyrerna - det vill säga de som har stupat under befrielsekriget - förhöjda i dessa berättelser till en central position, ett yttersta exempel
på uppoffring för hemlandet. Polisarios grundare och förste karismatiska ledare,
El-Wali ’martyr för frihet och värdighet’, som dödades i strid mot Mauretaniens
soldater den 9 juni 1976 är den största förebilden.
Därför är det varje elevs plikt att studera och därmed vara till nytta. Var och
en bör uppfylla sin nationella plikt. De som inte arbetar är värdelösa och förtjänar inte respekt. En av enheterna i sjätte klassens läsebok ägnas åt folkliga kampanjer, där de västsahariska flyktingarna deltar i kommunitära projekt. I folkliga
kampanjer deltar alla. Varje person har en uppgift. Alla arbetar hårt eftersom resultatet av arbetet är till gagn för alla, står det i läroboken. Idén om en stark och
sammanhållen gemenskap förstärks kontinuerligt genom läroböckerna, både de
på spanska och arabiska. Och denna idé om gemenskap är direkt kopplad till den
västsahariska republiken: de är medborgare i en stat, vars administrativa struktur
skyddar dem och förser dem med grundläggande tjänster.
Ett kapitel i en lärobok för årskurs fyra ägnas åt ’wilaya’: utbildning, folkhälsa,
rättvisa och Röda halvmånen, att förvaltningen löser folkets problem. I samtalsavsnittet frågar Mohamed: ’Fatma vad gör du i wilaya?’, ’Jag vill starta en verksamhet’, svarar hon.Trots denna projicerade bild av normalitet och harmoni, av ett
sammanhållet västsahariskt samhälle, medborgare som arbetar med en offentlig
förvaltning som löser sina problem på ett effektivt sätt, betonar läroböcker också
situationen i exil. De wilayas där västsaharierna löser sina problem är inte de äkta
El Aaiún, Samara eller Auserd. Årskurs sex historiebok konstruerar en berättelse
som börjar med den spanska kolonialismen, uppkomsten av västsaharisk nationalism på 1960-talet, den marockanska militära invasionen (med flera bilder av
västsahariska barn skadade och stympade under de marockanska bombningarna), uttåget till Algeriet där lägren sattes upp och sedan, å ena sidan, kriget mot
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Marocko och, å andra sidan, bildandet av den västsahariska republiken den 27 februari 1976 och processen för nationsbyggande i lägren sedan dess. Och geografiboken för samma årskurs återger inte bara flera kartor över Västsahara, utan
även en officiell karta av MINURSO där eleverna kan se fördelningen av territoriet i två delar och den marockanska militärens mur som skiljer de områden som
kontrolleras av Marocko och av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken.
Varje västsahariskt barn från lägren vet om muren och ockupationen: alla vet att
El Aaiún, huvudstaden i SADR är under en ny kolonial dominans. SADR är ett av
de rikaste länderna i världen, vilket är anledningen till varför kolonialism och
invasion inte vill se vår självständighet, berättar en lärobok. Dessa nationalistiska berättelser återgavs visuellt i en serie teckningar som jag frågade två klasser
(årkurs 4 och 6) från Castilla-La Mancha grundskolan i Smara att göra. Jag bad
eleverna, totalt sextio, att göra en målning om deras land, var mycket noga med
att inte ange vilket land jag syftade på utan lämnade frågan öppen att avgöras
av de unga eleverna (de var alla i åldern mellan nio och elva). Ingen elev tycktes
behöva något klargörande av vilket land jag talade om. I femtiofyra av de sextio
teckningarna fanns en västsaharisk flagga. När jag frågade varför de hade målat
just den, förklarade de skeptiska eleverna för mig att de gjort det eftersom det
var Västsaharas flagga, naturligtvis! Det näst mest populära inslaget var den typiska grönaktiga jaima i flyktinglägren. I samtalen efter att deras verk insamlats
förklarade eleverna åter för mig nästan enhälligt att det är där vi bor. På frågan
om detta var Västsahara medgav de återigen att det var Västsahara, men inte det
verkliga; detta är Algeriet, vi bor här därför att i det verkliga Västsahara är Marocko, förklarade en elvaårig flicka för mig. Det tredje mest populära inslaget var
militärfordon och stridsvagnar. Varför stridsvagnar och militärfordon (på samtliga även med den västsahariska republikens flagga)? Enligt eleverna, eftersom
de försvarar Västsahara. Dessa tre element utgör den symboliska fästpunkten på
vilka samhälleliga berättelser och gränserna för integration/utslagning är konstruerade, sedimenterade och återgivna. Flaggan representerar den västsahariska nationen, samhället. Jaima motsvarar situationen i exil, i ett Västsahara som
inte är exakt det sanna Västsahara. Och militärfordon med sina vapen pekande
mot himlen förkroppsligar behovet av att försvara Västsahara, att kämpa och ge allt
för hemlandet som deras föräldrar och farföräldrar har gjort; att kämpa för det som
Marocko hindrar dem från att ha. En elev ritade ett fartyg med den västsahariska
republikens färger som sjunker och skrev på en sida: Västsahara har gott om fisk.
Vad som skiljer de landsflyktiga jaimas från en Atlant full av fisk och välstånd
är tydligt för alla unga västsaharier. Marocko är hindret som står i vägen mot ett
framtida välstånd.
Tradition, modernitet och social förändring
I maj 2006 var den flicka som råkade vara ett av barnen i min familj i Smara,
mycket nervös. I slutet av månaden skulle alla årskurs 6 elever i Smara göra slutprov. Betygssättningen på dessa slutprov skulle avgöra inte bara om de skulle
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gå vidare och därmed kunde komma till gymnasiet, utan även vart de kommer
om de klarade provet. De bästa studenterna erbjuds en plats utomlands. Flickan,
Tutu, gjorde mycket bra ifrån sig på proven och fick ett av de bästa omdömena. Hon blev erbjuden en plats på en internatskola nära Oran i Algeriet, där en
grupp av närmare hundra västsahariska flickor studerade tillsammans med flera
hundra algerier. Med ett lägre betyg skulle hon ha blivit erbjuden en plats vid 12
Oktoberskolan, en av internatskolorna i Tindouf, några kilometer bort från lägren. Alla i huset var nöjda med resultatet och den plats som Tutu fick i Algeriet,
även om de skulle ha föredragit en skola närmare Smara så att de kunde se henne
oftare. I själva verket hade två äldre systrar redan rest, först till en gymnasieskola
och senare till ett college i Algeriet, för examen i utbildning och informatik. En
äldre halvbror studerade i Kuba, utbildade sig i hispanic och en yngre bror var
också i Karibien och förberedde sig för universitetet. De utgör mer eller mindre
en genomsnittlig västsaharisk flyktingfamilj. Ingen av dem är analfabeter och
100 procent av barnen har tillgång till utbildning.
De första grupperna av västsahariska studenter sändes till Libyen, Algeriet
och Kuba i slutet av 1970-talet. Både flickor och pojkar deltog jämlikt i programmen från början, eftersom utbildning var tänkt som det viktigaste medlet för att
bygga ett nytt jämlikt samhälle, och utrota den gamla samhällsstrukturen associerad med stam- och kolonialtiden. Men möjligheten att studera utomlands, tack
vare vänskapliga stater, var också en strategi som möjliggjorde att flytta barnen
bort från kriget.
Banden med Libyen var mycket starka under de tidigare åren, men från mitten av 1980-talet och framåt minskade utbildningssamarbetet dramatiskt på
grund av att Gaddafi bytte position och plötsliga närmade sig Marocko. Grupper
av västsahariska flyktingarna reste också för att studera i andra länder som Syrien, Spanien och även Västtyskland och Österrike, samt i flera länder i det forna östblocket. Men antalet västsaharier som studerade i det senare var relativt
begränsat. Samarbetet med Syrien, ett av de mycket få arabländer som förutom
Algeriet erkände Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, har varit viktigt.
Men det i särklass mest inflytelserika programmet för utbildning i utlandet har
varit det kubanska. Flera tusen sahariska barn och tonåringar har deltagit i deras gymnasie- och högre utbildning i Karibien, fått växa upp i Latinamerika och
återvände många år senare till öknen med en universitetsexamen. Detta givande
program har varit en av de viktigaste kanalerna genom vilket det spanska språket har hållits vid liv (majoriteten av de spanska lärarna har exempelvis utbildats
i Kuba) och även ett sätt att införa nya värderingar och attityder i det västsahariska samhället. Detta har öppnat en dörr för social förändring och inspirerat till en
process av latinamerikanisering av flyktingsamhället. I själva verket har effekten
varit så stark att, som vissa västsaharier skämtsamt brukar säga, det har lett till
framväxten av en ny stam: cubarawis eller stam C.
Cubarawis lämnade lägren som barn och återvände ett decennium senare
som utbildade kvinnor och män med sina egna idéer och drömmar, samt sociala
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och kulturella koder som snart kolliderade med ett samhälle som trots de
revolutionära parollerna fortfarande i många avseenden var mycket traditionellt. ’Jag föddes här i lägren 1980 och reste till Kuba 1989. Jag hade alltid bott i
öknen, studerade först i lägren och sedan på internatskolorna 9 juni och 12 oktober’, minns filologen Zrug Brahim, ’och i Karibien var allt nytt ... vi hade aldrig
sett städer, stränder, bilar, bussar ... allt var så nytt’. Ekonomen Nayim Chej, som
reste till Kuba i början av 1980-talet med en av de första stora grupperna med
västsahariska studenter, framkallar samma känslor av upptäckt. Även resan var
något helt oanat för honom:
Vi åkte med båt (vi var en av de få grupper som reste till sjöss, följande år fick alla
flyga) ... fyllt med flera hundra västsahariska barn som aldrig hade varit utanför
öknen, utanför lägren. Föreställ dig situationen! Jag visste inte vad ett fartyg eller
ett hav var. Efter ombordstigningen insåg jag bara att detta enorma flytande hus
rörde sig timmar efter avgång från hamnen ... Jag hade aldrig sett en sådan enorm
mängd vatten! För en pojke i Sahara som jag, var det en chock att vara i mitten av
så mycket vatten.

En gång i Karibien mötte de en helt ny värld, skildrat med av den västsahariske
författaren och poeten Liman Boicha:
Som barn av kriget, var Kuba - i våra ögon - en grön tid. Underbart grönt. Vi kom
från den sorgliga gråheten i Hamada och tusentals färger exploderade framför oss.
Vi smakade alla typer av frukt och i våra gommar sött och bittra smaker blommade.
Med total okunnighet åt vi svårsmälta frukter som vi bara slutade röra efter diarré.
Och Karibiska havet. I början var allt som en lång sommar.

Mahmoud Saleh, nu farmaceut, betonar att ’i Kuba återhämtade jag min barndom, där återhämtade jag de år som jag hade förlorat på grund av den marockanska invasionen och kriget ... Jag kommer aldrig att kunna tacka Kuba tillräckligt
för möjligheten de gav oss’. Först reste de västsahariska pojkarna och flickorna
till Isla de la Juventud (Ungdomens ö), där de för första gången träffade icke-arabiska studenter, särskilt från utvecklingsländer, som precis som de hade fått resa
till Kuba för att studera. Utspridda längs ön, dussintals internatskolor, med namn
som Heroiska Vietnam eller José Carlos Mariátegui, inhyste tusentals internationella studenter. För västsaharierna fanns tre centra: ‘uteslutande för oss .... där
var massor av västsaharier’. Mer än sju tusen västsaharier har utbildats i Kuba.
Detta ger en uppfattning om den demografiska vikten av den kubanska gemenskapen i det sahariska samhället (upp till 4 procent av den totala lägerbefolkningen har studerat en tid i Kuba!) och dess inverkan och inflytande, särskilt med
tanke på att de utgör en betydande andel av de unga utbildade kadrerna i den
sahariska republiken. För närvarande har de ännu inte de högsta positionerna i
den administrativa strukturen, men säkerligen i framtiden.
Under de första månaderna var minnet av familjen mycket närvarande. Undan för
undan bleknade den bilden bort. Kommunikation med familjerna kunde bara göras
per brev. Brev som i de flesta fallen var monotona och idylliska. Ingen hade någonsin
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velat skriva dåliga nyheter i ett brev. Utan att märka det distanserade vi oss från
värmen hos våra familjer ... Deras plats var upptagen med de senaste erfarenheterna med vännerna i internatskolorna. Utflykterna genom den täta vegetationen i
skogarna, resor på lördagar till staden Girona, på söndagar till Colony Beach eller
Arenas Negras. TV-filmerna, musiken, alla typer av musik. Dansen, salsa, merengue.
Allt detta ajiaco, som det sägs i Kuba, eller blandning, gjorde ett stort intryck på våra
sinnen, vårt blod och våra hjärtan, under högstadiet, gymnasiet och universitetet.
Det var år av personlig utveckling, lärande och assimilering. Jag har alltid trott att
en av de mest abstrakta sakerna var det faktum att vi inte kände oss som utlänningar; i själva verket var vi allt mer som kubanerna, fast vi var västsaharier. Den kubanska perioden skulle radikalt förändra vårt sätt att se på saker. Utbildning var alltid
mycket respekterat i våra seder och vår religion. Men alla frestelserna fanns där och
vi har syndat. Det var ett unikt och fantastiskt tillfälle.

Efter flera år på Isla de la Juventud fick de som lyckats klara proven en plats vid ett
universitet på Isla Grande. Andra gick till tekniska mellanskolor och några återvände till lägren. Ett betydande antal valde att ansluta sig till en militärakademi. Vid
gymnasium och universitet började en ny fas för unga västsahariska studenter. ’Det
var ett annat liv’, reflekterar läraren Hamad Emberek, ’efter år i en internatskola
med andra västsaharier, flyttade jag för att bo med kubaner, angolaner, latinamerikaner, araber från andra nationer ... Universitetet var en värld. Det var inte som vid
internatskolorna där västsaharierna studerade allt tillsammans, där fanns västsahariska handledare, klasser i arabisk och västsaharisk historia, kulturella evenemang och tävlingar mellan elever från olika wilayas’. Vid universiteten,
skötte man sitt eget liv. Man var ensam i världen. Man var kommenderad. Det var
du och världen: Jag måste köpa ett par skor, jag måste repetera inför en examen,
min vän är sjuk och jag måste vara med honom, jag går till en fest, jag gå ut och
dansar, jag letar efter en flickvän ... Men allt detta är mitt; det har att göra med mig
och mitt liv.

