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Med denne fotoutstillingen ønsker vi å rette lys mot konflikten i Vest-Sahara, og mer spesifikt 

mot livet til Saharawiene som bor i flyktningleirene nær byen Tindouf i Algerie. Vi ønsker å gi et 

tverrsnitt av livet i disse ”midlertidige” flyktningleirene som huser i underkant av 200 000 

mennesker midt i Sahara-ørkenen. 35 år etter at leirene ble opprettet er det fremdeles ingen 

løsning i sikte, og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er en glemt konflikt i internasjonal 

sammenheng. Generasjoner fødes og vokser opp i leirene, og mange unge har aldri sett 

hjemlandet sitt. Eldre mennesker som flyktet fra det okkuperte Vest-Sahara har aldri vendt 

tilbake. Det er umulig å flytte til den frigjorte delen av Vest-Sahara. Der finnes bare ørken, og 

grenseområdet mellom den frigjorte og den okkuperte delen, markert av en 2200 km lang mur 

hvor saharawisk side er belagt med millioner av landminer, er strengt bevoktet av marokkanske 

soldater.  

Samtidig som leirene er velfungerende, og det saharawiske folket er et av Afrikas best 

utdannede, er livet i leirene hardt. Værforholdene er utfordrende, med ekstrem varme og mye 

vind. Når det regner ødelegges husene, og det er fare for oversvømmelser ettersom den 

knusktørre bakken ikke absorberer vann. Drikkevannet er salt, og maten – som er basert på 

nødhjelpsrasjoner – strekker ikke til. Anemi, hjerte-karsykdommer og diabetes er utbredt. Det er 

vanskelig å finne arbeid, selv med utdannelse, og unge mennesker mangler fritidstilbud. Likevel 

er saharawiene selverklærte mestre i gjestfrihet, hvilket vi fikk oppleve i løpet av vårt fire 

måneder lange opphold som engelsklærere i Layounne, en av de fire leirene. Gjennom 



menneskene vi møtte og livene vi fikk innblikk i, ønsker vi å dele våre inntrykk av saharawienes 

situasjon i flyktningleirene. 

Om prosjektet: Sahanor er et norsk-

saharawisk utvekslingsprogram i regi av 

Red Cross Nordic United World College 

og Ministry of Sport and Youth 

(Polisario), finansiert av Fredskorpset. 

Formålet med prosjektet er gjensidig 

kulturutveksling, i tillegg er det et uttalt 

mål å spre kunnskap om situasjonen i Vest-Sahara og spesifikt i flyktningleirene. Hvert år drar to 

puljer på tre unge mennesker (18-25 år) fra Norge til de saharawiske flyktningleirene, og to 

saharawier reiser til Norge. Vi reiste i januar 2011, og returnerte i mai samme år. I leirene bodde 

vi hjemme hos hver vår saharawiske familie. I tillegg underviste vi engelsk for unge voksne i 

leirene, primært kvinner. Vi er alle hobbyfotografer, og bestemte oss for å lage fotoutstilling av 

bildene vi tok. I tillegg gjorde Elisabeth noen intervjuer med kvinner i leirene, og det er deres 

utsagt som utgjør bildetekstene på utstillinga.  

Mer info: 

http://sahanor.org 

http://last-colony-of-africa.blogspot.com/ 
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