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Västsahariska flyktingläger har 
översvämmats i västra algeriet. den 
humanitära situationen är allvarlig och 
organisationer meddelar omvärlden om 
bristen på föda, vatten och förnödenheter 
i lägren. Naturkatastrofen sker i samma 
stund som den politiska konflikten mellan 
marocko och världens sista koloni, 
Västsahara, trappas upp medan den 
samtidigt inte kunde mötas av mer tystnad.

Häftiga skyfall har drabbat de västsahariska flyktinglägren i 
algeriet. den materiella förödelsen är stor och de drabbade 
människorna är flyktingar, härstammande från Västsahara, 
afrikas och världens sista koloni. 

redan innan skyfallens ankomst uppmärksammade Sahariska 
röda Halvmånen omvärlden om att maten började tryta i lägren. 
Läget var redan politiskt allvarligt och har nu även utvecklats till 
en humanitär katastrof. 

Västsaharierna har befunnit sej på flykt alltsedan Väst-
sahara invaderades av marocko, och någon lösning på 
avkoloniseringsproblemen syns inte i sikte då marocko 
fortsätter att förhindra en folkomröstning gällande Västsaharas 
självständighet att få äga rum. Folkomröstningen skulle fullfölja 
det beslut som togs i FN 1976, det att Västsahara har rätt till 

självstyre, vilket skulle förpassa ockupationsmakten marocko 
och dess förföljelser av västsaharier över gränserna. 

det är i  exakt 30 år sedan Västsahara utropades till en självständig 
stat, men underkastelsen till marocko och omvärldens tystnad 
generar i hundratusentals människor på flykt och en upptrappad 
stämning hos befrielserörelsen polisario. polisario har nyligen 
gett indikationer på att frustrationen och vredens bägare har runnit 
över på grund av att ingenting händer kring Västsaharas slutliga 
utbrytelse från marockos styre och att den väpnade kampen, 
som avbröts i och med ett ”fredsavtal” med marocko 1991, kan 
komma att återupptas. 

den politiska tystnaden kring Västsahara beror på många saker, 
men anledningen till att institutioner som FN, uSa och Eu låter 
kolonialismen fortgå utan särskilt höga protester är marockos 
betydande roll som samarbetspartner, och Västsaharas rika 
naturtillgångar, däribland fisket utmed atlantkusten och oljan 
som går att utvinna längs de sahariska slätterna.
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Västsahara: 
Katastrofer och kolonialism

Sahariska röda 
Halvmånen har 
uppmärksammat 
världen om att 
maten börjar ta 
slut.

de härfiga 
kyfallen i västsa-
hariska flykting-
läger har skapat 
stor förödelse.

marocko ockuperar Västsahaa sedan 1975. En stor del av den västsa-
hariska befolkningen flydde vid invasionen till den algeriska öknen, där 

självständighetsrörelsen polisario byggt upp flyktingläger. 
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