Som Fatma Mahmud reflekterar, ’det var då när vi verkligen kom till Kuba. Jag var
i en internationell inkvartering ... och i min klass, av tjugosex studenter, var vi sex
utlänningar, två västsaharier, två från Angola och två från Guinea Conakry. I Kuba,
var vi en del av kubanerna. Vi var som kubaner och vi var tvungna att konfrontera
samma problem som kubaner, såsom den speciella perioden med brist på alla nivåer (från mat till bränsle) på 1990-talet efter östblockets kollaps. Jag utbildades
som om jag var en kubanska, som om jag hade deras blod. Och jag antog deras
kultur ... även om jag aldrig glömt min egen eller min religion’. Men som Dr Saleh
Lbujali klargör, att vara en sahariska och att vara en kubanska är och kommer
aldrig att bli densamma:
Vi är i olika [historiska] perioder. Vi är fortfarande på den revolutionära scenen,
kämpar för en framtid för vårt folk. Vi väntar på den framtiden där de redan är ...
eftersom de redan har ett självständigt land. Det är den största skillnaden. Vi visste,
när vi tog slutexamen, att vi skulle återvända till ett samhälle där vi måste forma
basen att bygga vidare på senare … kubanerna är redan självständiga och har andra
bekymmer och oro.
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De första grupperna västsahariska studenter i Kuba – liksom de från andra länder - studerade ämnen som ansågs vara särskilt användbara för överlevnad och
kamp, såsom undervisning och hälsovård (förutom de som gick till militärakademier). Men successivt omfattades alla möjliga kompetensområden som en framtida självständig nation skulle kräva: från humaniora och samhällsvetenskap
till jordbruks- och industriteknik, och kemi, för att möjliggöra utnyttjandet av
de stora underjordiska resurser i landet ockuperat av fienden, och även marinteknik, vilket skulle öppna upp möjligheten att utveckla den omfattande västsahariska kustpotentialen. ’I själva verket, är det svårt att tänka sig ett afrikanskt
samhälle bättre utbildat än det västsahariska samhället’, erkänner den spanska
antropologen Juan Carlos Gimeno. ’Journalistik, filosofi, datoranvändning, historia, filmskapande, ekonomi, litterär kritik ... alla fall bedömdes de på ett eller
annat sätt användbara för utvecklingen av ett framtida självständigt Västsahara’.
Men tillbaka i lägren hade inte alla utbildningar samma sociala status. När Liman
Boicha kom tillbaka till öknen efter tretton år i Kuba, med en examen i journalistik, frågade en av hans farbröder honom: ’och vad kan man göra här med den
utbildningen?’ Liman tvekade några sekunder, och hans morbror svarade sarkastiskt ’tja ... åtminstone hoppas jag att du kan köra’, till den unge utexaminerades bestörtning, som plötsligt konfronterades med svårigheten att återvända till
lägren. Den kubanska perioden hade varit en underbar erfarenhet för de flesta
västsaharierna. De hade vuxit upp och blev unga vuxna i Västindien, men, liksom
allt i lägren är, var den karibiska erfarenheten bara tillfälligt.
De flesta cubarawis erkänner att när de återvände till lägren efter så många
år utomlands, upplevde de alla en slags övergångsperiod som vanligtvis varade i
ett par månader, och även upp till ett år, innan de lyckades vänja sig vid den nya
situationen. ’I början brukade jag aldrig prata särskilt mycket ... Jag tillbringade
flera månader med att bara lyssna, eftersom allt var nytt för mig ... även om det
var min kultur’.
I många avseenden var de tvungna att lära sig att vara västsaharier, eftersom
många av de sociala färdigheter som de hade förvärvat och utvecklat i sin andra
exil kolliderade med en del traditionella värden, tabun och seder som var helt
enkelt okända för dem. De måste också lära sig att tala riktig hassanya, eftersom
de hade ’rolig’ accent och använde betydligt större antal spanska ord i sitt tal och
blev ofta föremål för en del hån inom sina familjer. I själva verket kände sig många
av dem i början mer bekväma att tala spanska än hassanya. Därför blev spanska
en sorts kännemärke för deras identitet som medlemmar av stam C, eller cubarawi-stammen, som de ofta använde när de var tillsammans. Den kontinuerliga
blandningen av karibisk spanska och hassanya, skiftar från den ena till den andra
och den ständiga språkliga upplåningen har även skapat en ny blandad språklig
kod, känd som Hassañol. Men ännu viktigare, de introducerade begrepp som var
okända till dess, till de äldres chock.
Vår synpunkt var på ett visst sätt chockerande, eftersom vi för första gången hade
infört ett verb som existerade, men som mycket sällan hade använts: att ifrågasätta.
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Det var inte fråga om att ifrågasätta för det enkla nöjet att göra det, men att många
av oss var övertygade om att kunna göra det. Hela värdesystem i ett samhälle ifrågasattes, eller rättare sagt, de saker som inte har någon logisk grund ifrågasattes. Man
bör inte använda en hårborste framför äldre, eller kamma sitt hår, eller att lyssna på
musik, eller tala om känsliga ämnen som partner, kärlek, etc.

Cubarawis blev mycket kända för att utmana traditioner som annars skulle tas
för givna. ’När vi kom tillbaka, sade man att vi var lite ... komplicerade, mycket envisa’, erkänner Hamad. De vet att vi är hårt arbetande och så vidare ... men de tror
att vi talar för mycket, att vi är mer kritiska, mer liberala och öppna. Dessutom är
cubarawis allmänna inställning till religion avslappnad och genererar spänningar även bland syskon utbildade utomlands men i olika kulturella miljöer, såsom
exempelvis Mauretanien, Syrien och Algeriet. Jag har träffat cubarawis som öppet
erkänner sin brist på tro, trots att de identifierar sig som kulturell muslim. Andra
däremot påstår att trots att de varit utomlands i många år har de alltid följt de
religiösa principerna, ’eftersom religion är en del av vår identitet, och vi är muslimer var vi än befinner oss ... men det finns många former att uppfatta religion
och vi vill ha en öppen religion’. Liksom Fanna, en ung cubarawi läkare som anser
sig vara religiös, försöker de flesta unga utbildade västsaharier att hitta en balans
mellan bra och dåliga ting i det traditionella systemet.
Könsrelationer har blivit ett av de områden som mest överraskat de flesta
unga västsaharier som utbildats utomlands, särskilt i Karibien och andra västländer. Som den spanska feministiska antropologen Dolores Juliano har påpekat
var en av de mest upprepade uttalanden som gjorts av de västsahariska kvinnor som hon intervjuat just ’vi har alltid varit mycket fria!’. Detta är också en av
de frågor som skiljer det västsahariska samhället från resten av de muslimska
folken i området. Julianos uttalande brukar kompletteras med andra, såsom ’i
Marocko och Algeriet är det helt annorlunda, kvinnorna där är underordnade
männen, här finns det inte något sådant som våld i hemmet, det skulle inte godtas av samhället, om en man slår en kvinna här ... ja, han kommer att bli en utstött
och förkastad’.
i andra arabländer är kvinnor beroende, inte som här, det gäller bara att se vad som
händer med dem när de till exempel skiljer sig, hamnar tiggande på gatorna ... Här,
däremot, har en frånskild kvinna ett högt anseende, eftersom de har erfarenhet och
är mogna ... det finns även en fest för att fira skilsmässan!

’I själva verket’, hävdar Juliano, ’Män och kvinnor delar allmänna och privata utrymmen, och kvinnor är fria att etablera sociala relationer med både män och
kvinnor som inte är deras släktingar, även om en kvinna med alltför många manliga vänner fortfarande kan anses som inte särskilt seriös’. Faktum är att, oavsett
öppenhet, genereras relationer mellan män och kvinnor i allmänhet av en hel rad
sociala koder och normer i vilka de unga västsaharier som studerat utomlands
inte har socialiserats, och detta skapar en del missförstånd, spänningar och konflikter.
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Många unga västsaharier i tjugo- och trettioårsåldern hittar en plats där de
kan fly från dessa sociala koder och begränsningar i Rabuni, den västsahariska
republikens administrativa centrum. Rabuni är inte ett läger, snarare en slags
administrativ huvudstad i Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken. Där
finns exilstatens alla viktigaste administrativa och politiska institutioner, samtliga ministerier, det centrala sjukhuset, Protocolo (som samordnar alla utländska
besök), flera icke-statliga organisationer. Det är också tillfartsvägen för allt samarbete med solidaritetsorganisationer, journalister och forskare. Flera tusen personer arbetar dagligen i det hektiska Rabuni. Många av de västsahariska arbetarna reser inte till sina respektive läger varje dag utan tillbringar arbetsveckan i
Rabuni. Varje institution har sina egna sovsalar, kök etc för sina anställda. Därför
blir Rabuni från lördag till torsdag kväll (den västsahariska arbetsveckan) ett livligt centrum, med sin egen marknad, restauranger etc, bebodd av en mängd unga
och välutbildade. I många avseenden finner cubarawis och andra västsaharier
utbildade utomlands en viss frihet där, långt från styvare social kontroll i lägren
och sina familjer. Rabuni är i vissa avseenden en annan värld där många av de
sociala koder som dominerar i lägren kan ignoreras och överträdas.
En annan fråga som också överraskade de unga generationer som studerat
utomlands och återvände till lägren var en viss reaktivering av stamidentiteter.
’När vi lämnade på 1980-talet var de språkliga normerna annorlunda ... släktoch stamtillhörigheten kunde inte ens omnämnas vid den tiden ... Men nu är det
annorlunda och man talar om kusinerna, men bara hemma, eftersom det inte
är korrekt att tala öppet om dessa saker’, erkänner en trettioårig västsaharier.
Tusentals västsaharier lämnade lägren under en period då det var straffbart att
säga cabila. De återvände ett decennium senare för att upptäcka att även om det
fortfarande var en politiskt inkorrekt fråga, hade det skett en reaktivering av familjenätverken, accentuerade av framväxten av en informell penningekonomi.
De flesta unga västsaharier, särskilt de med högre utbildning, präglas av en radikal anti-tribalism som liknar de idéer de unga sahariska nationalisterna företrädde – när de avvisade omnämnandet av sin familjetillhörighet till de spanska
tjänstemän som utförde folkräkningen1974. ’Jag är från El Aaiún’ sade många
unga nationalister stolt då och ’Jag är bara en västsaharier, punkt slut’ säger
många unga västsaharierna nuförtiden. Cabilas är en del av det förflutna, av historien, men bör inte vara en del av framtiden. Det tidigare nämnda skämtet om
cubarawis att betraktas som en ny stam i det sociala landskapet av västsahariska
flyktingar har en hel del att göra med deras ifrågasättande av denna traditionella
samhällsstruktur. Det kan sägas att identiteten hos den nya stam C är just att vara
en icke-stam. En ung västsaharier minns hur snart efter sin återkomst till lägren
hans far hade frågat honom en natt om han hade sett någon omkring.
Jag svarade nej. Och han frågade mig igen, insisterarande ... tills jag insåg att han
talade om den utökade familjen, inte den nära familj eller ... han talade om kusinerna
... Men jag insisterade och bara för att utmana honom sade jag: Nej, jag har inte sett
någon. Jo, faktiskt, ja jag har sett Sidahmed X. Och min far svarade mycket förvånad,
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men han tillhör inte familjen. Och jag sa Ja verkligen. Han är min vän. Vi växte upp
tillsammans i Kuba, han är min sanna kusin.

Från wilaya till marknaden: ekonomisk utveckling, social ojämlikhet och
den prekära statens utmaningar
Det som mest överraskade unga västsaharier som återvände till lägren från mitten av 1990-talet, efter mer än ett decennium utomlands, var den begynnande
marknadsekonomin i lägren. Den är också en av orsakerna som förklarar reaktiveringen av familjernas samhörighetsnätverk. ’Allt har förändrats!’, utbrister
Fanna. ’När jag återvände fann jag en marknadsekonomi och ett konsumtionssamhälle ... kanske förändringen var oundviklig ... men’, medger Mehdi betänksamt. ’Detta blir ett konsumtionssamhälle … och det saknar mening i den nuvarande situationen’, kritiserar Zrug öppet.
Allt började förändras med vapenvilan och, framför allt, under andra halvan
av 1990-talet. Flera faktorer underlättade det gradvisa införandet av pengar i
lägren och utvecklingen av en kontantekonomi. Efter vapenvilan började hundratals gerillasoldater återvända från fronten till lägren, om inte permanent så
åtminstone på permission under längre tidsperioder. Och 1991 började den
spanska regeringen att bevilja pensioner till de västsaharier som hade tjänstgjort i Policía Territorial och Tropas Nómada. En pension som trots sin litenhet
i en europeisk jämförelse var mycket betydande med nordafrikansk standard.
Detta utlöste reaktivering av en av de mest traditionella ekonomiska verksamheterna i öknen: handel. Det var en reaktivering - under helt andra omständigheter - av den handel västsaharier bedrivit med betydande förtjänster redan under
stam- och kolonialtiden. Gamla karavanvägar återupprättades liksom nya vägar
öppnandes, t ex mellan Mauretanien, Algeriet, Mali, de befriade områdena i Västsahara och Algeriet. Gradvis blev lägren knutpunkterna i blomstrande handelsvägar från, till exempel, den mauretanska hamnen Nouadhibou (goda förbindelser med Kanarieöarna) och gruvstaden Zuerat. Från bildelar till tobak, mat till
kläder, radio och tv till kameler, getter, bensin och mattor, allt började flöda igen
över Trab el Bidan, nu i Land Rovers och Toyotas i stället för med kameler.
Inflödet av pengar till lägren ökade också den interna efterfrågan och skapade förutsättningar för utveckling av små marknader. Under 1980-talet fanns det
bara en statligt ägd butik per daira, men med det nya decenniet öppnades ett
antal privata små butiker som säljer mat, husgeråd, kläder och tyger. Inledningsvis var butikerna mycket informella och improviserade, vanligen bestående av
försäljning i familjens eget hus, ett mycket begränsat utbud av produkter: vissa
mehlfas från Mauretanien, lök och tomater från marknaden i Tindouf. Som en
butiksägare från Smara förklarade ’Jag började 1995, med försäljning av mat jag
inte behövde och efter ett tag lyckades jag samla ihop en summa för att starta ett
litet familjeföretag i mitt tält. Nu säljer jag saker som vi reser till Tindouf för att
köpa varje vecka’.
I vissa avseenden bestod denna första process av en monetärisering och ex-
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pansion av tidigare byteshandel. Sahariska familjer hade alltid bytt ut och omfördelat produkter sinsemellan. Men denna tidiga informella handel bestående
av bara ett fåtal produkter, ersattes snart av byggandet av de första fristående
butikerna i de centrala delarna av lägren som dittills enbart bestått av offentliga
byggnader. ’Om ni bara hade sett början på allt detta!’, brukade min unge guide
Mulayahmed utropa.
Utvecklingen av denna inre marknad påskyndades genom ett inflöde av
pengar via samarbetsprogrammet Vacaciones en Paz (semester i fred). Det lanserades i mitten av 1990-talet och organiserar vistelser för västsahariska barn
i åldern sju till tolv med spanska familjer under två sommarmånader. I början
tilldelades platserna i konkurrens som belöning för västsahariska elever. Idag
erbjuds mellan 7000 och 10000 platser varje år. Detta innebär att varje västsahariskt barn ges möjlighet att delta tre eller fyra gånger i utbyte, oftast på varandra
följande år. Exempelvis 2005 deltog 8977 västsahariska barn i programmet och
under 2007 nästan 10000. I så gott som varje västsahariskt hus finns åtminstone
en person som har varit i Spanien genom Vacaciones en Paz. Några som deltog
i programmet i mitten av 1990-talet är nu gifta och kommer snart att skicka
sina egna barn till Spanien. Vacaciones en Paz är i själva verket ett av de största
humanitära programmen i Spanien, och en av de centrala strategierna för att öka
medvetenheten om den västsahariska frågan bland den spanska befolkningen.
Men det är också en inkomstkälla för de västsahariska familjerna.
Programmet förvaltas av Polisario i nära samarbete med Friends of the Saharas, vilken organiserar dussintals mindre föreningar och organisationer. Friends
of the Sahara finns i samtliga spanska provinser och större städer. Spanska Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-SAHARA) hävdar att de samordnar totalt nästan 15000 betalande medlemmar, och kan mobilisera närmare 5000 frivilliga för humanitära nyckelkampanjer. Antalet spanska
hushåll som fostrar västsahariska barn under sommaren är i genomsnitt 9000
per år, vilket innebär att varje år uppskattningsvis 35000-40000 spanjorer bor
tillsammans med ett flyktingbarn från öknen.
Vacaciones en Paz målsättning är att erbjuda barnen möjlighet att njuta av
sommaren långt från kriget och från den miljö med brist och osäkerhet som dominerar lägren. Särskilt under sommarmånaderna då temperaturer når över 50 grader
Celsius och barnen är mer sårbara. De spanska fosterfamiljerna ger dem medicinsk
vård som normalt omfattar inte bara allmänna kontroller utan också besök till
optiker, tandläkare etc. Och, viktigast av allt, barnen upplever den spanska livsstilen, i en familj som i de flesta fall har andra barn i samma ålder. Under två månader gör de vad den spanska familjen gör, allt från att gå till en demonstration
för Västsahara till att titta på den senaste Disneyfilmen på bio, från att åtnjuta
lokala fiestas till att åka på semester till en badort, från att besöka morföräldrarna i
byn till att delta i stödlektioner med sina spanska bröder och systrar i förberedelserna inför nästa läsår, från att lära sig simma till att titta på TV. Förutom det
uppenbara uppsvinget i spanskkunskaper, vilket är en direkt effekt av program57

