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FAKTA	OM	MAURETANIEN	
 
 
 
 
Befolkning: ca 3,46 miljoner. 
Befolkning under 15 år: 43,1 %. 
Medellivslängd: 52,7 år. 
Internetanvändare: 4 per 1000 personer.                        Flaggans gula färg symboliserar Saharas sand 
Yta: 1 miljon km2 (motsvarar 2 gånger Sverige).         
Huvudstad: Nouakchott., 820.000 inv.                       . 
Officiellt språk: Arabiska. 
 
Folkgrupper: Arabiska berber - vita morer och svarta morer (Haritiner), Haalpulaar, Soninke, 

Wolof. 
Religion Sunniislam. 
 
Självständig stat: 28 november 1960. 
Valspråk: Ära, broderskap, rättvisa. 
Statsskick: Republik. 
Statschef: Mohamed Ould Abdel Aziz. 
 
Juridiskt system: blandning av sharia (islamsk lag) och fransk civillagstiftning. 
BNP: ca $ 3,5 miljarder. 
BNP per capita: $ 900. 
Fattigdom: ca 40 procent. 
 
Andel läskunniga vuxna 
   Kvinnor  ca 43,4% 
   Män  ca 59,5% 
 
Human Development Index (HDI) 2011: 159 av 187 länder. 
Transparency International Corruption Perceptions Index (2011):143 av 182 länder. 
SIPRIs lista över mest militariserade länder i världen 2010 rankar Mauretanien som land 99. 
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MAURETANIEN	–	UNG	STAT	PÅ	VÄG	MOT	DEMOKRATI	
	
Staten och statsbildningen Mauretanien har endast funnits i 52 år, med andra ord är Maure-
tanien ett ungt land som är mycket komplext, djupt traditionellt men samtidigt öppet för mo-
dernisering. Det är en mycket kort tid för ett område som tidigare varit ett ingenmansland 
befolkat av nomadiserande stammar i avsaknad av någon central myndighet. Därför är stam-
tillhörigheten oftast starkare än den nationella tillhörigheten. Stammarna finner man dessu-
tom gränsdöverskridande över regionen, de finns i de omkringliggande länderna: Västsa-
hara, Algeriet, Mali och Senegal. Sedan självständigheten är landet indelat i 13 distrikt varvid 
ett av dessa utgörs av huvudstaden Nouakchott. De övriga regionerna (s k wilayas)  är Ad-
rar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh Ech Chargui, Hodh El 
Gharbi, Inchiri, Tagant, Tiris Zemmour och Trarza. Regionerna är sedan indelade i departe-
ment som i sin tur är indelade i kommuner. 
 
Med sin speciella historiska bakgrund, sin geopolitiska placering och sina intressen kan lan-
det spela en viktig stabiliserande roll som brobyggare mellan Islam och Västvärlden som 
mellan det moriska norra Afrika och det svarta Afrika. Mauretanien är arabvärldens västlig-
aste del vilket också framgår av namnet Mauretanien som betyder väst. 
 
Samtidigt har Mauretanien traditionellt varit ett konservativt samhälle. Den tyske sociologen 
Ralf Dahrendorf har skrivit att ”det tar sex månader för att organisera val, 10 år för att införa 
en fri marknadsekonomi, men en generation för att skapa det civila samhället…men utan ett 
civilt samhälle finns ingen demokrati”. Detta påstående stämmer till stor del för Mauretanien 
som efter självständigheten huvudsakligen kännetecknats av avsaknad av demokrati och en 
militär kontroll med 17 kuppförsök av vilka 5 lyckades sedan självständigheten. Även om 
partibildningar tilläts under 2000-talet och både parlaments- och presidentval har genomförts 
har det skett med militärens godkännande, en situation vi lärt oss känna igen från länder som 
Algeriet och Turkiet. 
 
Varje samhälle väljer sitt eget system för 
maktutövning och för dialog och med-
borgarnas engagemang i beslutsfattan-
det. Med andra ord måste det demokra-
tiska systemet anpassas till verkligheten 
i varje land. Mauretaniens demokratiska 
erfarenhet visar på hur bristfälliga kon-
stitutionella och institutionella modeller 
inte anpassade för lokala förhållanden 
gör det svårt att införliva pluralistisk de-
mokrati i ett samhälle dominerat av patri-     Nouakchotts universitet –utbildning för framtiden 
monialism dvs dominans baserad på tra-   
traditionella maktstrukturer.         
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GEOGRAFI	OCH	NÄRINGAR	
 
Landet är mångt och mycket ett ökenland, tre fjärdedelar av Mauretanien utgörs av Sa-
haraöknen. Där råder ökenklimat så där är alltid varmt, torrt och dammigt. Under mars och 
april blåser den heta sandbemängda vinden sirocco. Ett stort miljöproblem är den mycket 
begränsade tillgången på färskvatten samt ökenutbredning på grund av skogsavverkning 
med jorderosion som påföljd. Huvudstaden Nouakchotts vatten kommer från Senegalfloden 
som är landets enda vattendrag med vattenflöde hela året. Senegalfloden är gränsflod till 
Senegal.  
 
Inkomstskillnaderna i landet är stora. Det finns väletablerade affärsmän och näringsidkare 
men huvuddelen av befolkningen lever av jordbruk och djurhållning. Jordbruket finns huvud-
sakligen i landets södra del och djurhållningen i den norra och torrare delen av landet. Lan-
det är beroende av import av livsmedel. En viktig inkomstkälla är fisket och gruvindustrin, 
framför allt järn och koppar. Särskilt järnmalmsexporten är inkomstbringande för landet. Vatt-
nen utanför Mauretaniens kust be-
döms vara bland jordens fiske-
rikaste. Tyvärr överexploateras 
dessa av utländska fiskeflottor. Ex-
empelvis EU har under ett antal år 
köpt fiskerättigheter av Mauretanien 
för att få fiska utanför landets kust. 
Dessutom fick nyligen ett stort kine-
siskt fiskebolag licens för 25 år att 
fiska utanför Mauretaniens kust.                           Alldeles intill huvudstaden ligger fiskarnas båtar 
 
Det geografiska läget har gjort Mauretanien till ett transitland. Flyktingströmmar söderifrån 
mot Europa har funnit vägen till staden Nouadhibou i norra Mauretanien och vidare med båt 
över till Kanarieöarna och därmed Spanien och EU. Ett flertal tragiska olyckor har skett med 
båtar i dåligt skick överfyllda med flyktingar. Dessutom sker dessa transporter huvudsakligen 
i skydd av mörker.  
 
