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Av JON MAGNUS

Dypt inne i Algerie, i fire enorme flyktningleirer, bor 165 000 sahrawier. Deres
hjemland er okkupert, og selv er de fordrevet og glemt.
De lever i
ytterste
fattig-
dom, og
har be-
grenset
tilgang til
mat, klær
og helse-
tilbud. Nå
i vintermånedene går
nattetemperaturen ned
mot null, mens sommer-
dagene kan være bren-
nende hete, opp mot 60
grader.
De fleste av dem er sunnimus-
limer, og har bare ett eneste
ønske – å komme hjem til ett
fritt og selvstendig Vest-Saha-
ra...

Glemt konflikt
Sahrawier? Vest-Sahara? Ja,
vi snakker om en av verdens
glemte konflikter, med et folk
som få kjenner navnet på, og
et land som knapt noen vet
hvor er. Og med konfliktaktø-
rer som enda færre kan navn-
gi.

Det offisielle navnet er Den
Sahrawiske Arabiske Demo-
kratiske Republikk, eller
SADR, og landet ligger gan-
ske riktig i utkanten av Saha-
ra-ørkenen, slik navnet tilsier.
Med Marokko i nord, Maurita-
nia i sør og øst, Atlanteren i
vest og Algerie i nordøst.

Landet er anerkjent av over
80 nasjoner, og er medlem av
Den afrikanske union. Men
territoriet er like fullt folke-
rettslig omstridt, og behand-
les i dag i FN som Afrikas sis-
te uløste kolonispørsmål, til
tross for at over 100 FN-reso-
lusjoner samt Den internasjo-
nale domstolen i Haag slår
fast at sahrawiene har folke-
retten på sin side.

Sahrawienes skjebne har
ligget i hendene på storpoli-
tikken helt siden Afrika ble
delt mellom europeiske kolo-
nimakter på 1800-tallet. Spa-
nia annekterte området etter

Berlin-konferansen i 1884, kal-
te det «spansk Sahara», og
trakk seg ikke ut før i 1975.
Men før tilbaketrekningen
var et faktum, gikk Marokko
inn i nord med store styrker,
og okkuperte to tredeler av
landet. 

Flyktet
Mauritania marsjerte inn i
sør og tok den siste tredelen,
men trakk seg ut i 1979 etter
press fra frigjøringsbevegel-
sen Polisario, som i mellomti-
den hadde fått støtte fra nabo-
en Algerie. Mauritania var
knapt ute, før Marokko også
tok den siste delen, og naboen i
nord kontrollerer nå i praksis
hele landet.

Kong Hassan drømte om et
slags stor-Marokko, som skul-
le inkludere det området som
Spania var i ferd med å for-
late. Han sendte sine soldater
inn i ørkenlandet, men styrke-
ne møtte kraftig motstand fra
sahrawienes egen motstands-
bevegelse, Polisario. Etter
hvert som marokkanerne ryk-
ket fram, måtte titusener av
sivile flykte gjennom noen av

Afrikas mest ugjestmilde
strøk.

De som overlevde bombe-
angrepene, slo seg ned i flykt-
ningleirer i Algerie. Bare i lø-
pet av de siste to månedene i
1975 kom over 60 000 mennes-
ker seg over grensen til nabo-
landet i nordøst. I dag bor det
om lag 165 000 sahrawier i dis-
se leirene, og 25 000 i leire i
Mauritania. 

Marokko og Polisario un-
dertegnet en våpenhvile i
1991. Ifølge avtalen skulle det
gjennomføres en folkeav-
stemning året etter, der Vest-
Saharas befolkning selv skul-

le få bestemme om de ville bli
en del av Marokko, eller om
de ønsket selvstendighet. Men
det ble aldri noe avstemning,
og Marokko nekter for at det
noensinne var et tema.

Kan ha olje og gass
Vest-Sahara er et rent ørken-
land, men har store naturres-
surser, som fosfat og noen av
verdens rikeste fiskefore-
komster. Man tror også at
landet har rike forekomster
av olje og gass. Det er derfor
ingen grunn til å tro at Marok-
ko frivillig vil gi slipp på om-

rådet.
Territoriet Vest-Sahara er i

dag et delt land. Marokkaner-
ne har bygget en 2000 kilome-
ter lang mur fra nord til sør,
for å hindre de gjenværende
sahrawiene i å få kontakt med
flyktningene på den andre si-
den. Vest for muren bor det en
halv million mennesker; en
kvart million marokkanske
bosettere som har fått land av
Marokko, 150 000 marokkan-
ske soldater og politifolk og
vel 100 000 sahrawier som un-
dertrykkes daglig. Øst for
muren, i det Polisario- kon-
trollerte området mot Mauri-

FANGEHULL: Over 500 politisk aktive 
i «det svarte fengselet» i Vest-saharas

Sahrawiene
drømmer om et
fritt Vest-Sahara

OPPVISNING: 165 000 flyktninger lever i tiår etter tiår i ørkenleire i
Algerie. Leirene administreres av frigjøringsbevegelsen Polisario, som
ofte driver oppvisninger for de mange ulykkelige. Foto: RONNY HANSEN/

Flyktningehjelpen

LEIRLIV: Sahrawie-flyktningene i leirene i Algerie har ingenting å
gjøre, ingen jobb, ingen inntekt. Tiden går med til bønn, matlaging,
vannhenting og kortspill. Foto: EIRIK KIRKERUD/Flyktningehjelpen.
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*Veil. pris Storo/Oslo inkl frakt og lev. kr. 6.900,-. Alle våre modeller leveres med Michelin-dekk. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 7,2 l/100 km 
191 CO2 (g/km). Finn din forhandler på www.citroen.no, eller tlf. 22 89 29 00. Innrykket av Citroën Norge AS.
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tania og Algerie, bor det 30
000- 50 000 nomader.

Sahrawienes ulykke er at
Marokko er en alliert av Ves-
ten, både med hensyn til ter-
rorbekjempelse, våpensalg,
narkotika og innvandring.
Dermed uteblir Vestens støtte

til det flyktende folket. Da Ma-
rokko så sent som i 2007 nok en
gang ønsket å «inkludere»
Vest-Sahara i Marokko, men-
te for eksempel USA at det
var et «konstruktivt forslag».
Det skjedde samtidig med at
USA signerte en våpenkon-

trakt med Marokko på flere ti-
talls milliarder kroner.

Den gamle kolonimakten
Spania i nord er heller ikke så
opptatt av å støtte sahrawie-
ne. Landet vil av innvand-
rings- og økonomiske grunner
holde seg inne med Marokko,

og ha tilgang til fiskeressur-
sene utenfor kysten av Vest-
Sahara.

Norges politikk har alltid
vært å støtte FN- sporet gjen-
nom en «politisk løsning».
Men hittil har det kommet få
eller ingen politiske initiati-

ver fra «fredsnasjonen» Nor-
ge. Bortsett fra å støtte huma-
nitære bistandsprosjekter i
flyktningleirene, og å drive
minerydding øst for muren.

sahrawier er sporløst forsvunnet etter å ha blitt arrestert av marokkanske myndigheter. Menneskerettighetsgrupper antar at de er tatt av dage, eller sitter i hemmelige fengsler. Dette bildet er tatt
hovedstad El Aaiun. Foto: ANONYM/Flyktningehjelpen