met, medför kontakten med Spanien att de bättre förstår västvärlden, dess kultur
och samhälle.
I slutet av sommaren återvänder barnen tillbaka till lägren inte bara med
intressanta upplevelser, nya glasögon, vitaminpiller och den senaste spanska
hitlåten på sina läppar, utan också med en stor resväska full med presenterar
- vanligen kläder och mat - från den spanska fosterfamiljen. Och ett försiktigt
dolt kuvert innehållande ett brev till de västsahariska föräldrarna som berättar
om barnens beteende, resultaten från läkarundersökningar etc och pengar. En
stor majoritet av de spanska fosterföräldrarna skickar pengar till lägren, för att
hjälpa sina barn och hans eller hennes familj. Beloppen i de flesta fall från 200 till
400 euro, i vissa fall är det ännu mer. Som två volontärer från Burgos med över
ett decenniums erfarenhet av arbete för lägren medgav, ’vi vet också av några
spanska familjer som skickar barnens familjer 1000 euro! De är galna! ... Det är
för mycket ... och effekten i lägren är ... katastrofal’. Men i de flesta fall är beloppen
betydligt lägre. Som en mor från Auserd lägret förklarar ’vi får cirka 200 euro
från spanska familjer’, men hon förklarar genast, ’vi är fjorton i huset’. ’Vad de
(spanska familjer) gav oss är olika’, konstaterar en annan mor också från Auserd, ’vi får ungefär mellan 100 och 200 euro, och sedan, sporadiskt, tjugo, 100’.
En ung kvinna från Smara informerar mig om att ’tre av mina yngre bröder och
systrar reste till Spanien förra sommaren och totalt ... jag tror att deras [spanska]
familjer skickade oss nästan 1000 euro’. Och en ung cubarawi medger att ’i mitt
hus, kommer hjälp huvudsakligen via programmet Vacaciones en Paz för barnen,
och även när de spanska familjerna kommer och besöker oss’. Ett ungefärligt genomsnitt på 200 euro per barn skulle innebära under ett år med 9000 deltagare
i utbytesprogrammet att inflödet av spanska pengar till lägren mycket väl skulle
kunna vara mellan 1,5 till 2 miljoner euro.
Dessutom fortsätter relationerna mellan den spanska fosterfamiljen och de
västsahariska barnens familj i vissa fall under hela året, genom telefonsamtal och
brev som skickas via Polisario eller någon av de många icke-statliga organisationer som arbetar i lägren. Många västsahariska och spanska familjer bygger
ett starkt band och hjälp fortsätter i flera år. Västsahariska barn brukar bo med
samma spanska familj upp till högst fyra på varandra följande somrar. Och när ett
västsahariskt barn är för gammalt för att delta i programmet fortsätter den spanska familjen stödja hans eller hennes yngre syskon. Dessa förhållanden blir dubbelriktade eftersom ett stort antal av de spanska fosterfamiljerna reser till lägren
under året för att besöka sina söner och döttrar och deras familjer, kanske mellan två och tre tusen spanska familjer årligen. Med andra ord får lägren mellan
fyra och fem tusen besökare varje år, förutom ett stort antal av samarbets- och
biståndsarbetare och andra institutionella resor. Besöken som anordnas för fosterfamiljer varar cirka en vecka, under vilken de bor med sina barns familj i ett
av flyktinglägren, kan röra sig fritt inom wilaya och tas om hand av värdfamiljen.
Rollerna är därmed omvända. De västsahariska flyktingarna visar sina spanska
bröder och systrar runt i lägren, och de visar västsahariers sätt att leva. Denna
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tillströmning av besökare till lägren har också bidragit till utvecklingen av penningekonomin och handeln. De spanska besökarna ger presenter både in natura
och i kontanter. En betydande del av kontanterna spenderas omedelbart av de
värdsahariska familjerna som köper presenter till sina gäster, men kontanter har
ändå kommit in i lägrens ekonomiska kretslopp eftersom de spenderas lokalt.
För det andra har närvaron av ett så stort antal solidaritetsturister också underlättat framväxten av en liten tillverkningsindustri inriktad på denna säsongsbetonade humanitära marknad. I vissa avseenden kan man säga att flyktinglägren
är ett blomstrande turistmål. I själva verket får lägren ett mycket större antal
utländska besökare än Västsaharas område under marockansk kontroll.
Den tredje nyckelfaktor som bidrar till utvecklingen av en penningekonomi är
försändelser från de västsaharier som arbetar utomlands, främst i Spanien. Tillfällig migration till Spanien har ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Sedan 1999
har alla de som registrerades i folkräkningen1974, och som har gamla spanska
dokument, möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap. Resten av de västsahariska flyktingarna har ett algeriskt (eller mauretanskt) pass för att ta sig till Spanien, då SADRs pass inte erkänns av något EU-land. Väl i Spanien ansöker de flesta
västsaharier om naturalisering i Spanien med hänvisning till sitt ursprung i den
forna provinsen Spanska Sahara. Därför har majoriteten av den västsahariska befolkningsgruppen i Spanien Papeles (dokument) eller spansk nationalitet och kan
därför arbeta lagligt och flytta fram och tillbaka relativt lätt mellan flyktinglägren
och den tidigare kolonialmakten. I vissa fall flyttar västsaharierna till Spanien bara
för att tjäna tillräckligt med pengar för att starta ett företag i lägren. Andra stannar
i Spanien under längre perioder och skicka pengar till sina släktingar i Tindouf,
som återinvesteras i företag, köp av några getter eller kameler, eller helt enkelt
används på marknaden för att komplettera det under de senaste åren minskande
humanitära biståndet. Som Saleh förklarar ’om du har en släkting i Spanien, exempelvis en son, och han skickar ett eller två tusen euro, med de pengarna kan familjen här starta någon form av business’. Att öppna ett företag som denna berättar
en butiksägare som säljer reservdelar till bilar baserat på marknaden i Rabuni, ’du
behöver ca 800000 algeriska dinarer [8000 euro], ... så du behöver hjälp från din
familj. I mitt fall fick jag hjälp av min familj som jag har utomlands’.
Som antropologen David de Juan påpekar, ’efter vapenvilan och sexton år av
en nästan självförsörjande ekonomi inriktad på att stödja de militära insatserna,
inriktade familjerna sina ansträngningar på att förbättra sin situation’. Eller som
Nina Abderrahman, en mor från Smara, sade, ’vi vill också leva väl, äta bra, ha ett
fint hus ...; Vi är inte annorlunda’. Men problemet är, enligt den allmänna uppfattningen att det driver medborgarna till att söka pengar snarare än att tjäna saken
och därmed att få pengar är nu medborgarnas viktigaste fråga. De flesta västsaharier som jag talade med instämmer att en liten familj behöver minst 200000
västsahariska dinarer (100 euro) per månad att leva på, en större familj med upp
till 600000 dinarer (300 euro). ’Men det västsahariska samhället är inte förberett
på detta; inte nu i exil’, säger en av de många kritikerna. ’Du har inte ditt hemland
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ännu men du tänker redan på en bil, din butik, ditt hus! ... Känslan av ansvar för
saken minskar, nedsänkt i alla dessa andra frågor ... Marknaden bryter den sociala sammanhållningen. Alla vill ha vad grannarna har, så det är en ond cirkel som
föder sig själv’, klagar en orolig tjänsteman.
Å andra sidan har den nya ekonomin bidragit till att stärka flyktingarnas koppling till det befriade territoriet. Förutom reaktivering av handel, är även en annan
traditionell verksamhet, djupt rotad i det ’imaginära’ västsahariska, återupptagen
efter vapenvilan: mobil pastoralism. En del av de inkommande pengarna har investerats för att köpa getter och kameler. Numera har nästan varje familj några
getter i lägren, som ger daglig färsk mjölk. Men många familjer har också större
hjordar av getter och kameler i det befriade området, där betesmarker är bättre
än i lägren. Detta kräver att en del medlemmar av familjen är baserade permanent i de befriade områdena. Resten av familjen stannar i lägren, särskilt om det
finns barn, eftersom de måste gå i skolan. Men under semestertider, regnperioder eller på sommaren, kan hela familjen flytta till det befriade området för att
njuta av ett helt annorlunda landskap. Rörligheten är stor. Som en guide berättade
en gång under en resa till Tifariti, ’några av dessa västsaharier som vi ser är på
väg till Bir Lehlou, Tiris ... de reser inte eftersom de har djur där; de reser för att
besöka släkt och vänner. Jo, faktiskt, de reser på semester! Vi gillar öknen ... och vi
gillar också att åka på semester ... ‘
Därför mötte de unga västsaharier som studerat utomlands, när de återvände
under andra halvan av 1990-talet ett komplext och mycket annorlunda samhälle jämfört med det de hade lämnat bakom sig. I det nya västsahariska samhället samexisterar den ekonomiska omfördelningen på grund av situationen i exil ...
organiseras av SADRs institutioner, nu hand i hand med en ekonomi baserad på
omsättning av pengar. Bilden av Smaras centrala utrymme är en perfekt metafor
för en sådan omvandling. Den centrala delen av wilaya, som tidigare bestod av
SADRs institutioner, flankeras numera av två stora marknader. Totalt kan antalet
aktiva butiker och företag i Smara nog vara i storleksordningen 450. Med hänsyn
till att lägret har drygt 40000 invånare skulle detta innebära att det finns en affär
för var hundrade västsaharier som lever i Smara.
Besöken på marknaden på morgonen eller på kvällen har blivit en central del
av vardagen och öppnar nya möjligheter inte bara för konsumtion, utan också för
umgänge. På vägen till marknaden ser man på nära håll de byggnader som symboliserar staten: wilaya huvudkontor, centralsjukhuset, den första skolan i lägret
etc. Men det allmänna blir förvrängt av rader av butiker, små lager, hantverkares
verkstäder. Detta förkroppsligar det komplexa mötet - inte utan spänningar - av det offentliga och det privata, på ett sätt som inte skiljer sig från andra afrikanska städer.
Västsaharier tycks acceptera minskad jämlikhet som oundviklig: ’Ja, absolut, det
finns mer ojämlikhet nu, men jag tror att det är en nödvändig ojämlikhet. Det är
bara ytterligare ett steg i revolutionen. Det finns ojämlikheter över hela världen
och vi är inte annorlunda, vi kan inte undvika denna dynamik’, medger en västsaharier som närmar sig 30. I takt med ökade krav från medborgarna, och statens
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oförmåga att uppfylla dem, har det fått en betydelse i den ekonomiska förvaltningen av lägren, tidigare var reserverad [enbart] för SADR-institutioner. Denna
tillväxt har indirekt resulterat i en förstärkning av de bredare familjenätverken,
vilket delvis förklarar (begränsat) återupplivande av stamidentiteter. Faktum är
att många företag tillhör två eller flera släktingar, som förenar krafter och resurser för att lansera kommersiella företag de aldrig skulle ha råd med på egen hand.
Denna nya situation utgör en ny utmaning för den yngre och den äldre generationen inklusive de många västsaharier som utbildats utomlands, och krigsveteraner. Förutom att bidra till den nationella saken - som är nyckelfrågan som ger
deras livshistoria mening – måste de också under tiden (det vill säga samtidigt
som de väntar i kontexten varken fred eller krig på en lösning av konflikten antingen genom en folkomröstning eller återupptagna fientligheter), bidra till att
uppfylla sina familjers behov. Som en cubarawi lärare förklarar
när du anländer är du inte på egen hand någon längre tid; du har en familj, dina
bröder och systrar, din mamma ... och du måste ta ansvar ... Om de behöver ett par
nya skor, kläder, om du måste bygga ett nytt rum i huset ... Du måste lära dig att köpa
och sälja, hur man förhandlar med pengar ... och du behöver pengar.

’Utan pengar kan du inte ens gifta dig nu för tiden’, protesterar Mehdi Ali. ‘Tidigare
startade äktenskap från ingenting’, förklarar han; ’Det räckte med tältet som man
fick av staten för att bilda en familj. Men nu måste du bygga huset om du vill gifta
dig, och alla möbler och madrasser och filtar - varför behövs tjugo filtar? - Och mat
och fester för bröllop ... Det kostar 3000 euro’. Det är just ett av de avgörande skälen till varför det finns så många trettio-någonting västsaharier som fortfarande
är singel, enligt den allmänna uppfattningen i lägren! Detta är ett problem som
nyligen har börjat på allvar bekymra Polisarios elit, eftersom det äventyrar den
traditionella politiken för befolkningstillväxten. Växande delar av medborgarna
har helt enkelt inte råd med det. Men det avgörande problem som ligger bakom
denna nya kontext är att nu dikterar marknaden; de regeringsanställda är i underläge jämfört med de som lämnar och reser till Spanien eller som arbetar inom den
privata marknaden. Och detta är en fråga som hotar själva statens existens. Som
vi har sett, är den västsahariska staten baserad på flykting-medborgarnas frivilliga arbete. Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken har genom åren lyckats
utveckla en komplex institutionell struktur för att ge alla grundläggande tjänster
till befolkningen: allmän hälsovård och utbildning, säkerhet, rättvisa, mat etc men,
eftersom den västsahariska republiken är en exilstat med mycket begränsade resurser, med ett omfattande nätverk av tjänstemän och arbetare som tills helt nyligen
inte hade fått betalt.
Först under senare tid har ett system med incitament införts för offentliganställda för att på något sätt kompensera för deras arbete och engagemang. Dessa
incitament - som sträcker sig från 135000 västsahariska dinarer (65 euro) för en
lärare till 280000 (140 euro) för en veteransoldat var tredje månad - är mycket
långt från de 2000000 sahariska dinarer (1000 euro) som en slaktare lätt kan
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tjäna på en månad, de 500000 (250 euro) för en deltidstaxichaufför, 600000 (250
euro) i en liten butik, eller 4000000 (2000 euro) i en stor mataffär eller handel
med bildelar och reparationsföretag. Därför samexisterar, i denna nya kontext,
den offentliga och den privata sektorn, men begränsad av exilsituationen och kroniska bristen på resurser. Samtidigt förvisas de som arbetar för staten till en marginell ekonomisk ställning.
De offentliga institutionernas bristande resurser att erbjuda ekonomisk motivation till de anställda sammanfaller med en långdragen exilsituation utan tydligt
slut och som omöjliggör byggandet av en fullfjädrad stat i ett oberoende hemland.
Dessa restriktioner begränsar den västsahariska republikens manöverförmåga
och avsevärt begränsar de offentliga institutionernas möjlighet att agera. I många
fall består de statliga institutionernas arbete av att hantera oregelbundna resurser införda av internationella givare och vänliga stater (vilket i sin tur beror på
det internationella politiska klimatet). I denna kontext tycks det för många unga
yrkesmän som att de varken kan förverkliga sig själva (professionellt) eller avsevärt bidra till revolutionen utifrån sina kompetensområden.
Den avgörande utmaningen för den unga västsahariska exilstaten är att till den
frustrerade yngre generationen presentera en lösning, och att hantera den nya
kontexten som kännetecknas av den symboliska sammanflätningen av offentliga
och privata sfärer i lägrens centrala delar, präglade av spänningen i en stat med
omfördelande intentioner och en fri marknad som skapar sociala klyftor och hotar den sociala sammanhållningen.
Lägrens geografi är en geografi av önskan, av (o)möjlighet, av brist; skuldens
geografi hos dem som inte har möjlighet att bidra tillräckligt till sina familjers välbefinnande eller sitt folks framtid. Subjektet framstår som ett misslyckat subjekt,
enligt Lacans termer ett spärrat subjekt, vars konturer definieras av en önskan att
uppnå vad de inte har, och kommer aldrig att få det under nuvarande omständigheter. Ingenting kan helt ske i lägren (varken staten eller marknaden, varken medborgaren eller konsumenten) eftersom allt är inneboende tillfälligt och otryggt.
Och marknaden, i sin nuvarande form och med dess nuvarande konturer, är inget
undantag. Tvärtom långt ifrån att exilen blir för normal, eller accepterad av västsaharierna, bidrar den kraftfullt till att förstärka den hegemoniska idén om att
ingenting kommer att vara normalt förrän konflikten slutgiltigt blivit löst. Och den
överväldigande enigheten i lägren, efter mer än fyra decennier av krig, exil, lidande, hopp och nationsbyggande i ingenmansland, är att den enda acceptabla lösningen för att övervinna nuvarande restriktiva omständigheter är självständighet.
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Alice Wilson