Också illegal droghandel från Guinea-Bissau och Senegal tar den här vägen mot Europa. 
Mauretanien och Spanien samarbetar sedan flera år mot den illegala trafiken och Spanien 
har några poliser stationerade i Nouadhibou.  
 

NOUAKCHOTT	–	FRÅN	FISKEBY	TILL	HUVUDSTAD	
 
Huvudstaden Nouakchott ligger i en sänka cirka en halvmeter under havsytan. Havet ligger 
alldeles intill. Huvudstaden var tidigare en mindre fiskeby. Närheten till havet kan bli ett 
kommande problem i takt med global uppvärmning och stigande havsnivå. Ovanligt höga 
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havsnivåer har uppmätts i 
ett flertal västafrikanska 
länder de senaste åren. 
Havet äter sig inåt landet 
med resultat att kustlinjen 
har förflyttats med i snitt en 
till två meter per år. Flyg-
platsen ligger intill havet.  
 
Staden ger ingen huvud-
stadskänsla, trots att den 
med sina cirka 820.000 in-
vånare är Saharas största 
stad. Staden saknar höga 

hus och har växt på bredden. Det gör att Nouakchott fortfarande har småstadska- 
Kollektivtaxi är billigt transportmedel i Nouakchott                     raktär.  

 
Större gator är asfalterade 
men dåligt underhållna, an-
nars är det sand som gäller. 
Överallt syns försäljare och 
människor i rörelse. Utanför 
hotellet vid Avenue des 
Charles de Gaulle, en av 
huvudgatorna, och som är 
tvåfilig med en beväxt mitt-
sträng, har några av stadens 
alla kringströvande getter 
hittat bland sopor lite tid-
ningspapper och plastbitar   

En vanlig gatubild i Nouakchott är getter som letar föda                          sosom de ivrigt tuggar i sig.  
 
Den nederländske författa-
ren och journalisten Jaroen 
van Bergijk beskriver i sin 
bok ”My Mercedes is not for 
sale” Nouakchott mer som 
”ett läger än en stad”, en 
inte alltför smickrande be-
skrivning som inte är helt 
rättvis. Staden är ändå en 
charmig blandning av gam 
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Den växande staden expanderar på bredden                                           malt och nytt. 

FRANSKPÅVERKAT	POLITISKT	SYSTEM	
 
Det politiska system som Frankrike lämnade efter sig innefattar en konstitution med en vald 
president som statschef och ett lagstiftande tvåkammarparlament som består av en senat 
och en nationalförsamling. Presidenten har enligt konstitutionen stora maktbefogenheter. 
Den sittande presidenten heter Mohamed Ould Abdel Aziz. Det är samme Aziz som genom 
en kupp avsatte den demokratiskt valde presidenten Sidi Ould Cheikh Abdallahi och sedan 
installerade sig själv som ordförande för det styrande militära rådet den 6 augusti 2008. Han 
lämnade ordförandeskapet i april 2009 för att kandidera i valet till president och valdes till 
president 5 augusti 2009. Av de fyra presidentkandidaterna fick Aziz med 52,5 procent egen 
majoritet redan i den första omgången. Landets regeringschef, med titeln premiärminister, är 
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf. Presidenten är vald för en mandatperiod på 
fem år vilket innebär att nästa presidentval enligt konstitutionen ska genomföras 
2014. 
 
Senaten innefattar 56 platser. 53 av ledamöterna utses av kommunerna och där en tredje-
del byts ut vart annat år. 3 ledamöter utses av senatorerna för att företräda mauretanier bo-
satta utomlands. De är valda för en period av sex år i taget. Nationalförsamlingen som utgör 
den andra kammaren innefattar 95 platser där ledamöterna väljs för en period av 5 år.  
 
Senaste valet till Senaten hölls i november 2009. Senaste valet till Nationalförsamlingen hölls 
den 19 november och den 3 december 2006. Det val till Nationalförsamlingen som skulle ha 
genomförts i oktober 2011 sköts först fram till mars 2012 och är vidare framskjutet på obe-
stämd tid.  
 
Mauretanien har varit medlem i FN sedan 1961 och landet har ratificerat följande konvent-
ioner: 
 

§ Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), men inte tillhö-
rande tilläggsprotokoll om individuell klagorätt respektive dödsstraffets avskaffande. 

§ Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). 
§ Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD). 
§ Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) men 

inte tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. 
§ Konventionen mot tortyr (CAT) men inte tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr. 
§ Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt tilläggsprotokollen om barn i väp-

nad konflikt respektive tilläggsprotokollet om handel med barn, om barnprostitution 
samt barnpornografi. 

§ Flyktingkonventionen från 1951 och det tillhörande protokollet från 1967. 
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§ Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter liksom den afrikanska 
stadgan om barnets rättigheter och välfärd. 

§ Konventionen om skydd av migrantarbetare och deras familjemedlemmars rättigheter 
(CMW). 

§ Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). 
§ Mauretanien har även ratificerat den Internationella arbetsorganisationens 
§ (ILO) åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter (konventionerna 29, 87, 98, 

100, 105, 111, 138, 182). 
 
Mauretanien har inte undertecknat Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, 
International Criminal Court, (ICC).  
 
Mauretanien har lämnat allmänt formulerade reservationer till CEDAW och CRC med hän-
visning till sharialagar. Rapporteringen till konventionskommittéerna har varit oregelbunden. 

