
VÄSTSAHARA
-AFRIKAS SISTA KOLONI



Västsahara är Afrikas sista koloni 
och ockuperat av sitt grannland 
Marocko sedan 1975. Inget land i 
världen har erkänt Marockos rätt 
till Västsahara och den marockan-
ska repressionen mot den västsa-
hariska befolkningen är hård. 

Västsahara var en spansk kolo-
ni från slutet av 1800-talet fram till 
1975 då Spanien drog sig tillbaka 
efter att FN upprepade gånger krävt 
avkolonisering. Istället inledde Spa-
nien hemliga förhandlingar med 
Västsaharas grannländer Marocko 
och Mauretanien. Marocko och 
Mauretanien fick klartecken att in-
vadera Västsahara i utbyte mot att 
Spanien fick 30 procent av vinsten. 

De bombade byar och stä-
der, fängslade och torterade de 
människor som hade mod och kraft 
att göra motstånd. Många försvann 

spårlöst. En stor del av landets be-
folkning flydde för att söka skydd på 
andra sidan gränsen, i Algeriet. Där 
upprättades tillfälliga läger i väntan 
på att kunna återvända till ett fritt 
Västsahara. 

Den västsahariska befrielserörel-
sen Polisario fortsatte nu kampen 
för självständighet som inletts un-
der den spanska kolonialtiden. Efter 
fyra år av strider slöt Polisario och 
Mauretanien fred 1979. Marocko 
fortsatte kriget med ekonomiskt och 
militärt bistånd från framför allt USA 
och Frankrike. Tvärs igenom landet 
byggdes en minerad försvarsmur 
som skulle hålla Polisarios soldater 
borta och underlätta inflyttningen 
av marockaner i området. Fattiga 
marockaner lockades till Västsaha-
ra med skattebefrielser och dubbla 
löner. Västsaharierna blev och är än 
idag i minoritet i sitt eget land. 
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FOLKOMRÖSTNING

Under senare delen av 1980-talet utformade FN 
en fredsplan där det ingick att västsaharierna skulle 
få rösta om de ville vara ett självständigt land eller 
integreras med Marocko. Fredsplanen accepterades 
av både Marocko och Polisario. 

1991 anlände FN-styrkan MINURSO till den ock-
uperade delen av Västsahara för att övervaka ge-
nomförandet av folkomröstningen. Eldupphör 
proklamerades, men folkomröstningen har än idag 
inte genomförts. Marocko har på olika sätt lyckats 
sabotera fredsplanen och därmed förhalat folkom-
röstningen.

ARABISK VÅR 
Marocko kontrollerar nästan två tredjedelar av 
Västsahara. All aktivitet för självständighet är för-
bjuden och självständighetsaktivister har förtryckts 
brutalt sedan 1975. Trots en brutal våg av repression 
kunde inte det fredliga motståndet kväsas. Istället 
har det sakta växt och i oktober 2010 samlades tio-
tusentals västsaharier i den största manifestationen 
någonsin. 

I Gdeim Izik, en plats i öknen utanför Västsaharas 
huvudstad, byggde kvinnor och män, gamla och 
unga, upp ett gigantiskt tältläger och krävde sina 
sociala och mänskliga rättigheter. Marockansk po-
lis och militär omringade snabbt platsen. Efter en 
knapp månad stormade de tältlägret i gryningen 
med vattenkanoner, tårgas och batonger. Gdeim 
Izik blev upptakten till den arabiska våren som se-
dan spreds över hela Nordafrika och Mellanöstern.

Det är förbjudet 
att ifrågasätta 
Marockos rätt 
till Västsahara. 
Den som gör det 
genom att till 
exempel vifta 
med den västsa-
hariska flaggan 
i det ockuperade 
området riskerar 
förföljelse, miss-
handel, tortyr och 
att fängslas. 



VÄSTSAHARISKA FLYKTINGLÄGER  

Otaliga gånger har de 173 000 flykt-
ingarna från Västsahara blivit lova-
de en folkomröstning, men gång på 
gång har deras förhoppningar om 
att få återvända hem blivit svikna. I 
mer än 40 år har de levt i flykting-
läger i Algeriet, långt in i Saharas 

öken, utan möjlighet att försörja sig 
och nästintill helt beroende av bi-
stånd från omvärlden. Många famil-
jer är separerade från sina anhöriga 
då det är näst intill omöjligt att be-
söka sina anhöriga i det ockuperade 
territoriet. 

Marocko har byggt världens längsta 
militära mur som delar den västsahariska 
befolkningen i två. Hälften av befolkningen
bor under svåra förhållanden i flyktingläger 
i Saharaöknen sedan drygt 40 år tillbaka. Den
andra hälften bor kvar i det ockuperade området
under förtryck från den marockanska regimen. 

30-ÅRIGT ELDUPPHÖR BRUTET 
Den 13 november 2020 bröt Ma-
rocko mot det FN-medlade avtalet 
om eldupphör som ingåtts med Po-
lisario 30 år tidigare. Detta efter att 
Marocko gjort intrång i en buffertzon 
vid Guerguerat för att öppna en pas-
sage för handel mellan Marocko och 
Mauretanien. Marockanska styrkor 
mobiliserade för att attackera väst-
saharier som fredligt demonstrerade 

mot passagen genom deras område. 
Sedan vapenvilan bröts har våld och 
trakasserier eskalerat i ockuperade 
Västsahara. Poliser och militär verkar 
för tillfället med total straffrihet för 
övergrepp mot aktivister, journalis-
ter och människorättsförsvarare. Den 
marockanska regeringen håller Väst-
sahara i ett hårt grepp



HANDELSAVTAL OCH EU:s ROLL  
Marocko plundrar Västsahara på 
naturresurser i strid med folkrät-
ten. EU har flera handelsavtal med 
Marocko där Västsahara inklude-
ras, trots att det går emot den egna 
EU-domstolen. Domstolen har slag-
it fast att Västsahara är ett separat 
och distinkt territorium över vilket 
Marocko inte har någon suveränitet. 
Därmed kan EU och Marockos avtal 

endast inbegripa västsahariskt terri-
torium om det västsahariska folket 
ger sitt samtycke, enligt deras rätt 
till självbestämmande. Men EU har 
rundat sin domstol och slutit avtal 
utan samtycke från Västsaharas folk.  
Det är hög tid för EU att sluta vara 
en del av problemet i Afrikas sista 
koloni och istället bli en del av lös-
ningen.
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Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom 
insamling och second hand-försäljning bedriver opinions- och 
informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter, hållbar 
utveckling och Västsaharas rätt till självbestämmande.

Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rät-
tigheter runtom i världen och arbetar aktivt för att bidra till en 
samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Genom att tillvarata 
och återanvända vårt samhälles överflöd skapar vi resurser för 
utvecklingsprojekt.



Följ oss gärna i sociala medier

@emmausstockholm 

KONTAKT
Butiker: 

• Peter Myndes Backe 8,

T-bana Slussen

• Liljeholmstorget 7

T-bana Liljeholmen

• Solna Centrum

T-bana Solna Centrum 

Sorteringscentral  
och huvudkontor:
Vretensborgsv. 6, 126 30 Hägersten
Växel: 08-744 22 22

info@emmausstockholm.se  
emmausstockholm.se


