
GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

FÖRELÄSNING

VÄSTSAHARA - AFRIKAS SISTA KOLONI
Anna Roxvall, författare och journalist 
Anna Roxvall och Johan Perssons bok ”Att Svika ett folk” är berättelsen om Afrikas sista koloni – om 
40 år av dammig väntan och en bortglömd kamp för självständighet. Det är också en berättelse om 
stormaktsspel, svek och en svensk utrikespolitik som ger eko över Saharas sanddyner. Anna Roxwall 
berättar möten, miljö, bakgrund och Sveriges hållning kring Västsahara. Anna Roxvall är 
frilansjournalist som har haft Afrika som sitt huvudområde. Hon har fått flera priser, bland annat 
tilldelades hon Nils Horner-priset 2017 för sin utrikesrapportering. 
 
Tiba Awni, distriktssekreterare för SSU, Skåne. 
Polisario är Västsaharas befrielserörelse och SSU har under många år bedrivit projekt tillsammans 
med dem och deras ungdomsförbund, Ujsario. Tiba Awni berättar om sitt besök i Västsahara om 
projektets perspektiv och de unga Västsahariernas perspektiv, känslor och reaktioner samt deras syn 
på demokratiseringsarbetet och utvecklingen. 
 
Film, 3 stolen cameras  
En film från Equipe Media och RåFILM (Anna Klara Åhrén och Alex Veitch). Videoaktivistgruppen 
Equipe Medias medlemmar kämpar för att kunna behålla sina kameror. De dokumenterar det 
marockanska kungadömets övergrepp i Afrikas sista koloni.  Inga journalister släpps in i det 
ockuperade landet Västsahara och de bilder som når omvärlden är det material som Equipe Media 
lyckas filma i smyg genom att gömma sig bakom personer eller filma från tak. 
 
Panelsamtal, Dan Wergelius, kommunikatör Olof Palme center 
Dan Wergelius leder och deltar i ett panelsamtal mellan Anna Roxvall och Tiba Awni om Västsahara 
med utgångspunkt från dagens presentationer och film.

Tid: Lördag den 12 oktober, klockan 09.30-15.30 
Plats: HSB-föreningslokal, Trollebergsvägen 9, Lund 
Medverkande:Anna Roxvall, Tiba Awni och Dan Wergelius 
Arrangör: ABF MittSkåne, ABF Skåne, SAFRAN, Olof Palme center och RåFILM

Anmälan: 
Hemsida: abf.se/skane - sök på arrangemangsnr 111076 i sökrutan 
E-post: info.skane@abf.se - ange namn på arrangemang samt era uppgifter inkl. personnummer.

För mer information eller frågor kontakta 0413-298 81 eller johan.bergstrom@abf.se.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 3 oktober 2019.

Arrangemanget är kostnadsfritt!