 
Under perioden 2010-2012 är Mauretanien medlem av FNs råd för de mänskliga rättigheter-
na. 
 
 

UTVECKLINGSSAMARBETE	
 
Som före detta europeiskt kolonialland har det självständiga Mauretanien sedan lång tid ett 
utvecklat ekonomiskt samarbete med EU genom Cotonouavtalet som kanske är det mest 
omfattande partnerskapssamarbetet mellan utvecklingsländer och EU. Avtalet har sitt ur-
sprung från år 2000 och bygger på EUs relation till 79 länder från Afrika, Karibien och Stilla 
Havsområdet (ACP). Avtalet - Cotonou Partnership Agreement - omarbetades i mars 2010 
och innefattar nu även nya viktiga frågor som klimatförändring, livsmedelssäkerhet, regional 
integration, stärkande av staten och effektivare bistånd. Mauretanien har också ett långvarigt 
samarbete med och stöd i form av förmånliga krediter från Världsbanken, IMF och Afrikanska 
utvecklingsbanken. Dessa stöd är huvudsakligen inriktade på områden såsom infrastruktur, 
jordbruket, gruvsektorn, förvaltningsstruktur och hälsosektorn. 
 
 
 

MEDIER	
 
I Press Freedom Index 2011-2012 kommer Mauretanien på plats 67 av 179 rankade länder. 
Det är inte ett toppbetyg men i jämförelse med grannländerna i norr och söder där Senegal 
har plats 76 och Algeriet plats 122 visar det ändå på att det i Mauretanien finns viss öppen-
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het för mediebevakning och informationsförmedling. Yttrandefrihet garanteras i grundlagen. 
TV och radio kontrolleras av ett statligt bolag men en ny lagstiftning som är mer öppen vad 
gäller audiovisuella media är på gång att införas. Ett flertal tidningar finns och nya bildas. 
Under många år efter självständigheten begränsades tidningarnas svängrum av förhands-
censur och granskning av inrikesministeriet. I samband med övergången till civilt styre 2006 
infördes också pressfrihet men pressfrihetstraditionen är ny vilket lett till såväl vissa överdrif-
ter och anklagelser om förtal samtidigt som en indirekt form av självcensur till viss del gäller.  
 
 

Möte	med	Moussa	Ould	Hamed		-	chefredaktör	för	den	politiska	veckotidni-
gen	Biladi	
 
Moussa Ould Hamed har arbetat med journali-
stik under hela sitt yrkesverksamma liv och 
Biladi, som betyder ”Mitt land”, var ett projekt 
som kunde sjösättas för några år sedan. Under 
mötet visar chefredaktören upp det senaste 
numret som pryds med en stor bild av landets 
president med rubriken ”L’affaire du Président”. 
Samtalet kommer mycket att handla om den 
eskalerande situationen i grannlandet Mali där 
två tredjedelar av landet (den norra delen) nu 
kontrolleras av islamistiska rebeller. Det nya 
numret handlar mycket om rörelserna MNLA 
och AQIM och en flersidig analyserande artikel 
om konflikten i Mali dominerar numret. Moussa 
Ould Hamed är frispråkig, saklig, analyserande 
och resonerande.  
 
̶  Flyktingar kommer hela tiden in i Mauretanien 
längs den långa huvudsakligen obevakade 
gränsen.  
 
Detta stämmer överens med en redogörelse tidigare samma dag vid ett långt samtal med en 
flykting från Malis norra del, vilken lämnade norra Mali sedan hans hus bränts ned av rebel-
ler.  
 
President Aziz besökte landets östra delar vid gränsen till Mali i slutet av oktober 2012 och i 
samband med detta skottskadades han av sina egna. I internationell press spekulerades om 
detta var ett kuppförsök. Den skadade presidenten togs om hand för vård i huvudstaden och 
han höll samma kväll ett TV-tal. Sedan reste presidenten till Frankrike på obestämd tid för 
vidare vård vilket naturligtvis spädde på de internationella spekulationerna om vad som 
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egentligen skett. Moussa Ould Hamed framhåller att de enda fakta som finns är den officiella 
versionen att det var en olyckshändelse, därför är det ointressant att syssla med spekulat-
ioner. 
 
- Konstruktiv kritik är seriös journalistik, men spekulationer är inte det. Om situationen däre-
mot förändras finns det anledning att kommentera den.  
 
President Aziz är populär 
bland många i Mauretanien 
och chefredaktören finner 
därför ingen anledning att i 
nuläget ifrågasätta den 
officiella berättelsen, och 
avslutar med att berätta att  
 
- Presidenten ses ofta en-
sam köra omkring i huvud-
staden utan vakter vilket 
också bör ses som ett 
tecken på att något kupp-
hot inte föreligger.  
 
 

 
        Chefredaktören Moussa Ould Hamed studerar det senaste numret av den 

politiska veckotidningen Biladi 
 
 

HISTORIA	
 
Även om Mauretanien är en relativt ny statsbildning har området genom historien varit bety-
delsefullt för sin roll som länk mellan Nordafrika och Västafrika. Det som idag utgör Maureta-
nien har sedan tusentalet spelat en central roll i den transsahariska handeln och området var 
under lång tid ett genomströmningsområde. Arkeologiska fynd länkar samman området med 
Nordafrika och medeltida afrikanska riken som Ghana och Mali.  Mellan 400-talet och 1000-
talet ingick Mauretaniens södra delar i kungariket Ghana. Betydelsefulla karavanstäder upp-
stod efter dessa viktiga handelsleder. Också religionen Islams spridning söderut följde han-
delslederna.   
 
Under 1500-talet erövrade marockanska styrkor stora delar av landet. De införde det ara-
biska språket, kulturen och sociala organisationen. Europeiska sjöfarare upprättade under 
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denna tid handelsstationer efter den västafrikanska kusten. Flera århundraden dominerades 
kontakterna med Europa till stor del av handeln med gummi arabicum. Under 1700-talet or-
ganiserade moriska krigare centraliserade maktstrukturer så kallade emirat. Dessa skulle 
senare komma att ligga till grund för det område som framträder som Mauretanien. Den äldre 
historien är präglad av möten mellan berbiska nomader, den bofasta svarta befolkningen 
samt arabiska och franska kolonisatörer. 
 

