alle 3 000 sanalla kerrottuna
Vihreä
marssi

s.12
Muurit

s.15
Kansanä ä nestys, jota ei
koskaan tullut

s. 16
Pakolaisleirit

s.18

Teekannu.

Perhe. Useat perheet
muodostavat kastin, ja
useat kastit muodostavat heimon.

		Heimo. Tunnetuimpia
		
sahrawiheimoja ovat
muun muassa
,
,
sekä 		

sheikh
,

Henkilö, joka on vastuussa
heimokokouksissa tehdyistä
pä ä töksistä .

.

		Murre. Tä llä nimellä
sahrawit kutsuvat
Marokossa puhuttua kieltä .

		
Länsi-Saharan
		
vä kiluvultaan
suurin heimo. Heitä pidetä ä n
			
jä lkelä isinä .

		
Sahrawien kä yttä mä
		
vä ljä sininen tunika.
Sivuilta avoimena
kä ytettynä se
tarjoaa helpotusta kuumuudelta, sivuilta
sidottuna
puolestaan
suojaa
kylmyydeltä .
Useista ”khaimoista”
muodostuva tilapä inen leiri.

Punainen

Sika. Muslimit eivä t
syö tä tä .

Vahva hiekanjyvillä kyllä s		
Saharassa puhuttu
tetty tuuli. suomeksi sitä
		
arabian kielen
kutsutaan siroccoksi.
murre. Suurin osa sanoista tulee
klassisesta arabiasta, mutta
murteessa on
myös vaikutteita
espanjasta ja
ranskasta.

		Suuri vuohen- tai
		kamelinnahasta
valmistettu teltta, jota paimentolaisperheet kä yttä vä t suojana.

Tulvinut rantapenger
tai kasteluoja.

			
Espanjan			
kielinen
muinaisaikainen sana malleminkastille. He ovat metalli-, puu- ja
nahkakä sityölä isiä .

Saharan kotoperä inen
puulaji. polisarion
mukaan laji on uhanalainen
johtuen siitä , että alueelle
asemoidut 150 000 marokkolaissotilasta 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 allekirjoittamaan sopimuksen alueen
luovuttamisesta Espanjan haltuun.

Bismarckin jä rjestä mä ssä
Berliinin konferenssissa
Euroopan mahtivaltiot jakavat
Afrikan. Espanja saa haltuunsa
Länsi-Afrikan (nykyisen LänsiSaharan).

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 lähinnä symbolinen, joutuu tunkeutumaan sisä maahan varmistaakseen Ranskan ja Espanjan
alueiden rajat Ranskan kanssa
allekirjoitetun sopimuksen velvoittamana. El Aaiúnin kaupunki
perustetaan.

Marokko itsenä istyy
Ranskasta ja Espanjasta.
Edellisvuonna maanpaosta
palannut sulttaani Mohammed V
julistetaan kuninkaaksi.

Marokko esittä ä YK:lle
vaatimuksensa Mauritanian 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 tunnustaa Algerian itsenä isyyden
Evianin sopimuksella.

YK alkaa painostaa Espanjaa aloittamaan dekolonisaatioprosessin ja jä rjestä mä ä n
itsehallintoa koskevan kansanä ä nestyksen.

Espanjan joukot avaavat
tulen ja hajoittavat
massiivisen rauhanomaisen
mielenosoituksen Zamlassa,
El AaiÚnissa. Yli 12 ihmistä saa
surmansa. Basiri pidä tetä ä n ja
katoaa.

Mohammed Basiri perustaa
Smaran kaupungissa Saharan vapautusliikkeen. Kyseessä on
maltillinen ja vä kivallaton kansanliike. Liike esittä ä , että ”ajan
kanssa ja yhteisellä sopimuksella
siirrymme vaiheittain vastaamaan
omasta hallinnostamme”.

	Marokon armeijan lentokoneet
yrittä vä t ampua alas Hassan
II:n koneen. Tä mä on jo toinen vallankumousyritys marokossa, josta kuningas selviä ä hengissä . Samaan aikaan
Syntyy kaksi sahrawinationalistiliikettä : 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 sopimuksella 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 kokonaan.

Zeuratin kaupungissa Mauritaniassa kaksi nationalistiliikettä yhdistyy ja muuttaa
nimensä Polisarioksi (Kansallinen rintama Saguia el-Hamran
ja Río de Oron vapauttamiseksi).
Liikkeen tavoitteena on itsenä isyyden saavuttaminen espanjalaisilta
aseellisella taistelulla.

