
Västsahara finns på FN:s generalförsamlings fjärde 
utskotts lista över 16 icke-självstyrande områden 
som ännu inte är avkoloniserade. 

 
FN:s fredsbevarande styrka MINURSO, som fortfarande finns 
på plats, skulle ha genomfört en folkomröstning om Västsa-
haras självständighet 1992 men har misslyckats på grund av 
Marockos obstruktion och sedan 2004 vägran att acceptera ett 
självständigt Västsahara. 

Marocko ockuperar cirka två tredjedelar av Västsahara 
sedan 1975, då kolonialmakten Spanien lämnade Spanska 
Sahara (Västsahara) utan att ha genomfört den avkolonisering 
som FN krävt sedan 1964.

När Spanien lämnade området utropade västsaharierna sin 
självständiga republik Västsahara den 27 februari 1976. 84 
länder har erkänt Västsahara men flera har tagit tillbaka sina 
erkännanden efter påtryckningar från Marocko. Inget EU-
land har hittills erkänt Västsahara, men den svenska riksdagen 
beslutade i december 2012 att ge regeringen i uppdrag att 
erkänna Västsahara. Den dåvarande Alliansregeringen verk-
ställde dock inte detta.

FN-ledda förhandlingar mellan Marocko och västsaha-
riernas representant Polisario Front har inte lett någonstans, 
eftersom de båda parterna står långt ifrån varandra. Marocko 
erbjuder numera begränsat självstyre medan Polisario hänvi-
sar till ingångna FN-avtal och ett hundratal FN-resolutioner 
om rätten till självbestämmande och självständighet.

I flyktingläger i Algeriet bor cirka 165 000 västsahariska 
flyktingar sedan 1975. 

I den ockuperade delen av Västsahara förföljer marockansk 
polis västsahariska människorättsaktivister som förespråkar 
självständighet.

FN-länkar:
n The United Nations and Decolonisation: Non-Self-Gover-

ning Territories: 
 www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
n FN:s generalförsamlings avkoloniseringsdeklaration 1514 

från 1960: www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
n MINURSO: United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara: 
 www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso

Tips på andra länkar:
n Sveriges riksdag: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/

Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/UU8/
n Western Sahara Resource Watch: www.wsrw.org
n Tidskriften Västsahara: www.vastsahara.net 
n VästsaharaAktionen: www.vastsaharaaktionen.se
n Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur 

on torture, Juan Mendez, 28/2 2013: http://www.univie.
ac.at/bimtor/dateien/morocco_unsrt_2013_report.pdf 

Detta informationsblad, som finns digitalt på:  

www.vastsahara.net och www.emmausstockholm.se är  

sammanställt av Lena Thunberg, Föreningen Västsahara i 

oktober 2014. Bladet ingår i informationsprojektet Västsahara 

på kartan. 

Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida,  

Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar  

inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för 

innehållet är uteslutande författarens.
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