Kolonialmakten	Frankrike	
 
Frankrike hade i mitten av 1700-talet inlett ett handelssamarbete med moriska stammar vid 
Senegalflodens båda bankar. Områdena norrut blev alltmer intressanta för Frankrike och 
under 1800-talet erövrades stegvis de territorier som utgör dagens Mauretanien från områ-
dena vid Senegalfloden och uppåt. Vid Wienkongressen 1815 tillerkändes Frankrike full kon-
troll över den del av kusten som utgör dagens Mauretanien och Senegal. Frankrike var inte 
den enda giriga kolonialmakten vad gäller Afrika. Britterna försökte i sin tur förbinda områden 
från norra till södra Afrika. Frankrike försökte i sin tur förbinda kontinens västra och östra del. 
Huggsexan mellan Europas kolonialmakter fick lösas vid Berlinkonferensen om Afrikas del-
ning 1884-85.  
 
Frankrikes kontroll över området behövde dock stärkas. Den franske militären och koloniala 
ledaren Xavier Coppolani tog 1901 hand om uppdraget. Han inrättade strategiska allianser 
för att förlänga den franska kontrollen över de mauretanska emiraten. Genom att utlova en 
framträdande roll i den koloniala administrationen och skydd för deras folk övertygades de 
lokala emirerna att acceptera franskt styre. Ett fördrag upprättades mellan Frankrike och emi-
raten (1903), förutom med det norra emiratet som vägrade underkasta sig. Området blev ett 
franskt protektorat och började kallas Mauretanien. Det norra emiratets antikoloniala uppror 
besegrades militärt av Frankrike 1912 och emiratet införlivades i protektoratet Mauretanien.  
 
Även om det första världskriget fick effekten att de europeiska kolonialmakternas grepp om 
sina kolonier försvagades kunde kontrollen över kolonierna ändå bibehållas. Mauretanien 
blev 1920 en fransk koloni och en del av Franska Västafrika (Afrique occidentale française, 
AOF). Fransmännen införde den statsförvaltning som Mauretanien byggt vidare på efter 
självständigheten. Den franska kolonialmakten förbjöd slaveri och klanstrider men då koloni-
alguvernören huvudsakligen befann sig långt söderut i staden Saint-Louis i norra Senegal 
var kontrollen av den rättsliga efterlevnaden svag. Cirka 90 procent av befolkningen fortsatte 
under denna tid som nomader. Den franska koloniala politiken i Mauretanien var särskilt knu-
ten till Senegal, ett beroende som var ekonomiskt, politiskt och administrativt. Detta bero-
ende varade fram till Frankrikes ”assimilationspolitik” och tillämpades aldrig fullt ut i Maureta-
nien, och få försök gjordes för att utveckla landets ekonomi. 
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Tid	för	avkolonisering	
 
Andra världskriget var för kolonialmakten Frankrike än mer förödande då moderlandet till stor 
del var ockuperat. De europeiska kolonialmakternas grepp över sina kolonier försvagade 
ordentligt. Det 1945 bildade Förenta Nationerna (FN) antog ståndpunkter som innebar att 
kolonialsystemen var gamla och otidsenliga och skulle upphöra, bland annat FN-stadgans 
princip om ”folkens lika rätt och självbestämmande”. Stor betydelse hade också den av FN 
1960 antagna Deklarationen om kolonialsystemets avskaffande, mer känd som Kolonialde-
klarationen, i vilken medlemsstaterna förkunnar att det är nödvändigt att göra slut på koloni-
alismen så fort som möjligt. Kolonialdeklarationens punkt 2 säger att ”Alla folk har rätt till 
självbestämmande. Med stöd av denna rätt äga de fritt bestämma sin politiska ställning och 
fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena.” 
 
Mauretanien blev självständigt 1960 och huvudstaden Nouakchott grundades på platsen för 
den lilla koloniala fiskebyn Ksar. En rad reformer av det koloniala systemet hade genomförts 
tillsammans med övriga franska Västafrika. Reformerna bröt med den annars officiella politi-
ken som innebar assimilering och direktstyre till förmån för administrativ decentralisering och 
intern autonomi. Detta var en tid när nationell yra svepte fram över hela Västafrika. Även i 
Marocko, som blivit självständigt tidigare ställdes nationalistiska krav på ett stor-Marocko 
inkluderande både Västsahara och Mauretanien. Den 28 juli 1960 gick Frankrike med på att 
Mauretanien blev helt oberoende. I det nybildade landet fanns ett antal olika etniska grupper 
i landets del söder om Sahara, afrikaner som till exempel soninké, fulani (även kallad peul 
eller halpulaar), tukulor och wolof som bosatt sig i området norr om Senegalfloden.  Dessa 
grupper kom snabbt att dominera statsförvaltningen, även om Frankrike byggt upp ansvaret 
för den politiska processen med morerna.  Morernas reaktion blev krav på ökad arabisering. 
Den etniska oenigheten ledde 1989 till oanade konsekvenser. Vägen till demokrati har varit 
lång och kantad med en mångfald statskupper. 
 

