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alle 3 000 sanalla Kerrottuna



     Perhe. useat Perheet
     muodostaVat Kastin, ja 
useat Kastit muodostaVat heimon.

teeKannu.

  heimo. tunnetuimPia 
  sahrawiheimoja oVat 
muun muassa          ,            ,          
            , 
 
seKä        .

     henKilö, joKa on Vastuussa 
     heimoKoKouKsissa tehdyistä 
Pä ä töKsistä .

   murre. tä llä  nimellä 
        sahrawit KutsuVat 
maroKossa Puhuttua Kieltä .

    sahrawien Kä yttä mä 
    Vä ljä  sininen tuniKa. 
siVuilta aVoimena 
Kä ytettynä  se 
tarjoaa helPo-
tusta Kuumuu-
delta, siVuilta 
sidottuna 
Puolestaan 
suojaa 
Kylmyy-
deltä .

     Länsi-saharan 
     Vä KiluVultaan 
suurin heimo. heitä  Pidetä ä n 
      jä lKelä isinä .

    useista ”Khaimoista” 
    muodostuVa tilaPä inen leiri.

sheikh



Punainen siKa. muslimit eiVä t 
syö tä tä .

       saharassa Puhuttu 
       arabian Kielen 
murre. suurin osa sanoista tulee 
Klassisesta arabiasta, mutta 
murteessa on 
myös VaiKutteita 
esPanjasta ja 
ransKasta.

     VahVa hieKanjyVillä  Kyllä s-
     tetty tuuli. suomeKsi sitä  
Kutsutaan siroccoKsi.

  suuri Vuohen- tai 
  Kamelinnahasta 
Valmistettu teltta, jota Paimen-
tolaisPerheet Kä yttä Vä t suojana. 

        esPanjan-
        Kielinen 
muinaisaiKainen sana mallemin-
Kastille. he oVat metalli-, Puu- ja 
nahKaKä sityölä isiä .

tulVinut rantaPenger 
tai Kasteluoja.

       saharan KotoPerä inen 
       Puulaji. poLisarion
muKaan laji on uhanalainen 
johtuen siitä , että  alueelle 
asemoidut 150 000 maroKKo-
laissotilasta Kä yttä Vä t sitä  sä ä n-
  nöllisesti PolttoPuuna.



  Portugalilaiset saaPuVat 
  nyKyisen Länsi-saharan 
etelä osiin ja aloittaVat 
GuineanLahdeLta tuotaVasta 
Kullasta ja orjista Kä ytä Vä n 
KaraVaaniKauPan. he nimeä Vä t 
alueen río de oroksi, 
”KultajoeKsi”.

  Canóvas deL CastiLLon 
   lä hettä mä  esPanjalainen 
Vä nriKKi, emiLio BoneLLi, Perustaa 
viLLa Cisneron, joKa nyKyä ä n 
tunnetaan dakhLan KauPunKina. 
hä n onnistuu taiVuttelemaan 
río de oron asuKKaat alleKirjoit-
tamaan soPimuKsen alueen 
luoVuttamisesta espanjan haltuun.

 BismarCkin jä rjestä mä ssä 
 BerLiinin Konferenssissa 
eurooPan mahtiValtiot jaKaVat 
afrikan. espanja saa haltuunsa 
Länsi-afrikan (nyKyisen Länsi-
saharan).

  ranska ja espanja 
  Vetä  Vä t mieliValtaisesti 
Länsi-saharan rajat, jotKa 
VahVistetaan pariisin soPimuKsella. 
rajat eiVä t ota huomioon 
maantieteellisiä  seiKKoja 
tai PaimentolaisKansojen 
alueellista jaKautumista.



  ranniKolle Perustetaan 
  Kolme sotilastuKiKohtaa, 
joista muodostui myöhemmin 
KauPungit: La Guera, 
viLLa Cisneros 
ja viLLa Bens.

  espanja, jonKa Valta 
  alueella oli tä hä n asti lä-
hinnä  symbolinen, joutuu tunKeu-
tumaan sisä maahan VarmistaaK-
seen ransKan ja esPanjan 
alueiden rajat ranskan Kanssa 
alleKirjoitetun soPimuKsen VelVoitta-
mana. eL aaiúnin KauPunKi 
Perustetaan. 