De västsahariska väljarnas val:
att utforma en transterritoriell
politisk gemenskap
Valarbetet
När vi talar om det västsahariska folket och ’att rösta’, associerar de flesta detta till den efterlängtade folkomröstningen om territoriets självbestämmande.
Spanien planerade denna omröstning, men genomförde den aldrig. Allt sedan
FN-missionen MINURSO upprättades 1991 har vi kunnat bevittna en mångfald
planer och förslag för att genomföra en folkomröstning. Alla har misslyckats.
Utöver denna berättelse om upprepade misslyckanden finns det icke desto
mindre en annan berättelse där västsaharier verkligen gång på gång har utnyttjat
sin möjlighet att rösta. Sedan 1976 har den västsahariska befolkningen i exil, och
med tiden en allt större transterritorial gemenskap av västsaharier, deltagit i val
organiserade av befrielserörelsen Polisario och SADR, den Sahariska Arabiska
Demokratiska Republiken (Västsaharier som lever under marockansk kontroll
har också möjlighet att delta i val i Marocko). I ett liv i exil under utmanande
förhållanden, ofta präglat av materiell brist, har ledningen för Polisario och
SADR - en styrande myndighet som i praktiken ofta fungerar som en fusion av
två – använt mycket energi på vad vi skulle kunna kalla ’valarbete’: att planera och genomföra val på lokal, regional och nationell nivå, att utforma vallagar
och reformera dessa lagar, införa nya sätt att sprida information om kandidater,
och hitta sätt att nå ut till en geografiskt komplex gemenskap av västsaharier,
som omspänner ockuperade områden, de som lever i exil [i flyktinglägren vid
Tindouf], i Polisario-kontrollerade områden i Västsahara, och diasporan. Denna
artikel undersöker vad detta intensiva ’valarbete’ har möjliggjort för Västsaharas
befrielserörelse att uppnå.
Denna artikel följer således en annan väg jämfört med konventionella valstudier som normalt skulle fokusera på vilka som konkurrerar, vilka som röster,
vilka som vinner och vilka som förlorar. Jonathan Spencer menar att ’analysen
av val vanligtvis är djupt teleologisk; vem vann, och hur mycket, anses vara den
enda riktigt intressanta frågan’. Han hävdar ändå att ’val också är kulturella och
därför moraliska händelser’. Det är en sådan bredare syn på val som jag använder mig av här. Med hänvisning till exempel till forskning om hur indiska väljare
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upplever val som gemenskap eller tillfälligt upphörande av dagliga orättvisor och
hierarkier, ställer jag frågan om vilken typ av gemenskap som ’valarbete’ organiserat från de västsahariska flyktinglägren tillåter västsahariska väljare att pröva
på. Jag undersöker också förhållandet mellan myndigheter och de valkretsar som
är baserade på var man arbetar. Dessutom ställer jag frågan hur ’valarbete’ som
drivs från flyktinglägren underlättar skapandet av nationella och internationella
kontaktnät.
Följande analys bygger på mitt etnografiska arbete som genomfördes med de
västsahariska flyktingarna, med fokus på flyktinglägren, mellan 2006 och 2014,
inklusive två års fältarbete 2007-2009. Jag inleder med att kort beskriva den
förkoloniala perioden, den spanska kolonialtiden, och sedan konfliktperioden.
Det är under denna period som västsaharier har övergått från mobilt vandrande
miljö till en transterritoriell miljö. Vidare bygger min analys på tidigare studier
om röstning och val bland västsaharier, där jag beskriver den typ av val som tidigare anordnats vid flyktingläger. Jag beskriver också några av de begränsningar
som möter en forskare som vill studera dessa val. Sedan analyserar jag ’valarbetets’ effekter. Dessa inkluderar möjligheten för västsaharierna att ’se sig’ som en
transterritorial nationell gemenskap; valkretsar utformar en idealiserad vision
av det västsahariska samhällets struktur; och möjligheten att knyta kontakter
mellan västsaharier och andra nationella, regionala och internationella företrädare. Slutligen reflekterar jag hur ’valarbete’ erbjuder västsaharier, i lägren och
annorstädes, chansen att förverkliga idén om en västsaharisk nationell väljarkår,
även i frånvaron av genomförandet av en folkomröstning om självbestämmande.

Från rörlig pastoralism till transterritorialitet
De människor som idag vanligtvis ser sig själva som västsaharier har länge haft
en nomadiserande livsform. Västsaharas områden i nordvästra Afrika där västsaharier traditionellt har levt - som i dagens termer omfattar det omtvistade
Västsahara, delar av södra Marocko, norra Mauretanien och sydvästra Algeriet
- passade väl till den mobila livsformen med boskap. Mobil pastoralism och relaterade aktiviteter var de viktigaste källorna till försörjning fram till mitten av
nittonhundratalet.
Vid Berlinkonferensen 1884-85 förvärvade Spanien officiellt den koloni som
skulle få namnet Spanska Sahara. Spanska Saharas gränser fastställdes med tiden, och Spaniens territoriella kontroll utanför kusten ökade efter ’pacificeringen’ av stammarna 1934. Västsahariers övergång till fast boende anses i allmänhet
ha skett från 1950-talet när Spaniens exploatering av mineral- och fiskeresurser
tog fart, även om vissa västsaharier fortsatte att förflytta sina djur och tält mellan
betesmarker vid tidpunkten för Spaniens folkräkning 1974.
Sedan utbrottet av denna konflikt, som pågått sedan 1975, har västsaharierna
anpassat och använt sin rörlighet i en ny och utmanande kontext. Från slutet av
1975 flydde flera tusen västsaharier från Marockos och Mauretaniens ensidiga
annektering. Från början av 1976 var dessa västsaharier förflyttade och samlade
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i flyktingläger nära Tindouf, cirka 50 km från gränsen till Västsahara. Marocko
fortsatte att befästa sin annektering av den större, västliga, kustdelen av Västsahara. Samtidigt tog Polisarios armé [det västsahariska folkets befrielsearmé
(SPLA)], kontroll över en mindre, östlig del av Västsahara. De två delarna är uppdelade genom en militär försvarsmur byggd av Marocko. Till följd av detta fann
sig den västsahariska befolkningen separerad, delad mellan de västsaharier som
var införlivade i ockuperade områden och de i exil. Efter eldupphör 1991 började de västsahariska flyktingarna i Algeriet få större rörelsefrihet. Vissa flyktingar, trötta på de svåra förhållandena i flyktinglägren, flyttade för en längre tid till
Mauretanien, marockokontrollerade Västsahara (vilket innebar en trohetsed till
kungen), eller, från slutet av 1990-talet, till Spanien eller andra europeiska destinationer som Frankrike, Italien och Belgien.
Men migrationen betydde inte nödvändigtvis att de inblandade personerna har frikopplats från flyktingläger och nationalistisk politik. Från början av
2000-talet har lättnader av gränsrestriktioner mellan marockokontrollerade
Västsahara och norra Mauretanien gjort det lättare för både västsaharier i ockuperade områden och de i exil att göra korta besök för att möta släktingar från
’andra’ sidan (även om västsaharier som planerar att återgå till ockuperade områden behöver hålla dessa besök hemliga för de marockanska myndigheterna för
att undvika repressalier vid sin återkomst). Flyktingar kan också göra kortare
resor mellan flyktinglägren och de Polisario-kontrollerade områdena. Dessutom
har flera generationer av västsahariska studenter studerat utomlands i ’vänliga’
värdländer (inklusive Algeriet, Kuba, och före den arabiska våren också Libyen
och Syrien).
Som ett resultat har västsaharierna blivit en transterritorial gemenskap. Nationalism förknippas allmänt med ett fast territorium, i det västsahariska fallet
fokuserat på en önskan om att befria det upplevda ’hemma’-territoriet Västsahara. Som vi ska se, har dock det västsahariska nationalistiska ledarskapet introducerat innovativa anpassningar som möjliggör en västsaharisk nationalism att
blomstra genom en transterritorial gemenskap. Anordnandet av val är en sådan
anpassning.
Val organiserade från de västsahariska flyktinglägren
Det var inte Polisario och SADR som införde begreppet väljarkår innefattande de
som identifierar sig som västsaharier. Denna väljarkår uppstod redan under den
spanska kolonialtiden, och bestod av västsaharier, särskilt de bosatta inom det
territorium som nu kallas Västsahara.
1963 genomfördes lokala val i El Aaiún och Villa Cisneros i Spanska Sahara.
1967 hölls de första valen för ett spansk-anstiftat råd av stamledare, ett så kallat
Yemaa. Dessa väljare bestod endast av västsahariska män. Men, som framgår i
Joanna Allans forskning om feministisk nationalism i Spanska Sahara, kampanjade västsahariska kvinnoföreningar för att kvinnor skulle få delta i omröstningen.
Medan formell rösträtt infördes under spansk kolonialism, var begreppet folk-
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ligt deltagande i beslutsfattandet (om än inte i form av formell omröstning) inte
främmande för västsaharier. Åtminstone en del västsahariska stammar hade ett
stamråd (Yemaa) för gemensamt beslutsfattande. Ett sådant råd kan kanske bäst
förstås i termer av vad Pierre Bourdieu har kallat elitdemokrati. Rådet bestod av
medlemmar med elitprofil - i det västsahariska fallet manliga stammedlemmar
med ett prestigefyllt rykte. Kvinnor, och män i lägre ställning var uteslutna.
Polisarios och SADRs valpraxis kan således bäst förstås mot bakgrund av
tre tidigare traditioner av folkligt deltagande i beslutsfattandet: traditioner av
beslutsfattande genom ett utvidgat stamråd; rösträtt som infördes under den
spanska kolonialperioden [för män]; och den socialistiska revolutionära valtraditionen, förespråkad av Polisarios avantgarde. Den senare fick stor betydelse.
Polisario bestämde sig för att efterlikna Muammar Gaddafis folkkommittéer och
kongresser, som lanserades 1974 i Libyen.
Det finns två typer av allmänna val i flyktinglägren. Å ena sidan finns det val
inom Polisario. Viktigast är Polisarios Folkkongress. Den14e kongressen hölls i
Dakhla flyktingläger i december 2015. Under 1980-talet genomfördes också kongresser på lokal nivå. Å andra sidan finns det också val till specifika SADR-uppgifter. Dessa inkluderar SADRs Nationalförsamling (i dagligt tal känd som parlamentet). Valen till Nationalförsamlingen sker vanligtvis några månader efter
valen till Folkkongressen.
I praktiken är Polisarios och SADRs val kopplade till varandra. Personer som
blivit valda inom Polisario kan sedan utses till en position inom SADR. Det är inget
formellt krav att en SADR-minister måste utses bland medlemmarna i Nationella
sekretariatet men många av ministrarna har också blivit valda till detta organ.
I både Polisarios och SADRs system ingår en allmän princip att uppmuntra
”deltagardemokrati”, eller göra beslutsfattandet och policyskapandet öppet för
input från ett så brett spektrum av människor som möjligt. Således föregås de
val som jag nyss har beskrivit av diskussionsmöten. Vid sådana möten inbjuds
gräsrötterna inom den berörda valkretsen att delta och framföra sina kommentarer, kritik och förslag. Dessa möten kan tolkas som en återvunnen version av
stamråd eller Jama’a - men iscensatt i befrielserörelsens kontext, snarare än i
stamkontext. Kommentarerna tas upp i en rapport som läses upp i slutet av mötet. Deltagare kan säga om de tycker att rapporten ger en rättvisande bild av diskussionen och begära ändringar. Denna rapport ’bollas sedan upp’ till nästa mötesnivå. Så kommentarerna, åtminstone i teorin, ’försvinner’ inte, utan lyfts och
diskuteras tills slutligen Folkkongressens delegater röstar om politiska beslut.
En annan viktig egenskap för valen är att den valkrets i vilken en väljare ingår
bestäms av väljarens delaktighet i befrielserörelsens arbete. I varje hushåll kan
de vuxna medlemmarna få rösta i olika valkretsar, även om de ingår i samma hushåll. Om till exempel en far arbetar i armén röstar han i en SPLA-valkrets. Om en
mamma arbetar vid undervisningsministeriet röstar hon i ministeriets valkrets.
Migranter som bor i diasporan uppmanas att rösta i en diasporavalkrets. Det
finns dessutom en vad jag kallar ’hemmafrontskrets’. Denna valkrets innefatt-
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ar personer som bidrar till befrielsekampen genom arbete i hemmet. Denna
valkrets omfattar främst kvinnor. Arbete i hemmet kan innebära att ta hand om
besökare till flyktinglägren och delta i offentliga tjänster på lokal nivå - men också på en mer fundamental nivå, att föda nya medborgare under de svåra förhållandena i exil i öknen.
Val organiserade från flyktinglägren sker inte mellan olika partier. Polisario
planerar att tillåta flera partier efter uppnådd självständighet, men fram tills
dess är alla kandidater medlemmar i befrielserörelsen. Detta betyder dock inte
att valen inte ifrågasätts. Väljarna uppmuntras att välja kandidater genom att
jämföra kandidaters kvalifikationer, såsom erfarenhet, utbildning och kompetens. Det finns också den kontroversiella frågan om, och i vilken utsträckning,
en kandidats chanser i val kan påverkas av hans eller hennes stamtillhörighet
(vars påverkan Polisario har försökt underminera), och status i det västsahariska samhället. När jag observerade väljarna diskutera sådana frågor sinsemellan,
blev jag också medveten om att de styrande uppmuntrade till diskretion när det
gällde frågor kring en ’teleologisk’ inställning till val - som vem som vann, och
hur mycket. Så vitt jag vet har de detaljerade valresultaten lästs upp en gång i
valkretsen, men inte för media. Det är mycket svårt för en forskare - eller flykting
- att få en detaljerad bild av valresultatet. Ändå var det möjligt att observera de
’kulturella’ och ”moraliska” aspekterna på dessa val.

En transterritoriell väljarkår
Vilken betydelse har ett identifierat nationellt territorium på nationalismen och
på anspråk av en egen stat? I sin studie om hur begreppet territorium uppstod,
konstaterar Stuart Elden att ’förhållandet mellan nationen och staten äger rum’
i förhållande till vad som kommit att uppfattas som territorium. Ändå varnar Elden för antagandet att territorium är en nödvändig förutsättning för nationalism,
och han skriver att i praktiken är historien ’mycket mer komplicerad och geografiskt brokig’.
I dagens värld har studier av globalisering, och diaspora problematiserat föreställningen att territorium är den nödvändiga grunden för nationell suveränitet respektive nationell identitet.
Å ena sidan är nationell suveränitet och nationell identitet kopplade till territoriet. Men kan dessa frodas även utan tillgång till territoriet; i exil och i diaspora.
Som Sidi Omar har konstaterat om västsaharier som lever utanför Västsahara, ’...
även om de har varit tvungna att leva i olika exil, diaspora och transterritoriellt
har västsaharierna kunnat bygga upp en nationell identitet genom sina dagliga
föreställningar om den identiteten och sitt engagemang i de politiska strider som
är knutna till denna’.
Omar diskuterar hur de institutioner som inrättats av SADR har varit avgörande för att västsaharierna ska uppleva medlemskap i en västsaharisk nationell
gemenskap. Om nationella samhällen ’kommer att vara åtskilda ... i den form som
de trott’, möjliggör genomförandet av valprocesserna för västsaharierna att ’se’
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sig som ett transterritoriellt samhälle. Under förberedelserna för en kongress
sker diskussionsmöten för att lyfta frågor till agendan och att välja delegater,
inte bara i flyktinglägren, utan även i diasporasamhällen i Mauretanien, Spanien,
Frankrike, Belgien och Kuba. I valen till Nationalförsamlingen är röstbås uppställda för väljarna inte bara i flyktinglägren utan också i Polisario-kontrollerade
områden i Västsahara. Medlemmar av SPLA som är stationerade i det fysiska territoriet Västsahara röstar där [i det befriade området]. För militär personal som
inte tjänstgör i Polisario-kontrollerade områden i Västsahara finns det också militära vallokaler i flyktinglägren. Vid tidpunkten för valet till Nationalförsamlingen 2014 fanns det också planer att ordna röstlokaler till civila som bor i de nya
städerna i det Polisario-kontrollerade Västsahara. Inkluderingen av de västsaharier som lever i Marocko-kontrollerade områden av Västsahara är en utmaning
eftersom de som stödjer Polisario där riskerar förföljelse av de marockanska
myndigheterna. Ändå innefattar Nationella sekretariatet, som formellt valts av
Folkkongressen, personer från det Marocko-kontrollerade området i Västsahara.
Deras namn hålls hemliga för deras egen säkerhet. Vid den 13e Folkkongressen
2011, deltog representanter från det av Marocko kontrollerade Västsahara för
första gången sedan 1991.
Val är inte det enda sättet genom vilket västsaharier utövar en transnationell gemenskap. Där resurser och resehandlingar tillåter, gör västsaharier fysiska
resor mellan olika västsahariska samhällen. Dagens kommunikationsteknik möjliggör också virtuella sätt att hålla kontakter.
En idealiserad gemenskap förkroppsligad
Genom val uppmanas en väljarkår att samlas under särskilda former. Ett valsystem är ett kraftfullt medel för att konstruera och kartlägga en politisk gemenskap. Principen en person en röst är ett kraftfullt principiellt ställningstagande
för jämlikhet, varje väljare är jämlik. Detta är vad som gör val så speciella i Indien, som Mukulika Banerjee beskriver, trots att valen inte förändrar den fattigdom som så många miljoner väljare lever under. Men vid valdagen väger varje
persons röst lika mycket, varken mer eller mindre än någon annan persons röst.
’Val framstår därför som estetiska och rituella ögonblick som gör det möjligt att
omkasta reglerna för normalt socialt liv’, skriver Benerjee.
Val som organiseras från de västsahariska flyktinglägren respekterar principen om en person en röst. Men valkretsarna är sammansatta på ett ovanligt
funktionalistiskt sätt. Man ingår i valkretsen utifrån var och ens bidrag till nationell frigörelse, om detta är som huvudansvarig för ett hushåll, som anställd
vid ett ministerium, som en soldat i armén, en student, en arbetare utomlands,
eller en nationalistisk västsaharier som lever under marockanskt styre. Detta
funktionalistiska tillvägagångssätt har sina egna konsekvenser. Valkretsstrukturen bidrar till en idealiserad bild av den västsahariska nationella gemenskapen. I
denna idealiserade syn är varje västsaharier på något sätt aktivist för den nationella saken. Vid 2000-talets början kände många flyktingar (och även Polisarios
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ledarskap) oro för att alla inte längre var intresserade av att delta [i kampen]
i den utsträckning som hade varit fallet tidigare. Många flyktingar såg nostalgiskt tillbaka på den första tiden i exil då ’alla’ hade arbetat för befrielserörelsen
- emedan 2000-talets skolor och sjukvårdsinrättningar i exil var underbemannade eftersom många flyktingar prioriterade att arbeta inom andra mer lukrativa
områden. Struktureringen av valkretsar representerade således en idealiserad
form av det västsahariska samhälle där ’alla’ kunde vara engagerade för att arbeta för befrielsen, även om det fanns en oro att vissa människors engagemang
kunde vara starkare.
En annan effekt av valkretsstrukturen kan tolkas som egalitär – inte så mycket
för att varje person är jämlik, utan för att varje typ av engagemang för befrielsen
förtjänar ett erkännande. En annan aspekt kan dock tolkas som mindre utjämnande. Utformningen av valkretsarna förstärker det faktum att Polisario har en
könsbunden arbetsfördelning när det gäller konceptualisering av bidrag till den
nationella frigörelsen. Vissa valkretsar består uteslutande av män. Detta är fallet
för exempelvis de militära valkretsarna. Valkretsar för ministerier har mer manliga än kvinnliga väljare. Detta är en återspegling av den bredare könsrelaterade
arbetsfördelning som stöds av Polisario och där ’hemmafrontens’ valkretsar till
överväldigande del består av kvinnor.