Första	presidenten	Moktar	Ould	Daddah	och	Västsaharakonflikten	
 
Den nybildade statens uppbyggnad var en kopia av det franska systemet med lokal förvalt-
ning och en indelning av landet i tretton regioner. Mauretaniens första president blev Moktar 
Ould Daddah. Trots att han tidigare varit förespråkare för flerpartisystem bildade han redan 
1961 en ’nationell enhetsregering’ med enbart ett erkänt parti för att 1964 ändra konstitution-
en så att landet övergick till att bli en enpartistat. Motiveringen till detta, förklarade Daddah, 
var att Mauretanien inte var moget för ett västerländskt flerpartisystem. Detta innebar att 
Daddah obestridd omvaldes som president vid valen 1966, 1971 och 1976. Daddah valdes 
1971 till ordförande i Afrikanska enhetsorganisationen (OAU) men politiken i hemlandet var 
en ekonomisk katastrof kännetecknad av en stagnerad ekonomi och ökat beroende av stöd 
från Frankrike. En nedgång i exportintäkterna i kombination med flera år av torka gjorde att 
landets redan låga levnadsstandard sjönk ännu mer. Ett växande missnöje med Daddahs 
ledning av landet möttes med försök att återfå popularitet. 1975 förklarade han att Maureta-
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nien skulle bli en islamisk, nationalistisk, centralistisk och socialistisk demokrati vilket möttes 
med viss entusiasm. 
 
Det som fick Daddah på fall var Mauretaniens inblandning i konflikten om Västsahara som 
byggde på tidigare förslag av Daddah om att införliva Västsahara med Mauretanien, som 
dock inte hade något folkligt stöd, i kombination med rädslan för marockansk expansionism. 
Utvecklingen gick snabbt. Trepartsöverenskommelsen i Madrid i november 1975 mellan 
Spanien, Marocko och Mauretanien innebar att Spanien skulle lämna territoriet Västsahara 
som skulle fördelas mellan Marocko och Mauretanien. Detta var inte någon folkrättsligt legal 
överenskommelse då västsaharierna inte var representerade. Samma månad invaderade 
Marocko och Mauretanien Västsahara. Februari 1976 utropades Demokratiska Sahariska 
Arabrepubliken (SADR) av befrielserörelsen Polisario och ett regelrätt krig rådde nu mellan 
Polisario och Marockos och Mauretaniens arméer. Ett problem för Daddah var att morerna i 
landets norra delar och huvuddelen av nordliga stammar hade medlemmar på båda sidor av 
gränsen varav många sympatiserade med Polisarios krav på självständighet. Detta innebar 
att gerillan fick stöd i norra Mauretanien och många mauretanier lämnade landet och anslöt 
sig till gerillan. Svarta soldater från landets södra del var i sin tur missnöjda med att behöva 
medverka i ett krig som de såg mest som en intern arabisk konflikt som om den lyckades 
skulle utöka den moriska delen av Mauretaniens befolkning.  
 
Den mauretanska armén var dåligt utbildad och hade svårigheter med invasionen i Västsa-
hara. Polisario svarade med att tränga in på mauretanskt territorium och angrep järnvägen till 
järngruvan i Zouerate vilket påverkade landets ekonomiska och politiska stabilitet och 1976 
anföll Polisario även huvudstaden Nouakchott. Daddahs stöd dalade och han fråntogs mak-
ten vid en militärkupp i juli 1978. Daddah fängslades men fick gå i exil i Frankrike augusti 
1979. Från exilen försökte han år 1980 organisera en kupp som skulle föra honom tillbaka till 
makten, vilket misslyckades. 2001 fick han dock återvända till Mauretanien. 
 
 

Militärkupper	1978	och	1979	-	fred	med	Västsahara	
 
En militärjunta – militära kommittén för nationell återhämtning - under ledning av kuppledaren 
överste Mustafa Ould Salek styrde nu landet. En tidig åtgärd var att Mauretanien avsade sig 
alla territoriella krav på Västsahara. Polisario svarade på den nya mauretanska hållningen i 
Västsaharafrågan med vapenvila och fredsförhandlingar mellan parterna genomfördes se-
nare i Algeriet. I augusti 1979 undertecknades Algeravtalet mellan företrädare för Maureta-
nien och SADR. I avtalet avsade sig Mauretanien alla territoriella krav på Västsahara och de 
båda parterna gav också sitt stöd till OAUs och FNs avkoloniseringsarbete och tillerkände 
västsahariernas rätt till självbestämmande. I protest mot Mauretaniens ”svek” i Västsahara-
frågan lanserade Marocko 1981 ett misslyckat kuppförsök mot de styrande militärerna i Mau-
retanien. Detta resulterade i att Mauretanien bröt förbindelserna med Marocko men dessa 
återupptogs senare. 
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Mauretaniens medverkan i Västsaharakonflikten ökade spänningarna i det redan sargade 
landet och en ny kupp genomfördes i april 1979 under ledning av de två överstarna Ahmed 
Ould Bouceif och Muhammad Khouna Ould Haidallah. En ny militärjunta – militära kommittén 
för nationens räddning – tog vid. Mustafa Ould Salek hölls fängslad 1981-84, men kunde 
ställa upp som oberoende kandidat i presidentvalet 1992. Ahmed Ould Bouceif utsågs till 
premiärminister i den nya regeringen, men omkom en månad senare i en flygolycka. Den 
andre kuppledaren Mohamed Khouna Ould Haidalla utsågs till Mauretaniens president i ja-
nuari 1980, en position han innehade till december 1984 då han avsattes vid en ny stats-
kupp. Haidalla gjorde ansatser att förbättra relationerna mellan vita och svarta morer. Slave-
riet som var utbrett i Mauretanien förbjöds, men i praktiken fortsatte allt som vanligt ute på 
landsbygden. Han hade också långtgående planer på att genomföra en övergång från militärt 
till civilt styre efter det marockanska försöket att störta den styrande regimen. Haidalla om-
placerade fortlöpande personer i viktigare positioner för att hans maktposition inte skulle ho-
tas. 

 
 

Taya	inleder	en	pro-västlig	politik	
 
1984 avsattes Haidalla av Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya som likt tidigare maktinnehavare 
lovade förändringar mot demokrati. Taya var landets president från 1984 till 2005 då en ny 
militärkupp avsatte honom. Konflikter och motsättningar inom det mauretanska samhället 
eskalerade under Tayas maktperiod. En sådan var den mellan araberna-morerna (majorite-
ten) och den svarta befolkningen i södra Mauretanien i områdena norr om Senegalfloden 
(minoriteten). Konflikten eskalerade och våldsamheter uppstod i april 1989. Samtidigt väck-
tes en gränstvist fram pådriven av Senegal som ifrågasatte Senegalfloden som en naturlig 
gräns. Våldet eskalerade än mer och ca 70.000 av de icke-moriska folkgrupperna flydde eller 
fördrevs ur landet till Senegal. Dessa fick återvända 2008-2011. 
 
