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När man står på toppen av den 185 
meter höga klippan Entallada på Fuer-
teventuras sydöstra kust med ryggen 
mot fyren (el faro) och skådar ut över 
den oändliga Atlanten lär man vid ex-
tremt klart väder kunna se Västsahara 
som ligger cirka nio mil bort.  

Ingenstans på Kanarieöarna är Afrika så 
nära som här. Den idag obemannade fy-
ren uppförd på 1950-talet påminner om ett 
pepparkakshus med gråsvarta lavastenar 
fästade med vitmenat murbruk. Rödbruna 
kantstenar pryder byggnadens knutar, föns-
ter och dörrar.

Fyren var även en ledstjärna för de tu-
sentals afrikanska flyktingar och immigran-
ter som under 2000-talets början anlände i 
skraltiga båtar och steg i land på Fuerteven-
tura och möttes av ett starkt eroderat öken-
landskap. Merparten av dem var västsaha-
rier och marockaner.

Många nådde aldrig sitt mål ty de drun-
knade under resan. De kroppar som hittades 
i havet eller på stränderna och nästan alltid 

utan dokument ligger idag begravda på ka-
nariska kyrkogårdar, namnlösa, endast för-
sedda med nummer i den ordning de hittats.

Idag har denna ström av båtflyktingar ra-
dikalt minskat ty radaranläggningar bevakar 
kusterna och registrerar farkoster. På fyren 

Entallada, som fått namn efter klippan, ro-
terar radarns antenner och ger ifrån sig ett 
vinande ljud spanande efter oönskade båtar.

Marocko har kommit överens med Spanien 
om att på olika sätt bromsa utvandringen. 
Även detta har bidragit till att minska anta-
let båtflyktingar på Kanarieöarna.

Tusentals flyktingar. När flyktingbåtarna 
började anlända i skiftet mellan 1900- och 
2000-talet kom det som en total överrask-
ning. Organisation för att ta emot båtflyk-
tingarna saknades helt. Varken kommuna-
la myndigheter, ö-styrelse eller Röda Korset 
hade någon beredskap för detta. Röda Kor-
set ordnade sängplatser i de egna lokalerna 
och serverade mat. Sedan flyttades flykting-
mottagningen till den gamla flygplatsens 
terminal.

– Den förläggningen var under all kritik. 
När det var som värst trängdes 700 personer 
som delade på tre duschar. Telefoner sakna-
des så kontakt med deras anhöriga var omöj-
lig. Vi stöttade med läkare och socialarbeta-

– Sverige låg i framkant när det gäller 
stödet till befrielsen av Afrikas koloni-
er. Nu måste Sverige behålla den ställ-
ningen, när det gäller avkoloniseringen 
av Västsahara. Nu är det fullständigt 
dödläge, säger Aliyen Kentawi. 
   Han är Polisarios nye representant i 
Sverige sedan i januari.

Aliyen Kentawi har tidigare varit ansvarig 
ledare i flyktinglägret Ausserd och bland an-
nat ambassadör i Nigeria, Indien och i Addis 
Abeba där Afrikanska Unionen har sitt säte.

Tidskriften Västsahara ber honom berätta 
hur han ser på Sveriges roll, utvecklingen i 
Västsaharafrågan idag, FN-beslut i april, si-
tuationen i ockuperat område och det kom-
mande besöket av FN-sändebudet Ross.

– Sverige vet att Västsahara är en avkolo-
niseringsfråga men nu måste Sverige utveck-
la sitt politiska arbete i denna fråga.

– Ingenting kommer att hända i Västsa-
hara så länge det internationella samfundet 
och speciellt Europa tiger, säger han. Europa 
måste ta den här frågan på allvar och agera.

– Det västsahariska folket har rätt till själv-
bestämmande och självständighet. Ändå bry-
ter EU mot internationell lag genom sitt stöd 
till Marocko. Först när Europa markerar 
mot Marocko kommer något positivt att ske.

– Vi har slutit ett avtal med Marocko och 
det gällde FN:s fredsplan 1991. Västsaha-
rierna ska genom en folkomröstning välja 
självständighet eller integration med Ma-
rocko. Nu vägrar Marocko att acceptera 
självständighet. 

– Varför kommer inget svar från omvärl-
den?

– De FN-ledda samtalen mellan Marocko 
och Polisario som har pågått ett par år leder 
inte till någonting. Marocko låtsas att man 
vill något med samtalen men i själva ver-
ket vill man bara vinna tid. Detta kan bara 
leda till att situationen förvärras ytterligare.

– Naturligtvis var det en besvikelse att 
Frankrike återigen kunde stoppa ett utvid-
gat mandat med övervakning av de mänsk-
liga rättigheterna för FN:s Minurso-styrka 
i FN:s säkerhetsråd i april.

– Situationen i den ockuperade delen är 
mycket svår och den blir svårare. Nästan 
dagligen sker små manifestationer. Västsa-
harier grips, torteras, fängslas, hålls utan 
rättegång eller döms till tre års fängelse för 
att de fredligt har bett om självbestämman-

de. Det finns cirka 80 politiska fångar och 
många har hungerstrejkat.

– Vad ska västsaharierna tro? FN-styr-
kan finns på plats men agerar inte, rappor-
terar inte. Naturligtvis tappar de totalt för-
troende för FN.

– Den ekonomiska krisen i världen påver-
kar också oss. I Spanien finns många kom-
muner och organisationer som har stött oss 
med stöd till utbildning, sjukvård, mat, ung-
domsbeök till Spanien etc. Det kan de inte 
ge i samma utsträckning längre. 

– I maj ska FN-sändebudet Christopher 
Ross besöka den ockuperade delen av Väst-
sahara, den befriade delen och flyktinglägren 
i Algeriet. Han är välkommen och vi hop-
pas naturligtvis att något positivt kan kom-
ma ut av det.

– Nu går allt bakåt och vi vet att utan Eu-
ropas stöd för en fri och rättvis folkomröst-
ning, för respekt för internationell lag och 
mänskliga rättigheter, så riskerar situationen 
i Västsahara och Maghreb att bara bli sämre.
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S Pa n S K a  S a H a R a

Journalisten och författaren Maith 
Håkansson har skrivit mycket om 
Spanien och Latinamerika. En stor 
del av året är hon bosatt på den 
kanariska ön Fuerteventura, dit 
många båtflyktingar, bland annat 
västsaharier, har kommit.
   I den här reportageserien (sid 
9–18) skriver hon bland annat om 
Eduardo Soto-Trillos bok Viaje 
al Abandono, som kom ut 2011, 
där Spaniens agerande kring sin 
koloni Spanska Sahara på 70-talet 
diskuteras.

”Sverige måste 
agera mot Marocko!”
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