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Västsahara – Afrikas sista koloni 
Carin Norberg, Nordiska Afrikainstitutet 

Västsahara är Afrikas sista koloni. Jag ska i några korta nedslag försöka teckna en bild av den 

konflikt som alltsedan Spanien lämnade sin koloni 1975 har förblivit olöst. Vilka är 

huvudparterna och vad är det man inte kan komma överens om. Västsahara är inte bara 

Afrikas sista koloni, det är också i mycket en av de glömda konflikterna. Att Sverige under de 

senaste veckorna genom två beslut uppmärksammat området och konflikten är utmärkt: 

dels genom priset till MR-aktivisten Brahim Dahane, dels genom den socialdemokratiska 

partikongressens beslut att erkänna Västsahara – när man återkommer i regeringsställning. 

Konfliktens historik i årtal börjar således 1975 då Spanien (protektorat 1884) , under general 

Francos sista dagar (han dog samma år) och efter starka påtryckningar från FN lämnade det 

område som vi nu betecknar som Västsahara. Området sträcker sig från Marockos södra 

gräns söderut. Det har en kustlinje på ca 1100 kilometer mot Atlanten och gränsar också mot 

Algeriet och Mauretanien.  

Redan 1974 hade Spanien under påtryckningar från FN lovat att genomföra en 

folkomröstning bland områdets invånare, uppskattningsvis 74 000 saharier. Men redan från 

början stod det klart att Marocko (och Mauretanien) gjorde historiska anspråk på området 

dvs anspråk som gick tillbaka före den spanska ockupationen. Samtidigt gjorde Polisario, den 

befrielserörelse som bildats 1973 av saharier, anspråk på området. Sedan ärendet, på 

Marockos initiativ, hänvisats till Internationella domstolen och denna fastställt att områdets 

invånare borde ges möjlighet att i en folkomröstning ta ställning till områdets status, 

genomförde Marocko den berömda ”gröna marschen” då ca 350 000 marockaner gick in 

delar av Västsahara. De följdes av den marockanska armén som ockuperade delar av 

området. 

I februari 1976, omedelbart efter det att Spanien lämnat Västsahara officiellt (efter att i 

slutet av 1975 ha undertecknat ett trepartsavtal med Marocko och Mauretanien), 

proklamerade Polisario 1973 en självständig Västsaharisk regering. OAU, den afrikanska 

enhetsorganisation upptog den Västsahariska republiken som medlem och ett dussintal 

afrikanska länder erkände den nya statsbildningen. FN erkände inte den nya staten och inte 

heller Polisario men Polisario fick en särskild ställning som erkänd part i konflikten. Idag har 

ett åttiotal länder i världen erkänt Västsahara. 

Efter fortsatta strider mellan den marockanska armén och Polisario framförhandlade FN 

1991 ett eldupphöravtal. Avtalet inrymde upprättandet av en FN närvaro i området ”UN 
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Mission for the Referendum in Western Sahara” MINURSO. Missionens uppgift var att 

övervaka eldupphöravtalet och att organisera en folkomröstning, en folkomröstning där 

områdets befolkning fick rätt att uttrycka sin uppfattning om områdets framtida status – i 

praktiken självständighet eller integration med Marocko. 

Ett av de första, och som det skulle visa sig, bestående hindren för FN-missonen var att 

fastställa en röstlängd för området dvs. att bestämma vilka som var röstberättigade i en 

kommande folkomröstning. Sedan området hade överlämnats av Spanien hade ju 

hundratusentals marockaner flyttat dit. Till dags dato har ingen röstlängd fastställts och 

ingen folkomröstning har ägt rum. FN förlänger missionens mandat på årsbasis. Det senaste 

beslutet av säkerhetsrådet togs i april 2009 då MINURSOs mandat förlängdes med 

ytterligare ett år fram till 30 april 2010. 

Den fråga som naturligen inställer sig är varför inget hänt på så lång tid. Ett svar, eller i alla 

fall ett delsvar får man om man ser på huvudaktörerna till konflikten.  

Två parter som redan från början stod på varsin sida i konflikten är grannländerna i regionen, 

Marocko och Algeriet. Marocko motsätter sig överhuvudtaget tanken på folkomröstning och 

rätten till självbestämmande. Detta motstånd har stärkts framförallt sedan kung Mohammed 

den 5.e tillträdde tronen 1999. Algeriet gav och ger stöd till Polisario som motsätter sig de 

olika förslag till förhandlad lösning som presenterats och som således står fast vid FN:s 

säkerhetsråds beslut om en folkomröstning.    

Om vi ser på det afrikanska ställningstagandet så erkände OAU den självständiga regeringen 

redan 1976. Detta har lett till att medan Västsaharas regering är medlem av OAU:s 

efterträdare AU står Marocko som ensamt land i Afrika utanför. Bland AU:s medlemsstater 

finns delade meningar om områdets status och framtid men i stort har den nuvarande 

situationen gjort det svårt för organisationen att agera. 

