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VEST-SAHARA 
Av Sissel Henriksen

Matias Nordahl Carlsen be-
søkte Vest-Sahara en måned i 
vinter. I helga stiller frilansfo-
tografen ut bilder fra reisen 
på studioet Cyan i Oslo.

Okkupert hverdagsliv
– Jeg har tatt bilder av folks 
hverdagsliv. Det er det eneste 
som er mulig å fotografere. 
Selv de bildene måtte jeg ta 
med stor diskresjon, sier han. 

Marokkanske okkupa-
sjonsmyndigheter holder et 
jerngrep over informasjonen 
fra området, og journalister 
og offi sielle delegasjoner nek-
tes normalt innreisetillatelse. 

Da en rekke norske ung-
domsorganisasjoner i fjor 
samlet stoff til rapporten 
«Vest-Sahara: Afrikas siste 
koloni» reiste de inn i som tu-
rister, men ble likevel tett 

overvåket. Også Carlsen had-
de et skarp politiblikk på seg.

– Det var en absurd opple-
velse – jeg kommer fra Lofo-
ten, og er vant til å snakke 
fritt med politifolk. Her måtte 
man vokte nøye hvert ord 
man sa. Jeg var ikke redd for 
meg selv, men for hva som 
kunne skje med dem jeg 
snakket med.

Fanger i eget land
27-åringen har laget doku-
mentarfi lm fra Kina og Sør-
Afrika, og bodde et år i Nepal i 
2007. Han har reist og sett 
mye, men er likevel sjokkert 
over forholdene de okkuperte 
saharawierne lever under. 

– Jeg stiller vanligvis ikke 
så mye spørsmål om politikk, 
men her kom det opp hele 
tida, at de føler seg fanget i 
sitt eget land. Der er soldater 
og politi overalt. Når sahara-
wiere for eksempel skulle vise 
meg bilder av sin egen presi-

dent, så lette de det fram fra 
hemmelige gjemmesteder.

Lang kamp for selvstyre
FN ser Vest-Sahara som et 
uløst kolonispørsmål. I en 
rekke resolusjoner har de 
krevd selvbestemmelse for 
folket der. 

Frigjøringsbevegelsen Po-
lisario ble dannet i 1973 for å 
frigjøre Vest-Sahara fra Spa-
nia. Da Spania trakk seg ut i 
1975 rykket Marokko inn, og 
de fl este sahrawiene fl yktet 
østover. I Algerie lever fortsatt 
rundt 165.000 sahrawier i 
fl yktningleire, mens anslags-
vis 100.000 lever i det okku-
perte Vest-Sahara.

I 1991 forhandlet FN fram 
en våpenhvile mellom Ma-
rokko og Polisario, under for-
utsetning av at det skulle av-
holdes en folkeavstemning 
om områdets status. Avstem-
ningen har blitt trenert av 
Marokko til denne dag. Ma-
rokko har også fl yttet rundt 
250.000 marokkanere inn i 
området. Et 2200 kilometer 
langt gjerde og én million 
landminer deler Vest-Sahara 
på langs.
– Både koloniseringspolitik-
ken og undertrykkelsen av 
opposisjon har klare likhets-

trekk med det Israel gjør mot 
palestinerne, sier Carlsen.

Tortur og fengsel
– Jeg møtte en som hadde sit-
tet i to år i fengsel, uten å vite 
hvorfor, eller hvor, og uten at 
familien fi kk vite hvor han var. 
Han fortalte om grov tortur, 
lange perioder med bind for 
øynene, og celler så trange at 
fangene ikke kunne sove på 
rygg, men måtte ligge på si-
den. Alle de unge saharawiner-
ne jeg møtte kunne vise fram 
arr etter å ha blitt banket opp 
av politiet, oftest bare for å ha 
vært i gatene med fl agget. 
Carlsen synes det er utrolig at 
vi vet så lite om at dette skjer i 
et land så nært, og at det er så 
lite protester. 
– Men så lenge USA og Frank-
rike prioriterer å være beste-
venner med Marokko, så ser 
det dessverre ikke ut til at det 
er noen snarlig løsning i sikte.
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Vest-Sahara:
■ I fl yktningleirene i Algerie 
er det 165.000 saharawiere, i 
Polisario-kontrollerte områder 
rundt 30.000 saharawiere.

■ I okkupert Vest-Sahara er det 
cirka 100.000 saharawiere og 
250.000 marokkanske boset-
tere, i tillegg til rundt 160.000 
marokkanske soldater og politi.

Kilde: www.vest-sahara.no

«De føler seg fanget i sitt eget land»
MATIAS NORDAHL CARLSEN, FOTOGRAF
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SJOKKERT: – Det er absurd å møte folk 
som er blitt torturert for å ha båret sitt 
eget fl agg, sier Matias Nordahl Carlsen. 
I helga stiller han ut bilder fra Vest-Sa-
hara.