  marokko itsenä istyy 
  ranskasta ja espanjasta. 
edellisVuonna maanPaosta 
Palannut sulttaani mohammed v 
julistetaan KuninKaaKsi. 

  marokko esittä ä  Yk:LLe 
  VaatimuKsensa maurita-
nian aluetta KosKien. Ben hamoun 
VaPautusarmeijan aseistetut jouKot 
hyöKKä ä Vä t Länsi-saharaan, 
etelä iseen aLGeriaan ja 
mauritaniaan aiKomuKsenaan 
ajaa siirtomaaVallat Pois. 
esPanjan ja ransKan yhteinen 
VastaisKu, oPeraatio ÉCouviLLon, 
nujertaa KaPinan. 



  marokko saa pohjois-
 saharassa sijaitseVan 
juBYnniemen alueen PalKintona 
mohammed v:n aVusta taistelussa 
VaPautusarmeijaa Vastaan. 
alueella sijaitseVa Villa benin 
KauPunKi nimetä ä n uudelleen 
tarfaYaksi. 

  mauritania itsenä istyy 
  ranskasta, ja marokko 
tunnustaa Valtion. 

  Vä lttä ä Kseen Yk:n 
 siirtomaajä rjestelmä n 
PurKamismenettelyn esPanjan 
hallitus teKee saharasta esPanjan 
53:nnen ProVinssin. mohammed v 
Kuolee, ja hä nen Pojastaan 
hassan ii:sta tulee uusi 
Kuningas. 

   PitKä n ja Verisen sodan 
   Pä ä tteeKsi ranska tunnus-
taa aLGerian itsenä isyyden 
evianin soPimuKsella. 



 Yk alKaa Painostaa espan-
 jaa aloittamaan deKoloni-
saatioProsessin ja jä rjestä mä ä n 
itsehallintoa KosKeVan Kansan-
ä ä nestyKsen.

    mohammed Basiri Perustaa 
    smaran KauPungissa saha-
ran VaPautusliiKKeen. Kyseessä on
maltillinen ja Vä KiVallaton Kan-
sanliiKe. liiKe esittä ä , että  ”ajan 
Kanssa ja yhteisellä  soPimuKsella 
siirrymme Vaiheittain Vastaamaan 
omasta hallinnostamme”. 

  esPanjan jouKot aVaaVat 
  tulen ja hajoittaVat 
massiiVisen rauhanomaisen 
mielenosoituKsen ZamLassa, 
eL aaiúnissa. yli 12 ihmistä  saa 
surmansa. Basiri Pidä tetä ä n ja 
Katoaa. 

 maroKon armeijan lentoKoneet 
 yrittä Vä t amPua alas hassan 
ii:n Koneen. tä mä  on jo toinen Vallan-
Kumousyritys maroKossa, josta Kunin-
gas selViä ä  hengissä . samaan aiKaan 
syntyy KaKsi sahrawinationalisti-
liiKettä : yKsi tarfaYan KauPungissa, 
toinen esPanjan saharassa. 



esPanjalaismiehityKsen 
aiKana Bu Craan alueelta 
löydettiin maailman suurimPia 
fosfaattiesiintymiä . Vuonna 
1961 esPanjan Kansallinen 
teollisuusinstituutti (ini) luo 
eminsan, Kansallisen saharaan 
KesKittyVä n KaiVosyhtiön. tä mä 
muuttaa nimensä  Vuonna 1968 
fosfatos de BuCraa s.a.:ksi, 
tai ”fos BuCraaksi”.

Vuonna 1969 KaiVetaan ensimmä inen 
fosfaattilasti. Pian tä mä n jä lKeen 
raKennetaan yli 90 Kilometriä  PitKä 
liuKuhihna Kuljettamaan fosfaatit 
4 metrin seKuntiVauhdilla Kohti 
ranniKKoa.

Vuoden 1975 madridin soPimuK-
sella espanja antaa alueen 
hallinnan ja 65 Prosentin osuuden 
yhtiöstä  marokoLLe. Vuosien 
1979 ja 1986 Vä lillä  poLisarion 
hyöKKä yKset KesKeyttä Vä t 
toistuVasti KaiVostoiminnan.