YK:n painostamana ja
Marokon ja Polisarion
hyökkä yksistä heikentyneenä
Espanja ilmoittaa, että kansanä ä nestys Länsi-Saharan
tulevaisuudesta jä rjestetä ä n
alkuvuodesta 1975. Tä tä varten
jä rjestetä ä n vä estönlaskenta.

Epäonnistuneiden vallankaappausyritysten ja
yhteiskunnallisten levottomuuksien
seurauksena Hassan II kä ä ntä ä
kansalaisten huomion LänsiSaharaan keksimä llä kuvitteellisen vapautusliikkeen, ”Vapauden ja
yhtenä isyyden rintaman”,
tavoitteenaan salata espanjalaisiin asevoimiin kohdistettuja
salamurhia ja hyökkä yksiä .

	Marokkolaiset soluttautujat 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 länsiSahara luovutetaan Marokolle.

Espanjan Marokolle
vuonna 1958 luovuttama
alue. (s. 6)
Kanariansaaret
Jubynniemi

Espanjalaislegioonan vastuulla
oleva siviilien joukkomurha
vuonna 1970. (s. 7)
Bojadorinniemi

Bou Craasta rannikolle
fosfaatteja kuljettava
liukuhihna.

Ras
Nouadhiboun
niemimaa jaettiin
kahtia Pariisin
sopimuksella.
Ranska sai
itselleen
luonnonrikkaan
Bahia del
Galgon lahden.

Kaivosjuna

demokraattisen
sahrawiarabitasavallan
(SADR) itsenäisyysjulistus 1973
(s. 9)

Pakolaisleirit,
joilla suurin
osa sahrawivä estöstä
edelleen asuu.
(s. 18)

Tä mä mutkA RAJAAN piirrettiin vuonna
1900 Pariisin sopimuksen yhteydessä ,
jolloin mauritanian siirtomaaisä ntä Ranska sai haltuunsa
tä rkeä t Fderikin kaivokset.

Polisario syntyy 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.

Espanjan armeija levittä ytyy rajaalueille ja miinoittaa sen. vihreä
marssi pysä htyy vain muutaman
sadan metrin pä ä hä n rajasta.
pattitilanne kestä ä pä ivä kausia.

Tunkeutuminen esitettiin kansainvä liselle yleisölle harhaanjohtavasti pasifistisena alkuperä iskansojen liikehdintä nä . Tosiasiassa
pohjoisamerikkalaiset agentit olivat
vastuussa suunnitelmasta, ja sen
rahoitti Kuwait Mauritanian ja
Ranskan avustuksella. Kaikilla
nä illä valtioilla oli paljon menetettä vä ä , jos alueelle syntyisi
toinen Algerian kaltainen, sosialistinen valtio, kuten Polisario oli
suunnitellut.

Presidentti Arias Navarro
ministereineen antaa pelä styneenä
periksi kaikille Marokon vaatimuksille 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 espanjalaissotilaat liittyvä t Polisarioon.
Marokon armeija etenee alueelle
pohjoisesta ja mauritanialaiset
etelä stä . Polisario taistelee
tunkeutujia vastaan.

Suurin osa sahrawisiviileistä lä htee
hirmutekoja pakoon kaupungeista
aavikolle, jossa heitä puolestaan
pommitetaan napalmilla ja
valkoisella fosforilla. Eloonjä ä neet suuntaavat Tindoufin
pakolaisleirille Algeriaan.

Viimeiset espanjalaissotilaat jä ttä vä t LänsiSaharan. Kansallinen sahrawineuvosto 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.

YK:n pä ä sihteeri nimittä ä
valtuuskunnan neuvottelemaan sovinnonteon ehdoista
Polisarion ja Marokon vä lillä .
Tavoite on tunnustaa sahrawien
itsemä ä rä ä misoikeus alueella.

	Uutena strategiana Marokko
aloittaa muurien rakentamisen estä ä kseen Polisarion
hyökkä ykset alueelle.

Kansanä ä nestyksestä
neuvotellaan tulitauon
aikana. Turvallisuusneuvosto
perustaa Minurson, YK:n
Länsi-Saharan kansanä ä nestykseen tä htä ä vä n mission.
Rauhansuunnitelmat luovat
pakolaisleireillä toiveita
kotiinpaluusta ja sotavankien
vaihdosta. Toiveet eivä t kuitenkaan
toteudu.