Under Tayas maktperiod legaliserades oppositionspartier. 1991 antogs en ny författning som 
formellt satte stopp för militärt styre. Författningen från 1991 ger presidenten stora maktbefo-
genheter. Taya segrade i val som avfärdades som ogiltiga av både oppositionen och externa 
valobservatörer. Vid valet år 2001 arresterades motkandidaten dagen före valdagen ankla-
gad för att förbereda en kupp men släpptes dagen efter valet. Tayas styre fick också problem 
med islamistiska motståndare till regimen vilket möttes med hårdhet. Detta resulterade i sin 
tur i att regimen kritiserades av internationella människorättsorganisationer.  
 
Utrikespolitiskt vände sig Taya mot väst och landet betraktades som pro-västligt. Ett när-
mande till väst innebar större möjligheter till bistånd och ekonomiska fördelar för det fattiga 
landet. Taya upprättade på USAs inrådan diplomatiska förbindelser med Israel. I samband 
med den USA-ledda invasionen av Irak fängslades islamistiska ledare. Missnöjet eskalerade 
och ett misslyckat kuppförsök gjordes i juni 2003 med omfattande strider i huvudstaden 
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Noukchott men Taya räddades när Taya-trogna styrkor anlände från landsbygden. Kupple-
daren var en före detta arméöverste som lyckades fly men senare tillfångatogs. De samman-
svurna greps inkluderande bland annat chefen för högsta domstolen. Greppet om landet 
hårdnade igen. 2004 antogs en ny arbetsmarknadslag som begränsade de fackliga rättighet-
erna och i praktiken gjorde det svårt att få en fackförening registrerad. 
 
Tayas roll i Mauretaniens nutidshistoria är omtvistad, men helt klart innebar kuppförsöket 
2003 en stagnering av den försiktigt inledda processen mot ett civilt styre. När makten är 
alltför centrerad till en person är det farligt att resa utomlands för konspiratörer ser då möjlig-
heten att ta makten. Så skedde i augusti 2005 då Taya befann sig i Saudi-Arabien. Militärer, 
bl a delar av presidentens livgarde genomförde en oblodig kupp och meddelade att ”De nat-
ionella väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkorna har enhälligt beslutat att få ett definitivt slut 
på regimens förtryckarverksamhet, som vårt folk har drabbats av under de senaste åren”. 
Taya fick aldrig återvända till Mauretanien utan lever i exil. 
 
 

Övergång	till	civilt	styre	inleds	
 
Den nya militärjuntan kallade sig Militära rådet för rättvisa och demokrati. Ur den framträdde 
Ely Ould Mohamed Vall som ledare. Oliktänkande släpptes nu ur fängelserna och det poli-
tiska klimatet blev alltmer avslappnat. Den övergång till civilt styre som Taya planerat men 
inte genomförde gick nu framåt. En ny konstitution antogs i juni 2006. Presidentens mandat-
period begränsades till fem år och maximalt två mandatperioder. Yttrandefrihet infördes. I 
november 2006 genomfördes lokalval och senatsval med 28 partier. Islamistpartier var för-
bjudna vilket innebar att många kandiderade som oberoende istället. Sidi Ould Cheikh Abdal-
lahi valdes till president i mars 2007 och tillträdde som landets första demokratiskt valda pre-
sident den 19 april samma år. Utländska valobservatörer bedömde samtliga val som fria och 
rättvisa. Situationen i Mauretanien kan här liknas vid den i Algeriet eller tidigare i Turkiet, det 
vill säga val sker med av militären godkända partier och i praktiken är det också indirekt mili-
tären som godkänner tillträdande regering. Militärkupper har präglat Mauretaniens politiska 
historia. I augusti 2008 avsattes Sidi Ould Cheikh Abdallahi i en militärkupp sedan han av-
skedat fyra generaler. Mohamed Ould Abdel Aziz, en av dessa fyra, ledde den oblodiga kup-
pen. Några månader före kuppen hade Abdallahi adjungerat islamistpartiet Tawassoul i rege-
ringen vilket hade skapat spänningar gentemot militären. 
 
Mauretanien styrs idag av presidenten Mohamed Ould Abdel Aziz och hans parti Union Pour 
la République (UPR) vilket betyder Union för republiken. Aziz är populär bland många mau-
retanier då landets ekonomi har blivit starkare under hans styre. Den politiska oppositionen 
och många yngre mauretanier saknar dock politisk öppenhet och sociala förändringar. Det 
parlamentsval som skulle genomförts 2011 är framskjutet på obestämd tid. Nästa president-
val ska hållas 2014. 
 



-	18	-	
	

DAGSPOLITIKEN	2012	

RÖSTER	FRÅN	REGERING	OCH	OPPOSITION	
 

Union	pour	la	république	(UPR)  
 
Mohamed Yahiya Horma, förste vice ordförande i Union pour la république (UPR), presiden-
tens parti som också allmänt kallas ´ruling party’, tar emot i partiets byggnad i stadens cent-
rum. Han är trevlig och öppenhjärtlig. Han vill ha ett antal frågor samlade att prata om men 
får gärna avbrytas med följdfrågor. Inte oväntat inleder han med den kritiska situationen i 
grannlandet Mali som också berör Mauretanien.  
 
̶  För ögonblicket rör det sig om ca 120.000 flyktingar från Mali som kommit till Mauretanien. 
Antalet kommer med högsta sannolikhet att öka och det är nu viktigt att ta hand om den här 
flyktingströmmen och samtidigt se till att Mauretanien inte blir indraget i konflikten.  

   
̶ För flyktingarna behövs mat och hälsofrågor måste lösas. UNHCR stöder Mauretanien med 
den här uppgiften.  
 