Vuonna 1986 esPanjan osuus yhtiöstä
Pienenee 12 Prosenttiin, ja Vuonna 
2002 maa luoPuu osuudestaan KoKo-
naan.



 Zeuratin KauPungissa mau-
 ritaniassa KaKsi nationa-
listiliiKettä  yhdistyy ja muuttaa 
nimensä  poLisarioksi (Kansal-
linen rintama saGuia eL-hamran 
ja río de oron VaPauttamiseKsi). 
liiKKeen taVoitteena on itsenä isyy-
den saaVuttaminen esPanjalaisilta 
aseellisella taistelulla. 

  ePäonnistuneiden Vallan-
  KaaPPausyritysten ja 
yhteisKunnallisten leVottomuuKsien 
seurauKsena hassan ii Kä ä ntä ä  
Kansalaisten huomion Länsi-
saharaan KeKsimä llä  KuVitteelli-
sen VaPautusliiKKeen, ”VaPauden ja 
yhtenä isyyden rintaman”, 
taVoitteenaan salata esPanja-
laisiin aseVoimiin Kohdistettuja 
salamurhia ja hyöKKä yKsiä . 

   Yk:n Painostamana ja 
   maroKon ja poLisarion 
hyöKKä yKsistä  heiKentyneenä 
espanja ilmoittaa, että  Kansan-
ä ä nestys Länsi-saharan 
tuleVaisuudesta jä rjestetä ä n 
alKuVuodesta 1975. tä tä  Varten 
jä rjestetä ä n Vä estönlasKenta.

 maroKKolaiset solut-
 tautujat teKeVä t sarjan 
attentaatteja eL aaiúnissa. 
loKaKuussa haaGin tuomioistuin 
Pä ä ttä ä , että  marokoLLa ei 
ole suVereniteettia saharaan. 
marrasKuussa hassan ii 
jä rjestä ä  Vihreä n marssin. 
esPanjalainen ministeri antonio 
Carro luPaa hassan ii:LLe 
aGadirissa, että  Länsi-
sahara luoVutetaan marokoLLe.



esPanjan marokoLLe 
Vuonna 1958 luoVuttama 
alue. (s. 6)

esPanjalaislegioonan Vastuulla 
oleVa siViilien jouKKomurha 
Vuonna 1970. (s. 7)

Bou Craasta ranniKolle 
fosfaatteja KuljettaVa 
liuKuhihna.

ras 
nouadhiBoun 
niemimaa jaettiin 
Kahtia pariisin 
soPimuKsella. 
ranska sai 
itselleen 
luonnonriKKaan 
Bahia deL 
GaLGon lahden.

KaiVosjuna

Kanariansaaret

bojadorinniemi

jubynniemi



PaKolaisleirit, 
joilla suurin 
osa sahrawi-
Vä estöstä 
edelleen asuu.
(s. 18)

tä mä  mutKa rajaan Piirrettiin Vuonna 
1900 pariisin soPimuKsen yhteydessä , 
jolloin mauritanian siirtomaa-
isä ntä  ranska sai haltuunsa 
tä rKeä t fderikin KaiVoKset. 

poLisario syntyy 1973. 
(s. 9)

KaiVosjuna

demoKraattisen 
sahrawiarabi-
tasaVallan 
(sadr) itsenäisyys-
julistus 1973 
(s. 9)



marrasKuussa 1975, haagin 
tuomioistuimen Pä ä töKsen 
tyrmä ttyä  liittä misaiKeet, 
hassan ii hyödyntä ä  esPanjan 
heiKKoutta franCon lä hestyVä n
Kuoleman alla. hä n lä hettä ä  
350 000 siViiliä  ja 25 000 sotilasta 
Länsi-saharaan haastamaan 
esPanjan Vallan alueella.

tunKeutuminen esitettiin Kansain-
Vä liselle yleisölle harhaan-
johtaVasti Pasifistisena alKuPerä is-
Kansojen liiKehdintä nä . tosiasiassa 
PohjoisameriKKalaiset agentit oliVat 
Vastuussa suunnitelmasta, ja sen 
rahoitti kuwait mauritanian ja 
ranskan aVustuKsella. KaiKilla 
nä illä  Valtioilla oli Paljon mene-
tettä Vä ä , jos alueelle syntyisi 
toinen aLGerian Kaltainen, sosia-
listinen Valtio, Kuten poLisario oli 
suunnitellut.

esPanjan armeija leVittä ytyy raja-
alueille ja miinoittaa sen. Vihreä 
marssi Pysä htyy Vain muutaman 
sadan metrin Pä ä hä n rajasta. 
Pattitilanne Kestä ä  Pä iVä Kausia.

