
I flyktingläger i Algeriet bor cirka 160.000 västsahariska 
flyktingar sedan ockupationen.

Ökenlandet Västsahara har en av världens största fos-
fatfyndigheter, rika fiskevatten och troligen olja.

 
Västsahara var en spansk koloni, som Spanien aldrig av-
koloniserade, trots uppmaningar från FN redan på 60-ta-
let. I stället ”sålde” Spanien sin koloni till Marocko mot 
fiskerättigheter och del i vinsterna från fosfatutvinningen. 

Från 1975 till 1991 pågick ett krig mellan den marock-

Sultana:  
”Vi ger oss inte”

 
– Vi måste fortsätta att  
protestera fredligt tills ocku- 
pationen upphör. Det finns 
inget annat val, säger Sultana 
lugnt. Hon bor i den ocku-
perade delen av Västsahara, 
sittdemonstrerar och ropar 
slagord om ett fritt Västsaha-
ra – vilket är förbjudet. 

Sultana är en av många 
fredliga människorättsaktivister som bor i den ockuperade 
delen av Västsahara. Hon har fått det ena ögat utslaget 
av ett batongslag från en polis. Hon dömdes till åtta 
månaders fängelse efter att ha tvingats skriva under ett 
”erkännande”. Hon lyckades ta sig till Spanien och fick ett 
konstgjort öga. Nu är hon tillbaka i Västsahara, ständigt 
övervakad och förföljd.

Leaarousi:  
”Varför har världen 
övergett oss?”

 
För tio år sedan flydde Le-
aarosi från den ockuperade 
delen av Västsahara över 
den minerade 200 mil långa 
muren till befriat område 
och sedan till flyktinglägren i 
Algeriet. 

– Här är livet svårt men 
jag kan i alla fall säga och 

tycka vad jag vill. I den ockuperade delen är det förbjudet 
att ifrågasätta Marockos kung, islam eller Marockos rätt 
till Västsahara.

Som så många andra frustrerade unga västsaharier vill 
han att omvärlden ska reagera.

– Vi vet att vi har rätt att själva bestämma om Västsaha-
ras framtid.

anska armén och västsahariernas befrielserörelse Polisario. 
1992 skulle en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas 

självständighet ha ägt rum. Men Marocko har saboterat 
denna avkoloniseringsprocess och vägrar sedan 2004 att 
acceptera ett självständigt Västsahara. 

Inget land i världen anser att Marocko har rätt till Väst-
sahara. Ändå fortsätter ockupationen. Dessutom ger EU 
Marocko ett enormt ekonomiskt bistånd och har tecknat 
ett folkrättsvidrigt fiskeavtal med Marocko, där de västsa-
hariska vattnen ingår.

Marocko stöds av framför allt Frankrike. 
När Spanien ”lämnade” sin koloni, utropade västsaha-

rierna sin egen 
västsahariska 
republik som är 
erkänd av cirka 80 
länder, men inte 
av något EU-land. 
Sveriges riksdag 
tog 2012 beslut om 
ett svenskt erkän-
nande. Allians- 
regeringen vägra-
de dock erkänna 
Västsahara.

Delar av Västsahara är ockuperat
     av Marocko sedan 1975

Två västsahariska röster

I flyktinglägren i Algeriet börjar nya generationer unga västsaharier tappa 
tålamodet. De kräver framför allt att omvärlden ska agera.

Sultana, som fick ena ögat utslaget av en polis, släpas åter bort av 
marockanska styrkor 2013.

I den ockuperade delen av Västsahara är det förbjudet att uttrycka sympatier för ett själv-
ständigt Västsahara – trots att inget land i världen erkänner Marockos rätt till landet.



 Erkänn
Väst-
 sahara!

Tidskriften Västsahara
       har bland annat avslöjat att

n Atlas Copcos borr används i fosfatgruvan

n Wisby Tankers skeppar bränsle till Västsahara

n Svenska försvarets film spelades in i Marocko

n Svenska flottan besökte Marocko

n UD:s råd till flottister var: ”Nämn inte Västsahara”

n Öckerö ville ha en vänort i Marocko

n svenska fiskare håvade in miljoner illegalt

n situationen i ockuperat område är förfärande

Föreningen Västsahara
Föreningen Västsahara är en ideell, partipolitiskt och  
religiöst obunden organisation, som bedriver informa-
tions- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan. 

Föreningen rapporterar om situationen i den av  
Marocko sedan 1975 ockuperade delen av Västsahara, 
den befriade delen av Västsahara och flyktinglägren i 
Algeriet. 

Föreläsare och utställningar finns.
Föreningen Västsahara ger ut Tidskriften Västsahara, 

informationsfoldrar och böcker med grundläggande  
fakta om Västsahara.

Läs mer på: www.vastsahara.net

”Detta är en utmärkt bok, genomtänkt och  
pedagogisk, både till form och innehåll.” Bibliotekstjänst

”Enligt min mening är det dessa människors  
personliga upplevelser av den marockanska ockupationen 
som berör starkast mellan raderna.”  Världshorisont

Tidskriften Västsahara utkommer med 4 nr/år

Hemsida: www.vastsahara.net

E-post: vastsahara@brevet.nu 

Tel: 070-475 46 45

Boken ”Västsahara – Europas sista 
koloni i Afrika” kom ut 2013. 