̶ Ursprunget till konflikten ligger till stor del i 
den varu- och droghandel som länge flore-
rat mellan Mali och Algeriet och att Algeriet 
har sin gräns mot Mali helt öppen. Men 
Algeriet har också vidtagit hårda tag mot 
inhemska terrorister som därför har flyttat 
sitt fäste över gränsen till Mali och finan-  
sierar sin verksamhet genom att kontrollera 
denna handel. Också soldater som tjänst-
gjort i Libyen under Khadaffi återvänder 
beväpnade till Mali, vilket också späder på 
konflikten.   
 
Horma återvänder en stund till inrikespoliti-
ken.  
̶ Union för republiken är ett nationellt sam-
lande parti. Mauretanien är pluralistiskt, 
demokratiskt och transparent. Ett arbete 
pågår med att utveckla och förbättra villko-
ren i Mauretanien och denna process sker      Mohamed Yahiya Horma möter vid partiets byggnad  
genom en fortlöpande inter-dialog, en form  
av medborgardialog.              
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Rassemblement	des	Forces	Démocratiques	(RFD)		
 
 
Det största oppositionspartiet är Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD). Partiet 
har observatörsstatus i Socialistinternationalen. Partibyggnaden ligger en bit norrut från cent-
rum. Huset är svårt att hitta då gatuskyltar saknas i Nouakchott och där finns definitivt inte 
några gatunummer heller. Här finns bara ett sätt att hantera situationen, att fråga lokala bo-
ende som anger rätt riktning och på så sätt närma sig den aktuella adressen.  
 
Mohamed Ahmed Ould Daddah, tidigare minister nu partiets vice ordförande, tar emot. Det 
är den varmaste tiden på dagen, men i hans arbetsrum är det behagligt svalt. Han är vänlig 
och ger mötet tid, när han talar är han eftertänksam i val av ord och formuleringar för det 
budskap han vill ge om Mauretaniens tillstånd.  
 
̶ Mauretanien är ”ett rikt land med fattiga 
människor”. Korruptionen är mycket om-
fattande i landet, och särskilt inom militä-
ren. Cirka 35-40 procent av statsbudge-
ten går till militären. Ungefär 40 procent 
av statsbudgeten saknar insyn. Landet 
skulle kunna utvecklas inom särskilt de 
tre viktiga huvudnäringarna boskaps-
skötsel, jordbruk och fiske. Jordbruket i 
landets södra del skulle kunna producera 
mycket mer. 
 
̶ Mauretanien borde dra lärdom från 
andra länders erfarenheter. 
 
Daddah nämner Sverige också och 
kanske känner han till något. Hans 
hustru kommer från Danmark. 
 
̶  RFD arbetar  för  ett  övergripande  mål         Mohamed Ahmed Ould Daddah i sitt arbetsrum  

och det är riktig  demokrati  och  för  res- 
pekt av mänskliga rättigheter. Men det är ett mycket svårt arbete. I Mauretanien finns det 11 
oppositionspartier. Dessa koordinerar nu sin verksamhet. 
 
Daddah är övertygad av att när det blir fria val då kommer RFD att vinna. 
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MAURETANIEN	OCH	ISLAMISMEN	
 
Islam nådde den mauretanska regionen redan under 800-talet genom transsahariska kara-
vaner. Sufiska brödraskap säkerställde islams folkliga förankring från början av 1700-talet. 
På detta sätt har religionen bidragit till att utforma den sociala kulturen. Under den koloniala 
perioden såg många de koloniala myndigheterna som en katolsk invasion att bekämpa. När 
den postkoloniala perioden inleddes erkände religiösa auktoriteter den politiska makten. Re-
ligiösa auktoriteter associerade sig till republikens etablissemang i den stat som förklarade 
sig vara islamisk. Ändå sammanföll aldrig islam och den politiska makten som snarare för-
sökte göra islam till ett medel för politisk och social kontroll. Staten distanserade sig från den 
religiösa världen som fick sköta själva religionsutövningen. Den arabiseringsprocess som 
påbörjades redan 1966 innebar för den nya staten att befolkningen orienterade sig mot den 
arabisk-muslimska världen.  
 
En islamisk radikalisering började ta form först i mitten av 1980-talet, från början dominerad 
av personer som stått nära regimen. Då bildades den första islamiska banken i Mauretanien. 
Under denna tid gick också mindre religiösa grupper samman under namnet Hasim, en ny-
fundamentalistisk rörelse som predikade en anti-etablissemang form av islam. 1991 blev 
flerpartipolitik verklighet och ett parti bildades med den algeriska rörelsen Front Islamique du 
Salut som förebild men myndigheterna vägrade registrera partiet. Istället bildades då islam-
istiska klubbar för att samla de militanta. 1994 genomförde myndigheterna en rad utvisningar 
av utländska predikanter. De islamistiska klubbarna förbjöds och dess ledare arresterades. 
Dessa fick göra tv-sända bekännelser om att de planerat utföra terrordåd. Men denna åtgärd 
snarare uppmuntrade spridningen av radikal islam. Flera ledande radikala islamister reste 
utomlands till länder som Sudan och Gulfstaterna där de knöt kontakter med liknande rörel-
ser.  

 
Mauretanien befann 
sig i en brytningspunkt 
mellan inrikes influen-
ser och yttre kontakter 
samtidigt som myndig-
heterna försökte 
dämpa islamisk radika-
lisering i landet. Peri-
oden 1980-2001 var 
dock framgångsrik för 
de radikala islamister-
na genom att de för-
ankrades socialt. Utåt 
verkade  det  som  om  

de           Den största och vackra moskén i Nouakchott är en gåva från Saudi-Arabien  
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politiska ambitionerna avtagit när anhängare värvades bland ungdomar, kvinnor och miss-
gynnade samhällsskikt. Andra arabländer började intressera sig mer för Mauretanien som ett 
resultat av de upprättade nätverken mellan Mauretanien och övriga arabvärlden, särskilt 
Gulfstaterna. Pengar strömmade in för byggande av framför allt moskéer. Mellan 1989 till år 
2002 ökade antalet moskéer i enbart huvudstaden Nouakchott från 617 till 7643. 99 procent 
av dessa moskéer är byggda genom utländsk finansiering. Besöker man Nouakchott undgår 
man inte att se den största och mycket vackra moské som finns i stadens centrala del och 
som är en gåva från Saudi-Arabien.  
 