Parlamentet som ett ’verktyg för befrielse’
Förutom att möjliggöra för västsaharier att se sig som en transterritorial nationell gemenskap, vilket förkroppsligar en idealiserad version av det västsahariska
politiska samfundet, erbjuder valorganisationen även externa eller utåtriktade
fördelar. Genom valen skapas institutioner såsom Folkkongressen, Nationella sekretariatet, Nationalförsamlingen (lagstiftande organ). Dessa gör det möjligt för
det västsahariska ledarskapet att inleda nationella och internationella kontakter.
Det faktum att det västsahariska exilsamhället har ett direktvalt lagstiftande organ gör det möjligt för västsahariska parlamentsledamöter att etablera
nätverk med andra parlamentariker. Således är Nationalförsamlingen inte bara
ett lagstiftande organ, och inför vilken medlemmarna i SADRs regering svarar
för. Det är också ett utåtriktat organ redo att knyta kontakter med motsvarande
organ. Denna aspekt lyftes fram av de kandidater till Natioalförsamlingen som
jag intervjuade inför valet 2008. Även om jag fann att de flesta kandidaterna var
otydliga om någon särskild politik som de tänkte driva om de blev (åter)valda,
flera av dem framförde självmant sina tankar om betydelsen av ett parlament
som en diplomatisk enhet som främjade den nationella saken. Som en sittande
parlamentsledamot sade: ’För oss är parlamentet ett verktyg för frigörelse’. Formella tillfällen i samband med Nationalförsamlingen ger möjligheter att inbjuda
nationella och internationella parlamentariska företrädare att besöka flyktinglägren. Exempelvis vid Nationalförsamlingens 40-årsdag välkomnade Nationalförsamlingen de gästande delegationerna, däribland medlemmar från Algeriets
parlament samt företrädare för Afrikanska Unionen (där SADR är medlem).
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Genom det faktum att valen organiseras från de västsahariska flyktinglägren
finns det kanske större potential att skapa nätverk på nationell och internationell
nivå. Fastän SADR-företrädare i det panafrikanska parlamentet fått möjlighet att
medverka som valövervakare på uppdrag av Afrikanska Unionen, utnyttjar de
styrande i flyktinglägren inte, så vitt jag vet, möjligheten att bjuda in valobservatörer från Afrikanska Union till sina egna val. Det faktum att valen i flyktinglägren
inte innefattar flerpartisystem, vilket för närvarande i allmänhet anses vara ett
grundkrav för demokratiska val, kan vara en faktor som avskräcker det västsahariska ledarskapet från att ge internationell uppmärksamhet på sina val.

Tränar inför en nationell valkrets
Många aspekter av förberedelserna, genomförandet och efterdyningarna i anslutning till val som organiseras från de västsahariska flyktinglägren är fortfarande föga kända för utomstående. Ändå har det sätt på vilket dessa val genomförs, och det faktum att de har genomförts kontinuerligt under årtionden haft
stor betydelse för västsaharierna. Jag har här funnit i synnerhet tre aspekter:
hur genomförandet av dessa val kan få västsaharierna att se sig och fungera som
en transterritorial nationell gemenskap; det sätt på vilket struktureringen av
valkretsar projicerar en idealiserad vision av det västsahariska politiska samfundet; och i vilken utsträckning det faktum att hålla val och upprätta institutioner,
hjälper det västsahariska ledarskapet att knyta kontakter nationellt och internationellt och på så sätt framhäva västsahariernas strävan efter självbestämmande
och nationell frigörelse.
Utifrån kulturella och moraliska aspekter är val organiserade från de västsahariska flyktinglägren ett viktigt medel genom vilket västsaharier – oavsett om
de finns i flyktinglägren, i anslutande områden eller i diasporan - kan delta i vad
Jacob Mundy, som skrivit om de västsahariska flyktingarna i Algeriet, har kal�lat ’forma nationen’ och ’ge en föraning om en stat’ och vad Fiona McConnell,
som skrivit om tibetaner i Indien, har kallat ’förbereda en stat’. I båda fallen, i
exilkontext, en styrande myndighet tillhandahåller välfärd i ett flyktingsamhälle,
samordnar och främjar nationalism, och inleder en internationell (diplomatisk)
representation.
Utsikten till en folkomröstning om självbestämmande för befolkningen i Västsahara ser för tillfället dyster ut. Men genom att organisera interna val för ett
transterritorialt samhälle påminner västsaharierna om och om igen om sin existens som en nationell väljarkår - som en övning inför själva folkomröstningen.
Sådana övningar räcker inte till för att uppnå de förändringar i den internationella politiska sfären som skulle vara nödvändiga för att möjliggöra anordnandet
av en folkomröstning. Samtidigt gör sådana arrangemang det ännu mer troligt
att västsaharierna kommer att insistera på att de, i varje lösning på konflikten,
kommer att rådfrågas som en nationell väljarkår.
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My research on elections in the Sahrawi refugee camps is part of a broader research
project. I examine how the attempted making of the social relations of state power
in exile entailed the complex manipulation and recycling of the social relations of
tribes. I apprehend tribes, at least at specific historical moments in what became
Western Sahara, as an alternative “project of sovereignty” to state power (see Wilson
Forthcoming).
1

1

“Sahrawi” is a contested term (see Zunes and Mundy 2010, 92-3, 110-1).

On Sahrawi migration to Spain, especially from the refugee camps near Tindouf, see
Gómez Martín 2011. On the complex political and economic nuances of Sahrawi refugees’ movements from, and back to, the refugee camps, see Wilson 2014.
1

There is no public access to census data (where/if such data exist) about exiled and
annexed Sahrawis (or Moroccans living with Western Sahara). The UN results for
Sahrawi adult voters in 2000 listed 41,150 voters from Moroccan-controlled Western

1
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Sahara, 6,875 from Morocco, 33,998 from the refugee camps near Tindouf, and 4,389
from the diaspora community in Mauritania (Zunes and Mundy 2010, 214).
On the creation of new towns in Polisario-controlled Western Sahara, see Wilson
2014.

1

Polisario’s policies of (claiming to) promote women’s emancipation have received
considerable scholarly (and activist) attention. While some accounts are largely
laudatory (e.g. Rossetti 2012), important criticisms have also been made (e.g., Allan
2010, Fiddian-Qasmiyeh 2014).

1

The notion that multipartyism is a prerequisite for democratic practice has been
questioned by scholars (e.g. Whitehead 2002) as well as by electorates desirous of
greater participation in meaningful deliberation (e.g., Comaroff and Comaroff 1997).

1
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Claes Olsson

Nationsbygge i exil – stat och
befrielserörelse
Man brukar säga att det västsahariska nationsbygget vilar på två ben: SADR och
Polisario. Den Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR) är en statsbildning i exil och Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra
y Río de Oro) är en befrielserörelse. Båda har sitt ursprung i Spanska Saharas
långdragna och svåra avkoloniseringsprocess. När motstånd mot kolonialmakten hade pågått under flera år i den spanska kolonin blev organiserandet i en
nationell befrielserörelse svaret på Spaniens vägran att acceptera FNs upprepade krav på avkolonisering av territoriet. Polisario bildades den 10 maj 1973. Ett
framgångsrikt gerillakrig mot Spanien utkämpades sedan under åren 1973-75.
Sedan Spanien 26 februari 1976 formellt lämnat den forna kolonin utropades dagen efter, den 27 februari, staten Västsahara, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR). Detta skedde i Bir Lehlou, en liten stad i nordöstra
Västsahara, vilket gjorde att Bir Lehlou fick rollen som proxy (tillfällig) huvudstad, då den egentliga huvudstaden El Aaiún ligger i det ockuperade området. Bir
Lehlous’ roll som proxy huvudstad har sedan 2011 övertagits av Tifariti, också i
nordöstra Västsahara.

En exilstat med välorganiserad statsstruktur
Ofta framförs att Polisario och SADR är liktydiga – de är samma sak – något som
emotsägs av västsahariska företrädare. Staten SADR är en statsbildning som organiserar västsaharier, en statsstruktur som vid ett fritt Västsahara skulle kunna
förflyttas västerut; dvs lämna exilen i Algeriet och fortsätta verka också i de nu
ockuperade områdena. Staten SADR kommer att bestå också efter ett helt befriat
och självständigt Västsahara.
Som statsbildning är exilstaten SADRs uppgift att leda och förvalta, d.v.s. att
organisera invånarnas behov av och tillgång till utbildning, sjukvård, försörjning,
infrastruktur och att bevaka invånarnas rättigheter och skyldigheter, att se till att
den lagstiftande, dömande och verkställande makten som regleras i dess konstitution åtföljs.
Polisario i sin tur är inte en statsbildning utan en befrielserörelse, en motståndsrörelse, som kommer att finnas så länge stora delar av Västsaharas territorium är ockuperat, men vid ett fritt och självständigt Västsahara är dess uppgift i
praktiken avslutad och befrielserörelsens roll och existens kommer att omprövas.
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Statsbildning och befrielserörelse finns parallellt
Det som skiljer Västsaharas avkoloniseringssträvanden och frihetskamp från
motsvarande process i andra länder i Afrika – och där självständigheten inte
kunnat uppnås genom fredligt överlämnande från kolonialmakten – är att i Västsahara finns såväl befrielserörelsen som den organiserade självständiga staten
parallellt. I många avkoloniseringsprocesser i Afrika och när en (eller flera) befrielserörelse har besegrat kolonialmakten börjar bygget av den nya och självständiga staten från ’ruta ett’. Då ska motstridiga intressen plötsligt enas, något
som ofta resulterat i motsättningar som eskalerat till fraktionsstrider, politiska
konflikter och kanske också konflikter mellan olika folkgruppers intressen. Den
gemensamma kampen mot en gemensam fiende har där övergått till en intern
strid om framtiden för det befriade territoriet. Exemplen på en sådan utveckling
är många.
I Västsahara är situationen och förutsättningarna annorlunda och enklare.
Här finns en befrielserörelse som har slutfört sitt uppdrag när hela territoriet är
återvunnet och kontrolleras. Här finns en organisatoriskt uppbyggd statstruktur
med en utvecklad deltagarprocess. Statens invånare – från basen till toppen –
deltar i en organisationsstruktur där medborgarna under demokratiska former
på olika nivåer utser sina företrädare.
Polisarios roll är sedan eldupphör 1991 att jämföra med ett politiskt parti där
SADR i praktiken fungerar som en enpartistat, och där Polisarios program som
”parti” – ett nationellt samlingsparti – huvudsakligen är inriktat på befrielsen av
Västsahara, och där interna politiska diskussioner har skjutits upp tills detta mål
är uppnått.
Kopplingen mellan Polisario och staten SADR ska enligt konstitutionen bara
finnas kvar tills en självständig stat har uppstått inom hela territoriet Västsahara,
varefter konstitutionens föreskrivna parlamentariska demokrati ska gälla.

Statens och befrielserörelsens organisatoriska uppbyggnad
Det finns totalt sex flyktingläger varav fyra betecknas som huvudläger. De har
namn efter städer i det ockuperade Västsahara: El Aaiún, Smara, Dakhla och Ausserd. När lägren upprättades såg man till att det var ett väl tilltaget avstånd mellan dem med tanke på risken för marockanska flyganfall.
En guvernör (wali) leder varje huvudläger. Enligt den västsahariska administrativa indelningen utgör varje huvudläger en så kallad wilayah som ungefärligt motsvarar en provins. Varje wilayah innefattar i sin tur 6 till 7 dawair (singular daira),
vilka motsvarar distrikt. Varje daira är i sin tur indelad i baladiyat, närområden.
Flyktinglägret 27 februari är betydligt mindre och centrerat kring en internatskola för kvinnor. Det senast tillkomna flyktinglägret är Bojadur. Det är oklart hur
många västsahariska flyktingar som befinner sig i dessa läger; algeriska myndigheter uppger siffran 165000, medan FNs flyktingkommissariat (UNHCR) 2015
räknade med 90000 hjälpbehövande flyktingar, samtidigt som man efterlyste en
noggrannare räkning av antalet.
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Slutligen finns i Rabuni Polisarios och SADRs ledning samlad, det vill säga de
västsahariska myndigheterna, vilka också administrerar flyktinglägren.
Flyktingarna är beroende av bistånd från det internationella samfundet för
sin överlevnad. Klimatet varierar mellan mycket heta somrar och kalla vinternätter. FNs WFP (World Food Programme) och UNHCR organiserar delar av biståndet, men administrationen sköts av Polisario.
Nationalförsamlingen
Nationalförsamlingen är det lagstiftande organet och upprättades som ett provisoriskt parlament 28 november 1975, alltså före bildandet av SADR, men blev
efter republikens bildande, den 27 februari 1976, en del av statstrukturen. Vid
den tredje Folkkongressen i augusti 1976 antogs SADRs första konstitution och
en nyvald nationalförsamling (parlament) kunde tillsättas formellt. Nationalförsamlingen har en kammare. Sedan 2012 är antalet ledamöter 53 (fler än konstitutionen kräver). Khatri Aduh är talman sedan juli 2010. Val hålls vartannat år.