Presidentti arias navarro 
ministereineen antaa Pelä styneenä  
PeriKsi KaiKille maroKon VaatimuK-
sille Pettä en siten Paitsi sahrawit, 
myös Yk:n ja oman armeijansa. 
esPanja alleKirjoittaa madridin 
soPimuKsen. Vihreä  marssi Vetä ytyy, 
ja Länsi-sahara luoVutetaan 
marokoLLe ja mauritaniaLLe, 
jotKa miehittä Vä t alueen Verisesti.



 KolmenVä linen madridin 
 soPimus alleKirjoitetaan. 
soPimus jaKaa Länsi-saharan 
alueen marokon ja mauritanian 
Vä lillä . esPanjan tuomioistuimet 
hyVä KsyVä t deKolonisaatiolain. 
franCo Kuolee. uusi maroKon 
alainen hallinto sijoitetaan eL 
aaiúniin.

 esPanjan legioonan Viimeinen 
 KomPPania jä ttä ä  
eL aaiúnin. monet sahrawilaista 
alKuPerä ä  oleVat esPanjalais-
sotilaat liittyVä t poLisarioon. 
maroKon armeija etenee alueelle 
Pohjoisesta ja mauritanialaiset 
etelä stä . poLisario taistelee 
tunKeutujia Vastaan.

  suurin osa sahrawi-
  siViileistä  lä htee 
hirmuteKoja PaKoon KauPungeista 
aaViKolle, jossa heitä  Puolestaan 
Pommitetaan naPalmilla ja 
ValKoisella fosforilla. eloon-
jä ä neet suuntaaVat tindoufin 
PaKolaisleirille aLGeriaan.

   Viimeiset esPanjalais-
   sotilaat jä ttä Vä t Länsi-
saharan. Kansallinen sahrawi-
neuVosto julistaa Bir LehLún 
KauPungissa demoKraattisen 
sahrawiarabitasaVallan synnyn. 
tasaVallan liPPuna toimii 
poLisarion liPPu. 



 useiden VallanKumousten 
 heiKentä mä  mauritania 
loPettaa sotimisen poLisariota 
Vastaan ja Palauttaa miehitetyt 
alueet sahraweille. marokko 
Valloittaa alueet Vä littömä sti.

 uutena strategiana marokko 
 aloittaa muurien raKenta-
misen estä ä Kseen poLisarion 
hyöKKä yKset alueelle.

   yK:n Pä ä sihteeri nimittä ä 
ValtuusKunnan neuVotte-
lemaan soVinnonteon ehdoista 
poLisarion ja marokon Vä lillä . 
taVoite on tunnustaa sahrawien 
itsemä ä rä ä misoiKeus alueella. 

   Kansanä ä nestyKsestä  
   neuVotellaan tulitauon 
aiKana. turVallisuusneuVosto 
Perustaa minurson, yK:n 
Länsi-saharan Kansanä ä nes-
tyKseen tä htä ä Vä n mission. 
rauhansuunnitelmat luoVat 
PaKolaisleireillä  toiVeita 
KotiinPaluusta ja sotaVanKien 
Vaihdosta. toiVeet eiVä t KuitenKaan 
toteudu.



Vuosien 1981 ja 1987 Vä lillä  
marokko muuttaa strategiaansa 
poLisarion suhteen. aaViKolle 
raKennetaan Vä hitellen KahdeKsan 
muuria, jotKa miinoitetaan yhteensä 
2720 Kilometrin matKalta. 

tä mä  estä ä  Paitsi poLisarion isKut, 
myös sahrawiPaKolaisten Paluun
maahansa.

maroKKolaiset VahVistaVat 
lä snä oloaan alueilla, joilla 
on eniten luonnonVaroja. nä ihin 
KuuluVat fosfaattien lisä Ksi meren-
elä Vä t seKä  öljy ja maaKaasu. 

