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Länsi-Sahara

● Espanjan entinen siirtomaa (Espanjan Sahara).
● Sahraweja noin 250 000. Noin 160 000 asuu 

pakolaisina leireillä Algerian puolella.
● Luonto on karua, mutta erittäin rikasta 

luonnonvaroiltaan.
– Öljyä, maakaasua, fosfaatteja, mineraaleja, kalaa



  



  

Lähihistoria pähkinänkuoressa
● 1973: Länsi-Saharan vapautusrintama Polisario.

● 1974: Autonomia, YK lupautui järjestämään kansanäänestyksen 
itsenäistymisestä.

● 1975: Espanja vetää joukkonsa pois alueelta. Vihreä marssi. Polisario 
julistaa alueen itsenäiseksi Saharan demokraattiseksi arabitasavallaksi 
(SADR).

● 1979: Mauritania ja Polisario allekirjoittavat rauhansopimuksen.

● 1980 luku: Marokko ryhtyi rakentamaan 2720 kilometriä pitkää 
muuria.

● 1991: Aselepo Polisario ja Marokon välillä. Hassan II lupautui osana 
aselepoa järjestämään kansanäänestyksen itsenäisyydestä.



  

Länsi-Saharan poliittisesti
● Afrikan Unionin jäsen.

● Tasavalta, yksipuoluejärjestelmä.

● Alueen tunnustanut noin 80 eri maata.

● Sodan aikana osa kylmän sodan näyttämöä. Ranska ja 
Yhdysvallat tukivat Marokkoa ja Mauritaniaa sotilaallisesti. 
Tukea Marokolle myös Espanjalta, Egyptiltä, Israelilta ja Saudi-
Arabialta.

● Algeria Länsi-Saharan vahvin tukija. Myös Kuuba, Venezuela ja 
Pohjoismaat vahvoja tukijoita.



  

MINURSO



  

● YK:n rauhanturvaoperaatio MINURSO 1991.
● Tavoitteena järjestää kansanäänestys alueen 

itsenäisyydestä.
– Vuoden 1974 väestönlaskenta pohjana 

äänestykselle. Äänioikeutettujen 
tunnistamisprosessi lopetettiin vuonna 1999.

● Mandaatti ihmisoikeuksien valvonnalta 
puuttuu.

● Kansanäänestyksen vaihtoehdoista ei yhteistä 
linjaa. Polisario ajaa täyttä itsenäisyyttä. 
Marokko valmis hyväksymään ainoastaan 
autonomian.



  

Marokko
● Arabikevään mallilapsi?

● Ranskan tavoite ylläpitää jälkikolonialistista hegemoniaa 
alueella.

● Ranska suurin kauppakumppani (yli puolet kaikista ulkomaisista 
investoinneista).

● 55 miljoonaa tonnia fosfaattia vuodessa.

● Suunnitelmissa rakentaa kolme suurta aurinkoenergian 
tuotantoaluetta miehittämälleen alueelle. Marokon tavoite on 
lisätä uusiutuvan energian tuotantoa 4GAurinkoenergian 
tuotanto



  
Marokon vienti 2009
Lähde Wikipedia



  

Öljyä etsimässä
Lähde Western Sahara Resource Watch



  Lähde Vote Watch Europe



  

Gdeim Izik
● 9.10.–8.11.2010

● Noam Chomsky: ”käynnisti 
arabikevään”

● Yli sata kuollutta sahrawia, 
tuhansia kiinniotettuja



  

Miehitetyt alueet
● Marokkolaiset enemmistönä 

siirtokuntapolitiikan vuoksi.

● Työttömyysaste 
marokkolaisilla 9%, sahraweilla 
18%.

● Ihmisoikeusloukkaukset 
jatkuvia.

● Ulkomaalaisten toimittajien ja 
aktivistien poistaminen 
maasta.



  

Vapautetut alueet
● Polisarion hallitsema alue

● Häpeän muuri.

● Vain vähän pysyvää asutusta. 
Paljon miinoja ja 
räjähtämättömiä pommeja 
joiden olinpaikoista vain 
heikosti tietoa.



  

Pakolaisleirit



  

● 160 000 sahrawia

● Parlamentaarinen hallinto

● Täysin kansainvälisen avun 
varassa

● Punainen puolikuu ei pysty 
täyttämään edes YK:n 
standardeja ruoan ja veden 
saannin suhteen

● Nuorisotyöttömyys ja 
näköalattomuus ongelmana



  

Kiitos!
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