President och generalsekreterare samma person
Polisarios generalsekreterare och SADRs president var från början olika personer men efter en ändring av konstitutionen 1982 är det en och samma person
som innehar dessa poster. Denne person är även arméns överbefälhavare. Personen utses av Folkkongressen. Sedan 9 juli 2016 heter han Brahim Gali. Han
efterträdde den karismatiske Mohamed Abdul-Aziz som avled 2016. Mohamed
Abdul-Aziz hade innehaft posten sedan 1976 och blev omvald för ytterligare
fyra år så sent som december 2015. Där ställde han sin plats till förfogande på
grund av sjukdom men övertalades att fortsätta och omvaldes med stöd av drygt
90 procent av rösterna.
Efterträdaren Brahim Gali är en person som varit med från början och därmed har lång erfarenhet. 1973 blev han Polisarios förste generalsekreterare,
innan Mustafa Sayyed El-Wali1 övertog den posten. Han blev försvarsminister i
SADRs första regering 1976. Genom åren har han innehaft ett otal ledande poster, och när han 2016 tillfrågades om uppdraget att ersätta Mohamed Abdul-Aziz
som ledare för både SADR och Polisario arbetade han som SADRs ambassadör i
Algeriet, ett land av mycket stor betydelse för Västsahara.
Premiärministern och Regeringsrådet
SADRs premiärminister utses av presidenten och leder Regeringsrådets arbete.
Sedan 2003 innehas posten av Abdelkader Taleb Omar. Han har tidigare innehaft
flera olika ministerposter i olika regeringar och även varit talman i Nationalförsamlingen 1995-98. Han har också varit wali (guvernör) för flyktinglägret Smara.
Antalet ministrar i Regeringsrådet varierar och ändras vid regeringsombild1 Mustafa Sayyed El-Wali var en av Polisarios grundare och var Polisarios generalsekreterare
1974-76. 1976 dödades han vid strider utanför Mauretaniens huvudstad Nouakchott.
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ningar. Ministrarna utses av presidenten efter förslag från premiärministern.
SADRs nya regering innefattar (2016) ett drygt 20-tal olika ministrar som inkluderar förutom traditionella ministerposter som försvar, utrikes, utbildning, hälsa
etc också minister för ockuperade området och för den västsahariska diasporan.
Västsaharierna finns både i och utanför territoriet Västsahara:
1. västsaharier i flyktinglägren (exilsamhällen vid Tindouf i Algeriet), ca 165 000
personer;
2. västsaharier i det befriade området (utgör ca 1/3 av Västsaharas yta), antalet
varierar beroende på årstid, exempelvis vistas en del av flyktinglägrens bosatta
delar av året i det befriade området;
3. västsaharierna i det av Marocko ockuperade Västsahara (2/3 av Västsaharas yta);
och
4. diasporan av västsaharier, i främst Algeriet, Mauretanien och Spanien men också i
andra europeiska länder och i Latinamerika.

Folkkongressen
Folkkongressen kan liknas vid ett högsta beslutande organ. Kongresser har genomförts sedan 1973. Dessa genomförs vart fjärde år i lägren vid Tindouf eller
i Tifariti som är proxy (tillfällig) huvudstad och ligger i det ’befriade området’.
Folkkongresserna är stora arrangemang och brukar besökas av 1500-2000 delegater som representerar inte bara västsaharierna i de olika flyktinglägren (där
delegater är utsedda av wilayahs och dairas) utan också delegater från det av Marocko ockuperade området, delegater från det befriade området och också från
diasporan samt från kvinnounionen (UNMS), fackföreningsunionen (UGTSARIO)
och ungdomsunionen (UJSARIO).
Folkkongressen väljer SADRs president tillika Polisarios generalsekreterare
samt Polisarios Nationella sekretariat.
Polisarios Nationella sekretariat
Polisarios Nationella sekretariat (befrielserörelsens ledning) utses av folkkongressen och innefattar 50 ledamöter, varav också hemliga delegater från det av
Marocko ockuperade området. Också fackföreningsunionens-, kvinnounionensoch ungdomsunionens generalsekreterare ingår i det nationella sekretariatet
liksom företrädare för (befrielse)armén SPLA. Arbetet leds av Polisarios generalsekreterare tillika SADRs president.

Fackföreningsunionen
Den västsahariska fackföreningsunionen UGTSARIO (Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Río de Oro) bildades redan 1973, d.v.s. före det spanska tillbakadragandet och då utan vetskap om den svåra avkoloniseringsprocess
som väntade. UGTSARIO är aktiv även om behovet av en facklig organisation är
litet i flyktinglägren. Det arbete som sker i flyktinglägren organiseras dessutom
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av ledningen för lägren och fackföreningsunionen bevaras tills det i en framtid
åter kommer att finnas en fungerande arbetsmarknad. UGTSARIO delar in landets anställda i fyra grupper: Verksamma inom militären, i ockuperade områden,
de som emigrerat och arbetande i befriade områden eller flyktingläger. UGTSARIO organiserar anställda inom alla dessa grupper.
UGTSARIOs generalsekreterare, som utses av unionens kongress, ingår också
i Polisarios Nationella sekretariat. Unionen i sin tur styrs av en ledningsgrupp
med 6 ledamöter från flyktinglägren och 3 från ockuperade områden d.v.s. totalt
9 personer vilka också utses av UGTSARIOs kongress.
UGTSARIO har också underorganisationer som Västsahariska journalist- och
författarförbundet (UPES) som bildades 1980 och Västsahariska juristförbundet
(UJS).
Internationellt är UGTSARIO inte ansluten till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS men har observationsstatus där. Den är däremot ansluten
till Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Kvinnounionen
Den nationella kvinnounionen (UNMS) bildades 1974 och har medlemmar i flyktinglägren, i de befriade områdena, i de områden som Marocko ockuperar och i
diasporan i främst Frankrike, Mauretanien och Spanien. Enligt egen utsago har
de ca 10000 medlemmar.
Nationella kvinnounionens arbete leds av en kommitté med 66 ledamöter, vilka
utses av UNMS kongress vart femte år. Den är i sin tur fördelad på åtta områden:
externa relationer och samarbete; information och kultur; administration och
organisation; ockuperade områden och emigration; sociala frågor; hälso- och familjefrågor; bildning; utbildning och tillverkning.
UNMS har också avdelningar för varje Wilayah. Arbetet leds av en generalsekreterare utsedd av kvinnounionens kongress, och som också ingår i Polisarios
Nationella sekretariat.

Ungdomsunionen
Den västsahariska ungdomsunionen (UJSARIO) är Polisarios ungdomsorganisation, bildad 1984, och organiserar, främst i lägren, ungdomar och studenter.
Utbyte sker särskilt med spanska ungdomsorganisationer och med Spaniens
ungdomsråd men man försöker också få igång utbyte med andra ungdomsorganisationer i andra länder. De försöker också skapa möjligheter för västsahariska
flyktingar att studera utomlands. UJSARIOs generalsekreterare ingår i Polisarios
Nationella sekretariatet. Studentorganisationen UESARIO (Unión de Estudiantes
de Saguia el Hamra y Rio de Oro) som varit vilande sedan 1975 återupplivades
vid Folkkongressen 2011.
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Tifariti
Tifariti är idag Västsaharas proxy (provisoriska) huvudstad – säte för bl a Västsaharas Nationalförsamling (parlamentet). Huvudsakligen sker dock verksamheten vid Tindouf. Tifariti - som är både stad och oas - bebos av cirka 3000 invånare, där finns förutom parlamentet skola, sjukhus och ett museum. Armen har
en bas i närheten. Ett universitet har startats och samarbete håller på och initieras med universitet i flera länder, särskilt Spanien. Även om det officiellt kallas
University of Tifariti är det huvudsakligen en anspelning på proxy huvudstaden
och ledningen finns vid Tindouf.
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Polisario Front
Polisarios generalsekreterare
Vald av Folkkongressen
Befälhavare över armén (SPLA)
Nationella sekretariatet (50 ledamöter)
Generalsekreteraren leder Nationella sekretariatet Polisarios verkliga maktorgan
Bland Nationella sekretariatets ledamöter ingår de
tre generalsekreterarna från kvinno-, ungdoms- och
fackföreningsorganisationerna plus företrädare för
armén

Folkkongressen
I enighet med Polisarios praxis
genomförs Folkkongressen vart
:järde år
Delegater till Folkkongressen utses
av Daira-kongresser; av armén; av
de sidoorganisationer som
organiserar kvinnor, ungdom och
fackliga; samt delegater från det
ockuperade Västsahara, det
befriade området och från diasporan i bl a Mauretanien
Folkkongressen utser SADRs
president tillika Polisarios generalsekreterare och det Nationella
sekretariatets ledamöter
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Daira-kongresser
Daira motsvarar
distrikt, varje
:lyktingläger
motsvarar ca 7 Daira

Sahariska Arabiska Demokratiska
Republiken (SADR)
SADRs president tillika statschef
Vald av Folkkongressen
Befälhavare över armén (SPLA)
—————————————————
Nominerar premiärminister och ministrar, presenterar
utrikespolitiken och beslutar om åtgärder; utfärdar
lagar och övervakar deras efterlevnad

Regeringsrådet (regeringen)
Utses av presidenten efter
förslag från premiärministern
Regeringsrådet (som leds av
Premiärministern) är gemensamt ansvarigt inför Nationalförsamlingen för den politiska
tillämpningen
Varje minister ansvarar för ett
departement

Premiärminister
Utses av
presidenten
Leder Regeringsrådet och
koordinerar dess
arbete

Nationalförsamlingen (parlamentet)
53 ledamöter utsedda genom allmänna val vart
annat år
Vid öppningsmötet utses talman, vice talman och
kommissionsordföranden
Representerar den lagstiftande makten
Kontrollerar institutioner och Regeringsrådet
Beslutar om Regeringsrådets föreslagna verksamhet
och budget
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Bilaga 2

Västsaharakonflikten - en
kronologisk översikt
Spansk kolonisation
1884
Vid Berlinkonferensen delar de europeiska makterna upp
den afrikanska kontinenten. Spanien inleder sin kolonisering av Västsahara.
Territoriet far namnet Spanska Sahara.
1912
Frankrike och Spanien bekräftar Västsaharas gränser.
1923-34
Strider mellan franska armen och den västsahariska befolkningen.
1934
Spanien och Frankrike slår ner västsahariska motståndsmän
som angripit spanska positioner.
Spanien tar full kontroll over territoriet.
1947
Fosfater upptäcks i öknen av en spansk geolog.
Försvagad kolonisering
1956-58
Strider mellan västsahariska motståndsmän och spanska
trupper.
1956
Marocko självständigt.
1958
Militärt fördrag mellan Spanien och Frankrike (där den marockanska regimen erkänns: Saguia el Hamra och Rio de Oro,
under spansk kontroll, Tarafaya till Marocko).
1960
Mauretanien självständigt.
1960
FN antar deklaration om kolonialsystemets avskaffande
(Kolonialdeklarationen).
1962
Algeriet självständigt.
1963
Västsahara ingår i FNs lista over territorier som ska avkoloniseras. En FN-resolution 1966 uppmanar Spanien att fastställa tidpunkt for genomförandet av en folkomröstning under FNs överinseende att möjliggöra for territoriets invånare
att fritt utöva sin rätt till självbestämmande.
Förberedelser for ett spanskt tillbakadragande
1967-73
Nytt västsahariskt motstånd organiseras.
1973
Polisario Front bildas.
1973
Vissa försök från spansk sida att få med deltagare från lokala
Djemaa i territoriets administration.
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1973
1974/75

Spanien börjar exportera fosfater.
Spanien genomfor folkräkning och plan for att genomföra en
folkomröstning.

Spanien lämnar Västsahara
1974 (juli)
Algeriet börjar stödja Västsahara.
1974 (aug)
Marocko meddelar att man inte accepterar en folkomröstning där oberoende finns med som ett alternativ.
1975 (maj)
FN sänder en undersökningskommission till Västsahara.
1975 (okt)
Internationella domstolens rådgivande beslut: Västsahara äger
rätt till självbestämmande och folkomröstning.
1975 (6nov)
Marocko genomför den “Gröna marschen”.
1975 (14 nov) Madridöverenskommelsen, Spanien överlåter Västsahara till
Marocko och Mauretanien.
1975 (nov)
Trupper från Marocko och Mauretanien invaderar
Västsahara.
1976 (26 feb) Spanien lämnar officiellt Västsahara.
1976 (27 feb) Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR) utropas
av Polisario i Bir Lahlou i Västsahara.
1976-77
Gerillakrig på två fronter. Flyktingläger vid Tindouf (Algeriet).
1978
Statskupp i Mauretanien leder till vapenvila mellan
Mauretanien och Polisario.
Kriget mellan Marocko och Polisario fortsätter
1979
Algeröverenskommelsen: Mauretanien avsäger sig alla krav
på Västsahara och erkänner Västsaharas ratt till självbestämmande.
1981-87
Marocko bygger en 270 mil lång försvarsmur.
1984
Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR) blir
medlem i Afrikanska enhetsorganisationen OAU.
Marocko lämnar organisationen.
FN/OAUs fredsplan - förberedelser for en folkomröstning
1988
FN/OAUs förslag till vapenvila åtföljd av en folkomröstning
om självbestämmande godtas av Marocko och Polisario.
Den spanska folkräkningen i territoriet år 1974 kommer att
utgöra grunden för den folkomröstning som skall förberedas.
1989
Polisario möter kung Hassan II i Marocko.
1991
FN-missionen MINURSO upprättas för att förbereda och
övervaka en folkomröstning. MINURSO kommer också att
övervaka genomförandet av fredsplanen då vapenvilan
inleds.
1991 (sep)
Polisario och Marocko inleder en vapenvila.
1992
Folkomröstningen försenas (första gången).
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1995
1997

1997
1998
1999

2000
2001
2001

2002
2003

2005
2006

2007-08
2009
2011

Identifieringsprocessen avstannar då Marocko och Polisario
har helt olika syn på vilka som ska få ingå i en folkomröstning.
James Baker, tidigare amerikansk utrikesminister, utses till
FNs generalsekreterares personliga sändebud.
Houstonavtalet om villkoren for en folkomröstning undertecknas av Marocko och Polisario.
Folkomröstningen suspenderas igen.
Processen för identifiering av väljare fortsätter.
Kung Hassan II dör. Ny kung blir sonen Mohammed VI.
En preliminär förteckning över 86.000 röstberättigade publiceras. Marocko presenterar ytterligare 130.000
överklaganden, som leder processen in i ytterligare en kris.
James Baker presenterar ett ramavtal (Baker 1). En period
av autonomi före folkomröstningen, alla bosättare i territoriet har rätt att rösta. Ramavtalet avslås av Polisario och Marocko och FN/SC.
Marocko utfärdar undersökningslicenser till de två oljebolagen Total och Kerr McGee.
Kung Mohammed VI av Marocko förklarar att folkomröstning är en gammaldags process.
OAU ombildas till Afrikanska unionen (AU).
Andra versionen av ramavtalet (Baker II). En modifierad
version av det tidigare ramavtalet från 2001 som ger västsaharierna mer inflytande under perioden av autonomi som
begränsas till 5-6 år följt av en folkomröstning. I denna får
även marockaner som varit fast boende i Västsahara sedan
30 december 1999 rösta. Ramavtalet accepteras av Polisario
som grund för förhandlingar men förkastas av Marocko.
Marocko säger att de inte kan godta självständighet som ett
alternativ.
Den nederländske ambassadören Peter Van Walsum ersätter James Baker som generalsekreterarens personliga
sändebud for Västsahara. Omfattande demonstrationer bryter
ut i den ockuperade delen av Västsahara.
Nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko om fiske utanför
Västsaharas kust. Sverige enda land som röstar nej.
FN sammanför Polisario och Marocko för förhandlingar.
Ett flertal förhandlingsomgångar genomförs. Parterna står
långt från varandra, inga förhandlingsresultat.
Christopher Ross ersätter Peter Van Walsum som generalsekreterarens personliga sändebud for Västsahara.
EU-parlamentet motsätter sig ett nytt fiskeavtal mellan EU och
Marocko.
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Christopher Ross besöker området, även ockuperade
områden och Dakla. Han uppfattas av Marocko som för energisk och motarbetas därför, Marocko anses även
försöka bli av med honom.
Frankrike stoppar att MINURSOs mandat utvidgas till att
övervaka och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna i de av Marocko ockuperade delarna av territoriet.
EU-kommissionen framförhandlar ett nytt fiskeavtal med
Marocko.
Ross vill inleda skytteldiplomati i området för konflikten
men Marocko hindrar honom att besöka de ockuperade områdena. Ross har fortsatt förtroende av FN som i april beslutar att fortsätta sitt uppdrag.
EU-domstolens första instans häver det frihandelsavtal mellan
EU och Marocko som innefattar jordbruks- och fiskeprodukter,
eftersom Marocko inom avtalet har sålt varor från ockuperat
västsahariskt område, utan att det skett i västsahariernas intresse eller kommit dem till del. Beslutet överklagas.
Vid Folkkongressen i december omväljs Mohamed Abdelaziz
som SADRs president (vilket han varit sedan 1982) och som
Polisarios generalsekreterare (som han varit sedan 1976).
FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon besöker i mars för första
gången de västsahariska flyktinglägren och det befriade området. Berörd över förhållandena i flyktinglägren som funnits
i 40 år lägger generalsekreteraren det diplomatiska språket åt
sidan och kallar ockupationen för just en ockupation - något
som väcker ilska i Marocko, som beordrar utvisning av all internationell personal i den fredsbevarande FN-insatsen MINURSO
(vilken funnits på plats sedan 1991). Ban Ki-Moon vägras av
Marocko att besöka den ockuperade delen av Västsahara.
Mohamed Abdelaziz avlider 31 maj. Vid en extrakongress 9 juli
utses Brahim Gali till ny president för SADR tillika ny generalsekreterare för Polisario.
EU-domstolen fastslår i december att EUs samarbets- och handelsavtal med Marocko från 2012 inte omfattar Västsahara och
att Västsaharas produkter inte tillhör Marocko.
”EU och dess medlemsländer har aldrig erkänt Västsahara som
en del av Marocko, eller att Marocko skulle ha bestämmanderätt
över det området”, skriver generaladvokaten Wathelet i sitt
förslag till slutdom, och att ”Avtalet mellan EU och Marocko om
liberalisering av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter
gäller inte i Västsahara”.