muurit raKennetaan hieKasta 
ja KiVistä , ja niitä  ymPä röiVä t 
syVä t Vallihaudat. armeijan 
jouKKoja on sijoitettuna 3-4 
Kilometrin Vä lein sijaitseViin 
bunKKereihin. Viidentoista Kilometrin 
Vä lein on tutKia, jotKa PystyVä t 
haVaitsemaan mahdolliset tun-
Keutujat 80 Kilometrin etä isyydeltä .
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tullut

Vuonna 1975 espanja luoVuttaa 
Länsi-saharan marokoLLe 
ja mauritaniaLLe Pitä mä ttä  
KosKaan luPaamaansa Kansan-
ä ä nestystä . tä mä  lauKaisee 
poLisarion ja nä iden Kahden 
maan Vä lisen KonfliKtin.

Vuonna 1991 marokko ja poLisario 
soPiVat tulitauosta Yk:n alaisuu-
dessa. turVallisuusneuVosto aloittaa 
Länsi-saharan Kansanä ä nestyKseen 
tä htä ä Vä n oPeraation (minurso), 
jonKa tehtä Vä nä  on jä rjestä ä 
Kansanä ä nestys sahrawien 
KesKuudessa siitä , haluaVatKo he 
itsenä istyä  Vai liittyä  osaKsi 
marokkoa. ä ä nestys Pä ä tetä ä n 
Pitä ä  helmiKuussa 1992.

Vuonna 1992 Kansanä ä nestystä  
lyKä tä ä n maroKon Vaatiessa 
120 000 henKilön  lisä ä mistä  ä ä -
nestysluetteloon. Vuonna 1997 
houstonin soPimuKsella soVitaan 
Kansanä ä nestyKsen jä rjestä misestä  
Vuonna 1998. saman Vuonna kofi 
annan Vierailee alueella ja 
poLisario hyVä Ksyy KaiKKi hä nen 
asettamansa ehdot, mutta Kansan-
ä ä nestyKsen ajanKohta siirretä ä n 
Vuodelle 1999. Vuonna 1999 ä ä nestys 
siirretä ä n Vuoteen 2000. Vuoteen 
2012 mennessä  ä ä nestystä  ei ole 
edelleenKä ä n jä rjestetty.

poLisario syyttä ä  marokkoa 
ViiVyttelystä  Kansanä ä nestyKsen 
Pitä misessä  ja ei-sahrawilaisten 
uudisasuKKaiden jatKuVasta sysä ä - 
misestä  alueelle, taVoitteena 
antaa tä lle ValtaVä estöKsi 
muuttuneelle Kansanosalle myös 
ä ä nioiKeus Kansanä ä nestyKsessä . 
marokko Kieltä ä  syytöKset ja 
syyttä ä  Puolestaan aLGeriaa 
ja poLisariota algerialaisten 
sahrawien lasKemisesta 
osaKsi demokraattista 
sahrawiaraBitasavaLtaa.

jota
ei KosKaan



 james Baker jä ttä ä  
 tehtä Vä nsä  Yk:n erityis-
lä hettilä ä nä  Länsi-saharan 
KonfliKtissa lannistuneena 
useista ePä onnistuneista yrityKsistä 
Kansanä ä nestyKsen jä rjestä -
miseKsi ja alueen mahdollisesta 
jaKamisesta.

   aminatou haidar, 
   laittomasti maroKosta 
KarKotettu aKtiVisti, aloittaa 
nä lKä laKon LanZaroteLLa. 
loPulta marokko suostuu hä nen 
Paluuseensa.

   jouKKo sahrawilaisia 
   Perustaa rauhanomaisena 
Protestina oloilleen miehitetyillä  
alueilla leirin 18 Kilometrin 
Pä ä hä n eL aaiúnin KauPungista. 
marokkoLaiset hyöKKä ä Vä t 
leirin KimPPuun ja rePiVä t sen maan 
tasalle. 