Tä mä estä ä paitsi Polisarion iskut,
myös sahrawipakolaisten paluun
maahansa.

ALUE

Marokkolaiset vahvistavat
lä snä oloaan alueilla, joilla
on eniten luonnonvaroja. Nä ihin
kuuluvat fosfaattien lisä ksi merenelä vä t sekä öljy ja maakaasu.

DEMOKRAATTISEN SAHRAWIARABITASAVALLAN hallussa oleva ALUE

MAROKON
MIEHITTÄ MÄ

Vuosien 1981 ja 1987 vä lillä
marokko muuttaa strategiaansa
Polisarion suhteen. Aavikolle
rakennetaan vä hitellen kahdeksan
muuria, jotka miinoitetaan yhteensä
2720 kilometrin matkalta.

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 tunkeutujat 80 kilometrin etä isyydeltä .

ei

koskaan tullut

Vuonna 1975 Espanja luovuttaa
Länsi-Saharan Marokolle
ja Mauritanialle pitä mä ttä
koskaan lupaamaansa kansanä ä nestystä . Tä mä laukaisee
Polisarion ja nä iden kahden
maan vä lisen konfliktin.

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 kansanÄ 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.

jota
Vuonna 1991 Marokko ja Polisario
sopivat tulitauosta YK:n alaisuudessa. 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.

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.

James Baker jä ttä ä
tehtä vä nsä YK:n erityislä hettilä ä nä Länsi-Saharan
konfliktissa lannistuneena
useista epä onnistuneista yrityksistä
kansanä ä nestyksen jä rjestä miseksi ja alueen mahdollisesta
jakamisesta.

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.

Aminatou Haidar,
laittomasti Marokosta
karkotettu aktivisti, aloittaa
nä lkä lakon Lanzarotella.
Lopulta marokko suostuu hä nen
paluuseensa.

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 länsiSaharan suuri osa sahrawikansasta joutuu pakenemaan
pakolaisleireille Tindoufiin,
Algeriaan.

Osa ihmisistä on asunut yli 30
vuotta leireillä . Nuorimmat ovat
kolmannen sukupolven pakolaisia,
jotka eivä t ole koskaan kä yneet
kotimaassaan.

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.

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 LänsiSaharasta perä isin oleviin ihmisiin
ja asioihin.

Sahrawi-muoto on yleisin, mutta
sana voidaan kirjoittaa myös
muodossa saharawi tai sahraoui.

Saharalainen
ilmasto
Sahrawileiri

Saharan tuuli
Demokraattisen
sahrawiarabitasavallan

Ylhä ä llä oleva musta
raita
symbolisoi tuskaa.

Valkoinen raita symbolisoi
halua rauhaan.

Punainen kolmio
merkitsee tuskan
tiellä vuodatettua
sahrawiverta,
joka johtaa
toivoon.

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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Tä mä n tarinan

Marokon
kuningas
vuodesta 1961
kuolemaansa
asti. Jä rjesti
Vihreä n marssin
ja jakoi
Länsi-Saharan
Mauritanian
kanssa vuonna
1975.

Polisarion ensimmä inen pä ä 		
sihteeri ja sen
		
edustaja Espan		
jassa. Demo		
kraattisen
sahrawiarabi		
tasavallan
		
puolustusministeri.
		
Tä llä hetkellä
		
suurlä hettilä ä nä
		
Algeriassa.

Marokon kuningas
vuodesta 1999
lä htien. Hä nen
varovaisen
edistyksellisen
hallintonsa
ihmisoikeusrikoksista
raportoidaan
sä ä nnöllisesti.

Perusti Saharan
vapautusliikkeen.
Pasifisti ja
demokratian
puolustaja.
Espanjalaisjoukot
pidä ttivä t ja
teloittivat hä net.

Sissijoukkojen johtaja, Polisarion
perustaja. Demokraattisen
sahrawiarabitasavallan
ensimmä inen
presidentti.
Kuoli taistelussa
Mauritanian
joukkoja
vastaan.

Sahrawien ja
ihmisoikeuksien
puolesta taisteleva aktivisti.
Marokon
hallinto on
toistuvasti
vanginnut
ja kiduttanut
hä ntä .