Sahariska Arabiska
Demokratiska Republikens
konstitution

Bilaga 3

Antagen av den tionde Folkkongressen, 990826 – 990904

Det sahariska folket – ett arabiskt, afrikanskt och muslimskt folk – som 1973 bestämde sig för att sätta igång frihetskriget, under ledning av Front POLISARIO, för
att frigöra sig från kolonialmakten, och slutligen även från ockupationen, återupptar härmed det långvariga motstånd som aldrig har upphört för att kämpa för sin
frihet och sin värdighet. De kungör:
• sitt beslut att fortsätta kampen för att uppnå suveränitet för Sahariska
Arabiska Demokratiska Republiken (SADR) i hela det nationella territoriet,
• sin förpliktelse att följa de rättsliga och demokratiska principerna som
finns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (från
10 december 1948), i den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens
rättigheter (från 26 juni 1981) och i de internationella avtalen som SADR
har undertecknat,

• sin övertygelse om att människans frihet och värdighet endast är möjlig i ett
samhälle där lagarna styr och där villkoren för samhällsutvecklingen skapas
i enlighet med de värden som finns i det förutnämnda samhället, dess
civilisation, religion och nationella kultur samt i enlighet med den moderna
världens krav,
• sitt beslut att skapa demokratiska institutioner som garanterar
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, ekonomiska och sociala
rättigheter samt familjerättigheter, som utgör grunden i samhället,

• sin insikt om nödvändigheten att skapa ”le Grand Maghreb”, att
konkretisera alla insatser i Afrika, hela den arabiska nationen och upprätta
internationella relationer som baseras på samarbete, enighet, ömsesidig
respekt och att skapa fred i världen.
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Del 1: Allmänna principer
Kapitel 1: Om Saguia el-Hamra et Rio de Oro
Paragraf 1: Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), med sina internationellt erkända gränser, är en odelbar, demokratisk republik som kallas «Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken» (SADR).
Paragraf 2: Islam är statsreligion och lagkälla.

Paragraf 3: Arabiska är det officiella nationella språket.
Paragraf 4: Landets huvudstad är El Aaiún.

Paragraf 5: Flaggan, nationalsången och SADR-emblemet fastställs i lag.
Kapitel 2: Folket
Paragraf 6: Det sahariska folket är ett arabiskt, afrikanskt och muslimskt folk.
Paragraf 7: Familjen är samhällets bas och grundar sig på islamska och etiska
värden.
Paragraf 8: Suveräniteten tillhör folket, som är källan till all makt.

Paragraf 9: Den konstitutionella suveräniteten tillhör folket som utövar den
genom de kongressvalda representanterna tills dess att suveränitet för SADR
har uppnåtts i hela det nationella territoriet.

Paragraf 10: Folket utövar sin suveränitet genom sina valda representanter och
de statliga konstitutionella institutionerna som de väljer för detta ändamål.
Paragraf 11: Folket väljer institutionerna i syfte att:
-

förverkliga nationell självständighet
uppnå nationell suveränitet i hela det nationella territoriet
försvara den nationella enigheten och folkets andliga karaktär
bibehålla folkets värderingar, försvara dess identitet och elementen i den
nationella personligheten
- garantera att de mänskliga grundläggande friheterna respekteras i enlighet
med hur de definieras i konstitutionen

Paragraf 12: Folkets institutioner tillhör folket. De får endast utnyttjas eller användas i de syften för vilka de skapades.
Kapitel 3: Staten

Paragraf 13: Staten hämtar sin legitimitet från folkets vilja och är endast till för
folket. Statens devis är: folket, demokrati, enighet.
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Paragraf 14: Staten utövar sin suveränitet inom det territoriella området, de
territoriella vattnen och luftområdet.
Paragraf 15: Det är förbjudet att överlämna eller avstå från någon del av det
nationella territoriet.

Paragraf 16: Det nationella territoriet är administrativt uppdelat i wilayah (provinser) och dawair (distrikt), som i sin tur är uppdelade i baladiyat (närområden). Deras politiska och administrativa befogenheter fastställs i lag.
Paragraf 17: De allmänna tillgångarna tillhör folket. Dessa tillgångar består av
mineralrikedomar, energiresurser, jordrikedomar, territoriella vattenrikedomar
och andra tillgångar som definieras i lagen.

Paragraf 18: De statliga allmänna tillgångarna och statens olika institutioner
och territoriella, regionala och lokala kollektiv definieras och förvaltas i enlighet
med lagen.
Paragraf 19: De statliga befogenheterna får inte vara en källa för berikande eller
ett medel för att gynna privata intressen eller intressen för en grupp som upprättats på regional, nepotisk eller tribalisk grund.
Paragraf 20: De valda råden utgör ramen inom vilken folket uttrycker sin vilja
och kontrollerar de offentliga verksamheterna.

Paragraf 21: Staten ansvarar för den allmänna ordningen och människornas och
tillgångarnas säkerhet.
Paragraf 22: SPLA (Armée de Libération Populaire Sahraouie) är statens armé
och garanterar den nationella suveräniteten. Här följer några av SPLAs funktioner:
förverkligandet av den nationella självständigheten,
försvara den nationella enigheten och
försvara den territoriella integriteten och de territoriella områdena, luftområdena och vattenterritorierna.

Paragraf 23: Organisationen inom SPLA och armétjänstgöringen definieras i lag.
Paragraf 24: SADR syftar i sin utrikespolitik till att:

Försvara det sahariska folkets oöverlåtbara rätt till självbestämmande och
rätt att uppnå nationell suveränitet i hela det nationella territoriet,
stödja folkets rätt till politiskt och ekonomiskt självbestämmande,
bidra till byggandet av Maghreb-området (Grand Maghreb),
stödja OUAs insatser för att befästa den politiska stabiliteten i Afrika och förverkliga den ekonomiska komplementära förmågan bland medlemsstaterna,
skapa fred och internationell säkerhet och bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen för människor i hela världen baserat på rättrådighet och
rättvisa.
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Kapitel fyra: Konstitutionella garantier och rättigheter
Paragraf 25: Alla medborgare är lika inför lagen, både vad gäller skydd och
straff.

Paragraf 26: Den individuella friheten garanteras. Ingen ska kunna fråntas rätten att utöva sin frihet förutom på så sätt som stadgas i lagen.
Varje medborgare är oskyldig tills dess motsatsen är bevisad.
En medborgare kan endast arresteras eller fängslas i enlighet med lagen.
Inget brott eller straff utan stöd av lag.
Häktningstiden får inte överskrida 72 timmar och får inte förlängas om inte
order om detta från behörig rättslig instans har utfärdats och det i enlighet med
lagen.

Paragraf 27: Det är förbjudet att kränka en människas sedlighet och heder. Det
är även förbjudet att utöva fysiskt eller moraliskt våld mot en människa eller på
liknande sätt kränka en människas värdighet.
Varje medborgares hem är okränkbart. Det krävs en order från en behörig rättslig myndighet för att få tillgång till en medborgares hem.
Paragraf 28: Varje medborgare bör kunna försvara sina rättigheter inför behöriga rättsliga instanser.
Paragraf 29: Yttrandefriheten, muntlig och skriftlig, garanteras och utövas i enlighet med lagen.
Paragraf 30: Rätten att skapa politiska föreningar och partier erkänns och garanteras efter att total suveränitet i det nationella territoriet har uppnåtts.

Paragraf 31: Fram tills dess att nationell suveränitet har uppnåtts håller Front
POLISARIO kvar den politiska ramen som omgrupperar och mobiliserar det
sahariska folket politiskt för att uttrycka deras önskningar och deras lagliga rätt
till självbestämmande och självständighet och för att försvara deras nationella
enighet samt slutföra grundandet av en suverän saharisk stat.

Paragraf 32: Alla medborgare som uppfyller de nödvändiga juridiska kraven har
rätt att rösta och väljas.

Paragraf 33: Alla medborgare har rätt att kandidera för ett statligt ämbete enligt
kriterierna som definieras i lagen.
Paragraf 34: Privat egendom skyddas och regleras av lagen.

Paragraf 35: Rätten till utbildning garanteras.
Utbildningen är obligatorisk och gratis.
Staten organiserar utbildningsinstitutionerna i enlighet med skollagstiftningen.
Paragraf 36: Varje medborgare har rätt till skydd och hälsovård.
Staten övervakar de förebyggande åtgärderna mot sjukdomar och epidemier
och bekämpningen av dessa.
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Paragraf 37: Arbete är en rättighet, en skyldighet och en ära för varje medborgare.

Paragraf 38: Staten garanterar skydd för mödrar, barn, äldre och handikappade
personer genom att inrätta institutioner i detta syfte, anta en socialförsäkringspolitik och utfärda nödvändiga lagar.
Paragraf 39: Staten ser till att främja att alla medborgare har en bostad.

Paragraf 40: Staten garanterar föräldrar (far och mor) till offer, deras barn som
ännu inte har uppnått myndig ålder, krigsoffer, krigsfångar och frihetskrigets
offer de materiella och moraliska rättigheter som kommer att fastställas i lag.

Paragraf 41: Staten verkar för att upphöja kvinnan och hennes politiska, ekonomiska, sociala och kulturella deltagande i skapandet av samhället och landets
utveckling.

Paragraf 42: Staten ser till att de ungas kapacitet hela tiden vidareutvecklas och
används på bästa möjliga sätt.
Paragraf 43: Utländska medborgare som bor inom SADRs territorium har rätt
att utöva sina religioner och använda sina seder och bruk.

Paragraf 44: Staten garanterar att rättigheter och privata tillgångar skyddas för
de utländska medborgarna som bor lagligt inom det nationella territoriet.

Paragraf 45: När nationell suveränitet har uppnåtts kommer marknadsekonomi
och initiativfrihet att erkännas.
Paragraf 46: Utländska investeringar samt statliga och privata investeringar
regleras av lagen.

Kapitel fem: Skyldigheter
Paragraf 47: Alla medborgare är skyldiga att respektera konstitutionen och republikens lagar.
Det är varje medborgares skyldighet att känna till vad som står i lagen.

Paragraf 48: Det är varje medborgares skyldighet att:
försvara hemlandet och delta i landets frigörelse,
försvara den nationella enigheten och motarbeta varje ansats att tillhöra någon
annan än folket.
Lagen ger stränga straff för förräderi, spionage till fördel för fienden, lojalitet
mot fienden och brott som äventyrar statens säkerhet.

Paragraf 49: Den nationella tjänstgöringen är obligatorisk – varje medborgare
som uppfyller nödvändiga juridiska krav i detta syfte är skyldig att utföra denna
tjänstgöring.
Paragraf 50: Att skydda och visa aktning för familjen är en skyldighet för föräldrar i uppfostran av sina barn och för barnen i respekt mot sina föräldrar.
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Del 2: Maktorganisationen
Kapitel 1: Den verkställande makten
Avsnitt 1: Statschefen
Paragraf 51: Generalsekreteraren i Front POLISARIO är statschef.

Paragraf 52: Statschefen samordnar den allmänna politiken och ser till att konstitutionen respekteras, att lagen tillämpas och att de statliga institutionerna
befästs.
Paragraf 53: Statschefen utnämner premiärministern och avslutar dennes
tjänst.

Paragraf 54: Premiärministern utser regeringsmedlemmarna genom konsultation med statschefen.
Premiärministern får inte utse en minister utan att först ha konsulterat statschefen.
Paragraf 55: Statschefen är ordförande i Regeringsrådet.

Paragraf 56: Statschefen undertecknar lagarna som publiceras i dennes namn
efter att de har godkänts av Nationalförsamlingen.
Paragraf 57: Statschefen har följande ämbeten:
-

Han är befälhavare över armén
Han leder utrikespolitiken och beslutar om dess åtgärdsplaner
Han beviljar nåd och strafflättnader
Han utser ambassadörer och legationschefer utomlands och ackrediterar
utländska ambassadörer
- Han tilldelar medaljer och hederstitlar

Paragraf 58: Statschefen utser följande ämbeten:
-

statliga militära och civila tjänster
utnämningar som har ägt rum i Regeringsrådet
utnämningar inom militärinstitutionen
guvernörer (”i wilayah”)
ämbetsmän inom rättsväsendet
de högsta säkerhetsansvariga

Paragraf 59: Efter att statschefen har valts avlägger han den konstitutionella
eden.

Paragraf 60: Statschefen får under inga omständigheter delegera sin utnämningsmakt till premiärministern eller någon annan ämbetsman som nämns i
konstitutionen.
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Paragraf 61: Om statschefstjänsten inte är tillsatt åtar sig Nationalförsamlingens president statschefens ämbeten under en period av högst fyrtio dagar.
Det Nationella sekretariatet i Front POLISARIO sammankallar till extrakongress
i Front POLISARIO i enlighet med föregående kapitel.
Om ingen av dessa båda tjänster är tillsatta handlar man enligt paragraf 85 i
denna konstitution.

Paragraf 62: En statschef som utses på detta sätt kan inte kandidera till tjänsten
som statschef.
Paragraf 63: Om tjänsten som statschef inte är tillsatt kan den sittande regeringen inte avstå från sina ämbeten eller ombildas förrän den nya statschefen,
som valts av kongressen inom det intervall som anges i paragraf 61 och genom
tillämpning av de regler som anges i paragraferna 57 och 58, har åtagit sig sina
ämbeten.
Avsnitt 2: Regeringen
Paragraf 64: Regeringsrådet utgör det verkställande organet med ansvar inför
statschefen.
Regeringsrådet ansvarar för att verkställa handlingsprogrammen, lagarna och
reglerna inom alla områden.

Paragraf 65: Premiärministern fastställer Regeringsrådets årliga handlingsprogram, den allmänna budgeten och förslagen som lämnas till ministerrådet för
godkännande.

Paragraf 66: Premiärministern leder Regeringsrådet och övervakar aktiviteterna samt samordnar arbetet.
Ministrarna är tillsammans solidariskt ansvariga för Regeringsrådet handlande
och varje minister ansvarar för sitt departement.
Paragraf 67: Regeringsrådet och departementsorganisationens befogenheter
samt ministrarnas befogenheter och ämbeten fastställs i lag.

Paragraf 68: Premiärministern presenterar Regeringsrådets handlingsprogram
och den årliga budgeten för Nationalförsamlingen för godkännande.
Premiärministern kan återanpassa Regeringsrådets handlingsprogram genom
diskussioner med Nationalförsamlingen.
Regeringasrådet verkställer det handlingsprogram som har godkänts av Nationalförsamlingen.
Premiärministern har, förutom de åligganden som har anförtrotts honom av
andra bestämmelser i konstitutionen, följande åligganden:
han fördelar uppgifterna inom regeringen i enlighet med de konstitutionella
bestämmelserna och undertecknar de verkställande dekreten utan att bryta
mot paragraf 57 och 58.
Paragraf 69: Premiärministern kan avsluta en regeringsmedlems ämbeten och
föreslå en ny minister för statschefen för utnämning.
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Paragraf 70: Premiärministern ska meddela statschefen om Regeringsrådets
avgång.
Den avgående regeringen fortsätter att utöva sina ämbeten tills det att en ny
regering har utsetts i enlighet med bestämmelserna som anges i denna konstitution.
Paragraf 71: Regeringsmedlemmarna avlägger ed inför statschefen.

Kapitel 2: Den lagstiftande makten
Paragraf 72: Nationalförsamlingen är landets lagstiftande instans, som åtar sig
uppgiften att kontrollera instanserna och institutionerna och som är suverän
vad gäller lagförarbeten och att hänskjuta dessa till röstning.
Paragraf 73: Nationalförsamlingen godkänner den allmänna budgeten och regeringens handlingsprogram.
Nationalförsamlingen ratificerar internationella konventioner och avtal.
Paragraf 74: Nationalförsamlingen består av 51 medlemmar.