 USA har sedan länge varit en av Marockos allierade och Marocko får också ett stort bilateral 

stöd från den amerikanska regeringen, såväl civilt som militärt. Stödet ökade dramatiskt 

2007 då Marocko godkändes för det s.k. Millennium Challenge Account programmet som 

president Bush lanserade. Amerikanarna har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för någon 

form av västsaharisk anslutning till Marocko. 

En annan viktig part är Frankrike, den tidigare kolonialmakten. Frankrike har mycket nära 

relationer med Marocko och är Marockos största biståndsgivare och kommersiella partner. 

Frankrike svarar för ca 60 procent av utländska investeringar i Marocko och 53 procent av 

bilateralt bistånd. Även Frankrike har uttalat sitt stöd för anslutning till Marocko eller den 

s.k. autonomiplanen som Marocko lanserade 2007. 

Frankrike är en inflytelserik medlem av EU och den franska positionen är i mycket EU:s 

position EU har således mycket goda relationer med Marocko. Detta bekräftas inte minst av 

det avtal som ingicks 2008 genom vilket Marocko får en s.k. ”advanced status” framför andra 
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länder i MED-regionen som Egypten och Israel. I EU:s strategi för Marocko sägs bl.a. att ”EU 

är Marockos viktigaste exportmarknad, ledande investerare både offentligt och privat och 

dess viktigaste turistmarknad.”  

Jag har nämnt autonomi och autonomiplan, planer och idéer som stöds av såväl USA som 

EU. I april 2007 presenterade Marocko i FN den s.k. Autonomiplanen för Västsahara, en plan 

som skall ge Västsahara självständighet men i anslutning till och under marockansk 

överhöghet. Planen presenterades som ett underlag för fortsatta förhandlingar med 

Polisario. Polisario har i sin tur svarat att de inte är intresserade av att diskutera något 

förslag om inte Marocko går med på att genomföra det ursprungliga FN-beslutet om en 

folkomröstning som också inrymmer möjligheten att rösta för självständighet. När man 

således i den FN resolution som jag tidigare citerade talar om fortsatta förhandlingar så är 

det just den här frågan som avses. 

Låt mig så avslutningsvis säga något om den svenska regeringens agerande i 

Västsaharafrågan – nuvarande och tidigare. 

Om man går in på regeringens hemsida och tittar på vad som står om Västsahara så framgår 

för det första att den svenska regeringen anser att FN bör spela en central roll i 

ansträngningarna att lösa konflikten och att lösningen bör ha sin grund i sahariernas rätt till 

självbestämmande. Vidare tycker jag man kan avläsa att frågan inte är särskilt högt 

prioriterad. Under hemsidans rubrik nyheter om Västsahara ligger endast två dokument dels 

pressinbjudan till Afrika – vår nästa stora exportmarknad, dels regeringens skrivelse för 

Afrika, båda från 2008. 

Det framgår också att den svenska regeringen stödjer EU även om man menar att dess roll, 

utöver de humanitära aspekterna, varit svag. Detta har också varit den tidigare regeringens 

ståndpunkt. 2006 röstade Sverige som enda medlemsland nej till ett förslag om fiskeavtal 

mellan EU och Marocko just med hänvisning till att EU-länderna inte ska fiska i Västsaharas 

vatten och att därför ett fiskeavtal med Marocko ur ett folkrättsligt perspektiv inte är 

korrekt.  

Frågan om erkännande har tidigare avvisats med hänvisning till flera olika kriterier där 

kanske kontrollkriteriet varit det viktigaste dvs. att regeringen inte kontrollerar sitt 

territorium. Den svenska positionen har traditionellt varit att man inte erkänner stater som 

politisk markering. Därför har kontrollkriteriet spelat en avgörande roll även om det 

uppenbarligen fått en svagare ställning efter det kalla krigets slut. 

Ett annat avgörande argument mot ett erkännande har varit att det skulle isolera Sverige i 

EU-kretsen och underminera Sveriges möjligheter att överhuvudtaget påverka konflikten. 

Eftersom Sverige är en av de stora biståndsgivarna till flyktingarna har det setts som 

negativt. 
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Sverige har dock, i likhet med många MR-organisationer, uttalat sig för att MINURSO ska få 

ett utökat mandat för att övervaka och informera om MR-situationen och påtala brott. Jag är 

lite osäker om var vår nuvarande regering står i den frågan. Men enbart det förhållande att 

själva omnämnandet av, för att inte tala om agerandet för självständighet, är ett brott i 

Marocko som leder till fängelsestraff talar givetvis starkt för att MINURSO får ett sådant 

mandat. 

Så till sist. I januari i år utsågs den amerikanske diplomaten Christopher Ross till FN:s 

särskilde sändebud för Västsahara. Det första sändebudet var den f d amerikanske 

utrikesministern James Baker. Många förhoppningar knyts till Ross. Inte minst hans tidigare 

stationering till Algeriet och det faktum att han talar arabiska gör att man hoppas att han ska 

kunna få Algeriet med på ett upplägg, något som av flera ses som nyckeln till en lösning av 

konflikten. Under tiden hårdnar positionerna.     
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