   KonfliKti junnaa  
   PaiKoillaan. sahrawiKansa 
elä ä  PaKolaisleireillä  ja marokon 
miehittä millä  alueilla, jossa se 
Kä rsii ihmisoiKeuslouKKauKsista 
Kuten laittomista Pidä tyKsistä , 
KidutuKsista, Katoamisista ja 
tiedonVä lityKsen esteistä .



maroKon miehitettyä  Länsi-
saharan suuri osa sahrawi-
Kansasta joutuu PaKenemaan 
PaKolaisleireille tindoufiin, 
aLGeriaan.

leirit on jaettu neljä ä n 
Vä estöKesKittymä ä n, ”wilayaan”, 
jotKa on nimetty Länsi-saharan 
suurimPien KauPunKien muKaan 
ennen Vuotta 1976: eL aaiún, 
smara, ausert ja dakhLa.

osa ihmisistä  on asunut yli 30 
Vuotta leireillä . nuorimmat oVat 
Kolmannen suKuPolVen PaKolaisia, 
jotKa eiVä t ole KosKaan Kä yneet 
Kotimaassaan. 

Valtaosa leirien asuKKaista elä ä  
teltoissa ilman juoKseVaa Vettä  
ja selViä ä  hengissä  KansainVä lisen 
solidaarisuuden ansiosta. se
KuitenKin suPistuu jatKuVasti 
tiedotusVä lineiden KiinnostuKsen 
Vä hentyessä .



arabian Kielen sanasta sahra, 
”autiomaa”, on johdettu Kolme 
eri merKitystä : sillä  Voidaan Viitata 
asioihin ja ihmisiin, jotKa tuleVat 
KoKo saharan autiomaan alueelta; 
”sahrawi” Viitaten Länsi-saharan 
Kansaan; ja ”lä nsisaharalainen” 
Viitaten nimenomaan Länsi-
saharasta Perä isin oleViin ihmisiin 
ja asioihin.

saharalainen 
ilmasto

sahrawileiri

saharan tuuli

demoKraattisen 
sahrawiarabitasaVallan
ylhä ä llä  oleVa musta raita symbolisoi tusKaa.

Punainen Kolmio 
merKitsee tusKan 
tiellä  Vuodatettua 
sahrawiVerta, 
joKa johtaa 
toiVoon.

ValKoinen raita symbolisoi 
halua rauhaan.

alhaalla 
oleVa 
Vihreä  
raita 
edustaa 
toiVoa.

PuoliKuu ja tä hti edustaVat rauhaa arabimaailmassa.

joidenKin lä hteiden muKaan musta ja Vihreä  raita VaihtaVat PaiKKaa 
liPussa, Kun sahrawit saaVat maansa taKaisin, jolloin toiVo tulee 
Pä ä llimmä iseKsi ja tusKa alimmaiseKsi.
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sahrawi-muoto on yleisin, mutta 
sana Voidaan Kirjoittaa myös 
muodossa saharawi tai sahraoui.



marokon 
Kuningas 
Vuodesta 1961 
Kuolemaansa 
asti. jä rjesti 
Vihreä n marssin 
ja jaKoi 
Länsi-saharan 
mauritanian 
   Kanssa Vuonna 
    1975.

Perusti saharan 
VaPautusliiKKeen. 
Pasifisti ja 
demoKratian 
Puolustaja. 
esPanjalaisjouKot 
Pidä ttiVä t ja 
teloittiVat hä net.

poLisarion ensimmä inen Pä ä -
     sihteeri ja sen 
     edustaja espan-
     jassa. demo-
     kraattisen 
       sahrawiaraBi-
      tasavaLLan 
       Puolustusministeri. 
       tä llä  hetKellä  
       suurlä hettilä ä nä  
       algeriassa.

sissijouKKojen joh-
taja, poLisarion 
Perustaja. demo-
kraattisen 
sahrawiaraBi-
tasavaLLan 
ensimmä inen 
Presidentti. 
Kuoli taistelussa 
mauritanian 
jouKKoja 
Vastaan.

marokon Kuningas 
Vuodesta 1999 
lä htien. hä nen 
VaroVaisen 
edistyKsellisen 
hallintonsa 
ihmisoiKeus-
riKoKsista 
raPortoidaan
sä ä nnöllisesti. 

sahrawien ja 
ihmisoiKeuKsien 
Puolesta taiste-
leVa aKtiVisti. 
maroKon 
hallinto on 
toistuVasti 
Vanginnut 
ja Kiduttanut 
hä ntä . 

tä mä n tarinan