Paragraf 75: Varje ny Nationalförsamling bildas efter kongressen inom högst
45 dagar, i enlighet med de regler som fastställts av det nationella sekretariatet
i Front POLISARIO, som tar hänsyn till bestämmelserna i konstitutionen och i
vallagen.
Paragraf 76: Det Nationella sekretariatet ändrar vallagen.
Vallagen definierar villkoren för att rösta och väljas, fördelningen av platser
inom valdistrikten och övriga regler i vallagen.

Paragraf 77: Nationalförsamlingens medlemmar väljs genom direkta och hemliga val för arton månader, två gånger mellan två kongresser, och mandaten förnyas trettio dagar innan mandatperioden är slut.
Paragraf 78: Ombudens åliggande är nationellt, går att förlänga och är inte förenligt med övriga åligganden.

Paragraf 79: Nationalförsamlingens institutionella öppningsmöte hålls med
statschefen som ordförande.
På detta möte väljs Nationalförsamlingens talman, vice talman och kommissionsordförandena.
Reglerna som anges i paragraf 76 fastställer styrelsevillkoren för detta möte och
metoderna för hur ovannämnda val ska gå till.
Paragraf 80: En grundlag definierar Nationalförsamlingens organisation, dess
handling och kontakterna med regeringen.
Nationalförsamlingen förbereder och godkänner, med utgångspunkt i konstitutionen och ovannämnda grundlag, de interna reglerna.
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Paragraf 81: Medlemmarna i Nationalförsamlingen åtnjuter immunitet under
verkställandet av sina ämbeten och kan endast avskedas i händelse av brott
eller trolöshet. De kan dömas först efter att immuniteten har upphävts genom
en explicit begäran av justitieministern och medgivande från Nationalförsamlingens talman.
Paragraf 82: Ombud är ansvarigt inför sina kollegor, som kan frånta ombudet
dennes åligganden om han agerar så att ämbetets anseende skadas.
De interna reglerna fastställer villkoren enligt vilka ombudet kan avskedas.

Paragraf 83: Nationalförsamlingen samlas till två vanliga möten: ett vårmöte
och ett höstmöte.
Varje möte varar högst tre månader.
Nationalförsamlingen kan samlas till ett extramöte på begäran av statschefen,
talmannen, premiärministern eller två tredjedelar av medlemmarna, i följande
fall:

- vid särskilda nationella händelser
- när omständigheterna så kräver för att Regeringsrådet ska kunna utöva
sina ämbeten utan att alla medlemmar är med, för att på så sätt kunna vidta
nödvändiga åtgärder, genom att få till stånd ett misstroendevotum
- när lagöverträdelser hotar Nationalförsamlingens vanliga utförande av
sina ämbeten
- nödvändigheter som rör lagstiftningen

Paragraf 84: Kommissionerna fortsätter att utföra sina ämbeten mellan två möten.
De kontrollerar att regeringsprogrammet verkställs genom att göra kontrollbesök på de institutioner som ingår inom ramen för deras privilegium i syfte att
förbereda inför nationalförsamlingens nästa möte.
Nationalförsamlingens kommissioner kan hålla regelbundna sammankomster
med regeringsmedlemmarna för att granska bestämda frågor och handlingar.
Paragraf 85: Om talmansposten i Nationalförsamlingen inte har tillsatts ersätts
talmannen obligatoriskt av den person som kommer näst i röstordningen bland
Nationalförsamlingens talmanskandidater.
Om det finns en ledig post i Nationalförsamlingen ersätts denna av den person
som kommer näst i röstordningen i sitt valdistrikt.
Hanteringen av lediga poster definieras i Nationalförsamlingens interna regler.
Paragraf 86: Ombudet representerar folket och bör vara trogen det förtroende
som har tilldelats honom och kunna uppfylla deras önskningar.
Valet av ombud får inte vara föremål för något villkor från väljarnas sida.

Paragraf 87: Nationalförsamlingens kontor mottar, inom en vecka eller mindre
innan mötet öppnas, det årliga programprojektet från Regeringsrådet efter att
det har godkänts.
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Paragraf 88: Kommissionerna förbereder sina frågor angående det årliga programprojektet från Regeringsrådet och kan sammankalla ministrarna för att få
nödvändiga förtydliganden.

Paragraf 89: Nationalförsamlingen diskuterar den allmänna verksamhetsbudgeten och det årliga programmet från regeringen och föreslår nödvändiga förbättringar innan de godkänns.
Premiärministern kan omarbeta Regeringsrådets handlingsprogram genom
förbättringar som begärts av Nationalförsamlingen.

Paragraf 90: I de fall då Nationalförsamlingen opponerar sig mot Regeringsrådets program genom två tredjedelar av medlemmarna, efter att ha begärt en
revision av programmet för tredje gången, väljer statschefen att antingen upplösa Nationalförsamlingen eller bilda en ny regering.
Paragraf 91: Regeringsrådet förbereder varje år en sammanfattning för verkställandet av sitt program och överlämnar den till Nationalförsamlingen minst
en månad innan mötet hålls.

Paragraf 92: Medlemmarna i Nationalförsamlingen kan ställa frågor, muntligt
eller skriftligt, till hela Regeringsrådet eller till en av regeringsmedlemmarna.
De skriftliga frågorna skickas till Regeringsrådet minst två veckor innan mötet
öppnas.

Paragraf 93: Efter att sammanfattningen av Regeringsrådets program har presenterats för Nationalförsamlingen svarar Regeringrådets medlemmar på frågor från Nationalförsamlingens medlemmar.

Paragraf 94: Efter utvärderingsdiskussionen angående verkställandet av regeringsprogrammet har Nationalförsamlingen rätt att kalla Regeringsrådet eller en
av deras medlemmar till ett möte där en eller flera viktiga frågor förklaras.

Paragraf 95: Nationalförsamlingen har rätt att bilda undersökningskommissioner för att granska en särskilt viktig fråga.
Det är inte möjligt att bilda en undersökningskommission för en fråga som har
ställts inför de juridiska instanserna.
Undersökningskommissionerna skickar tillbaka resultatet av sitt arbete till Nationalförsamlingens president som lämnar över ett exemplar till regeringschefen och ett till premiärministern.
Undersökningskommissionen presenterar resultatet av sitt arbete för Nationalförsamlingen på ett möte bakom lyckta dörrar.
Paragraf 96: Inom ramen för kontroll av den verkställande makten har Nationalförsamlingen befogenhet att få till stånd ett misstroendevotum mot Regeringsrådet eller mot en av regeringsrådsmedlemmarna.
Alla ombud har rätt att begära ett misstroendevotum. Begäran får inte diskuteras förrän det finns stöd från tio medlemmar i Nationalförsamlingen.
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Paragraf 97: Beslutet om misstroende bör bestyrkas av ett administrativt missförhållande, en allvarlig brist i utförandet av uppgifterna, orimlig oaktsamhet,
slöseri med offentliga medel, stöld av offentliga medel, olämplig användning
av offentliga medel, dålig hantering av offentliga medel eller av ett allvarligt fel
som strider mot regeringshandlingens etik.
Paragraf 98: Nationalförsamlingen beslutar om misstroendevotum mot Regeringsrådet vid majoritet från två tredjedelar av samtliga medlemmar och vid
enkel majoritet för misstroendevotum mot en regeringsrådsmedlem.

Paragraf 99: Nationalförsamlingens talman skickar ett brev till statschefen och
ett till premiärministern för att meddela dem om Nationalförsamlingens beslut
om att godkänna ett misstroendevotum mot Regeringsrådet eller mot en av
regeringsrådsmedlemmarna.
Det omedelbara resultatet av ett misstroendevotum mot en regeringsrådsmedlem är att medlemmen avskedas och att en ny minister utses.

Paragraf 100: Efter ett misstroendevotum mot Regeringsrådet reagerar statschefen, inom en tidsperiod av högst femton dagar, antingen genom att utse en
ny premiärminister som bildar ett nytt Regeringsråd i enlighet med bestämmelserna i paragraferna 53 och 54,
eller genom att skicka ett brev till Nationalförsamlingens talman och be honom
att ta tillbaka sitt beslut, och i sådant fall, om Nationalförsamlingen håller fast
vid sitt beslut, beslutar sig statschefen för att avsätta Regeringsrådet eller upplösa Nationalförsamlingen.
Paragraf 101: Om Nationalförsamlingen upplöses sammankallar statschefen
de tidigare valda för en period av högst fyrtio dagar från och med det datum då
Nationalförsamlingen upplöstes.

Paragraf 102: Fram tills en ny Nationalförsamling har valts kan statschefen, om
så är nödvändigt, utfärda lagdekret.
Lagförslagen kan göras till föremål för diskussion så snart som de föreslås av tio
ombud.
Paragraf 103: Premiärministern och ombuden har rätt att lägga fram lagförslag.
Paragraf 104: Nationalförsamlingen lagstiftar inom följande områden:

- människors grundläggande rättigheter och skyldigheter
- de allmänna reglerna i familjelagen
- den grundläggande lagstiftningen för medborgarskap, rätt till medborgarskap och civilstånd
- de allmänna reglerna för utländska medborgares status
- reglerna som rör rättsväsendet och grundandet av juridiska instanser
- reglerna för sanktionslagen, de straffrättsliga bestämmelserna och fängelsesystemet
- de allmänna reglerna för civilrättsliga bestämmelser, handelsförbindelser
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och egendomssystemet
- uppdelningen av landets territorier
- skatterna och tullagen
- finanslagen
- de allmänna reglerna för skolväsendet, utbildningen och den vetenskapliga
forskningen
- de allmänna reglerna för hälsovården och boende
- de allmänna reglerna för de offentliga verksamheterna
- de allmänna reglerna för att skydda det kulturella och historiska arvet
- de allmänna reglerna för materiella rättigheter för människor och deras
verksamheter
- skapandet av statliga medaljer och hederstitlar
- de allmänna reglerna för immunitet (politisk, lagstiftande, rättslig)

Paragraf 105: Förutom de områden som har reserverats för grundlagarna enligt
konstitutionen lagstiftar Nationalförsamlingen genom grundlagarna inom följande områden:
-

organisationen av de offentliga verksamheterna och deras funktioner
grundlagen om rättsväsendet och den juridiska organisationen
lagen om nationell säkerhet
grundlagen bör kontrolleras för att säkerställa att texten är förenlig med
konstitutionen

Paragraf 106: Statschefen promulgerar lagarna inom trettio dagar från den dag
då de mottogs.

Paragraf 107: Statschefen kan begära att en lag omtolkas och att Nationalförsamlingen röstar om denna lag. Detta ska ske inom trettio dagar från det datum
då lagen godkändes. I så fall måste lagen godkännas av två tredjedelar av Nationalförsamlingens medlemmar.

Paragraf 108: Rösten i Nationalförsamlingen är personlig och kan inte överlåtas.
Paragraf 109: Statschefen kan hålla tal inför Nationalförsamlingen.

Paragraf 110: Viktiga utländska statschefer, regeringschefer och delegationer
kan hålla tal inför Nationalförsamlingen.
Kapitel 3: Den dömande makten
Paragraf 111: Den dömande makten i Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken är självständig och utövas inom lagens ram.
Paragraf 112: Domstolsbesluten avkunnas å folkets vägnar och verkställs i folkets namn.

Paragraf 113: Rättsväsendet är till för alla och grundar sig på legalitet och jämlikhet. Det förverkligas genom att lagen respekteras.
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Paragraf 114: Domstolarna består av domstolarna i första instans, appelationsdomstolarna och högsta domstolen.
Förlikningsdomstolarna, som behandlar vigslar och skilsmässor, betraktas som
lokala sektioner av domstolarna i första instans. Militärdomstolarna behandlar
ärenden som rör militärinstitutionen.
Deras organisation och befogenheter fastställs i lag.

Paragraf 115: Domstolarnas sammansättning, ämbeten och privilegier fastställs
i lag.
Paragraf 116: Högsta domstolen är domstolsväsendets högsta instans.
Högsta domstolens president är en domare som utses av statschefen genom
förslag från justitieministern.

Paragraf 117: Riksåklagaren utses av statschefen genom förslag från justitieministern.
Paragraf 118: Alla statliga organ, institutioner och instanser är skyldiga att
tillämpa domstolsordrar och domstolsbeslut när som helst, var som helst och
under alla omständigheter.

Paragraf 119: Lagen skyddar medborgarna mot alla slags avvikelser eller påtryckningar från en juridisk myndighet.
Domaren är ansvarig inför den högre domstolsinstansen att utföra sina ämbeten i enlighet med lagen.
I de fall då domaren agerar i strid med konstitutionen eller bryter mot lagen blir
han kallad till ett disciplinmöte inför den högre domstolsinstansen.
Paragraf 120: Den högre domstolsinstansen är den högsta instansen inom rättsväsendet.
Den högre domstolsinstansen är oberoende från rättsväsendet och föreslår domare för statschefen för utnämning, försvarar domarnas rättigheter – materiella och moraliska – och övervakar deras rättsligt regelfästa skydd.
Paragraf 121: Den högre domstolsinstansen består av:

- högsta domstolens president, som är ordförande över
- två domare som utses av statschefen
- två domare som utnämns av Nationalförsamlingen
- tre domare som väljs av domarnas generalförsamling

En ämbetsperiod inom den högre domstolsinstansen är fyra år och går att förlänga.

Paragraf 122: Staten skyddar rättsväsendets oberoende: Staten skyddar domaren mot alla former av påtryckningar och mot ingripanden som undergräver
domarens ämbete och opartiskhet i domsluten.
Staten skyddar domaren mot hot, förödmjukelser, förolämpningar, alla typer av
angrepp under och vid domarens utförande av sina ämbeten.
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I de fall då domaren blir utsatt för övergrepp, vare sig de är materiella, fysiska
eller moraliska, åtar sig staten att kompensera för de skador som uppstår.
Åklagarna åtnjuter samma skydd och rättigheter som har upprättats konstitutionellt för domarna.

Paragraf 123: Den högre domstolsinstansen lämnar i förväg ett rådgivande utlåtande inför statschefens beviljande av nåd och strafflättnader.
Paragraf 124: Domarnas rättigheter och skyldigheter, organisationens metoder
och ämbetsåligganden fastställs i lag.
Den högre domstolsinstansens befogenheter, ämbeten och åligganden fastställs
av en grundlag.
Paragraf 125: Advokatyrket är ett fritt yrke, oberoende inom ramen för den
juridiska administrationen.
Advokatyrket regleras av en lag som definierar dess åligganden.
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Del 3: Kontrollen och de
rådgivande institutionerna
Kapitel 1: Kontrollen
Paragraf 126: De lokala kongresserna ansvarar för kontrollen på medborgarnivå.

Paragraf 127: De politiska konferenserna hålls var 18:e månad och omfattar val
av medlemmar till Nationalförsamlingen.
Kapitel 2: De rådgivande institutionerna
Paragraf 128: De rådgivande institutionerna består av ett rådgivande organ med
högt ansedda personer.
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Del 4: Övriga bestämmelser
Kapitel 1: Nationella högtidsdagar
Paragraf 129: Följande datum är nationella högtidsdagar:
- 27 februari, tillkännagivande av SADR
- 8 mars, den första martyren
- 10 maj, grundandet av Front POLISARIO
- 20 maj, början på den nationella frihetskampen
- 9 juni, martyrdagen
- 17 juni, upprorsdagen
- 12 oktober, nationaldagen
Kapitel 2: Revision av konstitutionen
Paragraf 130: Kongressen ansvarar för konstitutionens revision tills dess att
suveränitet för SADR har uppnåtts i hela det nationella territoriet.
Kapitel 3: Tillfälliga bestämmelser
Paragraf 131: Tidsperioden för övergångsfasen fastställs vid Front POLISARIOs
första kongress, efter att suveränitet för SADR har uppnåtts i hela det nationella
territoriet.

Paragraf 132: Nationalförsamlingen fullföljer sina åligganden tills det första
parlamentet har valts efter att suveränitet för SADR har uppnåtts i hela det nationella territoriet.

Paragraf 133: Statschefen utfärdar presidentdekret som äger laga kraft att omarbeta lagtexterna – som inte finns där – i konstitutionen i väntan på att de ska
ändras av en lagstiftande instans.
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I exil har västsaharierna byggt upp ett samhälle och en
statsapparat med ett parlament, regering, ministrar och
både en central och en lokal förvaltning och har dessutom
en transterritoriell väljarkår. Denna bok belyser detta
nationsbygge i exil, hur det vuxit fram, hur det är
organiserat och hur det folkliga deltagandet fungerar men
berör också svårigheter och möjligheter som möter en
exilstat där en stor del av invånarna är flyktingar.