Under Maaouya Ould Sid'Ahmed Tayas presidentperiod hade Mauretanien gått över till en 
pro-västlig politik. Gulfkriget 1991, terrorattackerna 11 september 2001 och Irakinvasionen 
2003 har samtliga påverkat Mauretaniens utrikespolitik. 1999 upprättade Mauretanien diplo-
matiska förbindelser med Israel vilket gjorde att islamisterna kunde ta över Palestinafrågan. 
Med detta agerande ville Ould Taya tillgodose USA som starkt ifrågasatt hans legitimitet. En 
upprörd predikant utropade en fatwa avsedd att visa att det var förbjudet för islamiska stater 
att ha diplomatiska förbindelser med Israel. Samtidigt blev detta också ett uppvaknande i 
Mauretanien för den pan-arabiska rörelsen. Taya som ville få ett slut på det amerikanska 
misstroendet tog efter 11 september aktivt del i jakten på islamister vilket gynnade den islam-
istiska rörelsen och slutet på Ould Tayas period vid makten kännetecknades av konfrontation 
med islamisterna.  
 
2003 beslutade regimen att ta itu med situationen med islam i landet. Omfattande arreste-
ringar av islamister utlöste folkliga protester. Det misslyckade men blodiga kuppförsöket i juni 
2003 länkades direkt till islamisternas aktiviteter. I samband med kuppförsöket öppnades 
fängelserna och samtliga fångar rymde för att några dagar senare återvända till fängelsepor-
tarna för att uppfylla sin ”samhällsplikt”. Två fångar återvände inte utan hade lämnat landet. 
En av dessa var Mohamed Jemil Ould Mansour numera ledare för det islamistiska partiet 
Tawassoul. De blev politiska flyktingar i Belgien under ett år. Där kom de också i kontakt 
med islamiströrelsen i Europa. 
 
Vid presidentvalskampanjen november 2003 stödde islamisterna den tidigare presidenten 
Mohamed Kouna Ould Haidalla. Jemil Ould Mansour gjorde från Bryssel regimkritiska utta-
landen på arabiska satellitkanaler och en kollega till honom skapade en internetsida som tog 
upp situationen för mänskliga rättigheter i Mauretanien. Rörelsen bedömde att det nu var 
läge att åter bilda ett politiskt parti men den här gången bredare för att också rymma de som 
inte var islamister. Regeringen vägrade registrera partiet. I augusti 2004 förhindrade rege-
ringen ett nytt kuppförsök. Regimen arresterade åter islamistiska rörelsens ledare inklusive 
Jemil Ould Mansour. Efter att de släpps från fängelset en månad senare startade de en 
kampanj för att informera om att de fängslade hade torterats. Internetsidan Observatorie 
Mauritanien des Droits de l’Homme visade bilder på torterade fångar. Den islamistiska rörel-
sens ledare arresterades igen och skulle dömas tillsammans med kuppmakarna vid rätte-
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gången i november 2004. Så blev ej fallet utan de frigavs i februari 2005 efter en hunger-
strejk. Regimen arresterade också unga jihadister som besökt Groupe Salafiste pour la Pré-
dication et le Combat (GSPC) läger i Algeriet. De islamistiska ledarna inklusive Jemil Ould 
Mansour arresterades igen. Mansour flydde och lyckades lämna landet. President Ould Taya 
förklarade att landet skulle fortsätta medverka i kampen mot den globala terrorismen. 
 
Juni 2005 attackeras en garnison söder om den algeriska gränsen med många döda och 
skadade. GSPC tog på sig ansvaret för attacken. Augusti 2005 avsattes president Ould Taya 
i en militärkupp som var en direkt reaktion på islamistkrisen och regimens svårigheter att 
hantera den. Den nya regimen utfärdade en amnesti för islamistledare och vissa jihadister. 
Den nya regimen proklamerade att deras roll enbart var tillfällig. Ett demokratiskt system in-
leddes med rättvisa och transparanta val lokalt, till parlamentet och av presidenten. Islamis-
terna som omorganiserats fick del av dessa valda platser och en av dessa platser till Nation-
alförsamlingen tillföll Jemil Ould Massoud och i maj 2008 adjungerade presidenten Abdallahi 
vid sin första regeringsombildning islamisterna till den nya regeringen.  
 
Abdallahi störtades vid en ny militärkupp i augusti under ledning av Mohamed Ould Abdel 
Aziz. Islamistpartiet försökte ensidigt närma sig regimen. Vid senatsvalen 2009 förstärkte 
islamisterna sin ställning. Jemil Ould Mansour föreslog utvecklandet av en politisk allians och 
liknade målet med ett mauretanskt enhetsparti baserat på islam, det som han också kallade 
för ”den gyllene medelvägen”.  
 
Så kom en period med flera terroristattacker i Mauretanien. December 2007 dödades fyra 
franska turister öster om Nouakchott. Samma månad utsattes en nationell armépatrull för en 
attack med tre döda i landets norra del. Attentatsmännen var oftast unga mauretanier som 
tillhörde al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). April-maj 2008 hittades AQIM-ledare i ett 
hus i Nouakchott. Vid attacken dödades tre personer och det slutade med en polisjakt med 
eldstrider i centrala Nouakchott. Gömda vapen hittades i närheten. I september 2008 attack-
erades en patrull i norra delen av landet där 12 personer dödades. En amerikansk medbor-
gare mördades i juni 2009 på en marknad i Nouakchott.  Mauretaniens första självmords-
bombning skedde utanför den franska ambassaden i augusti 2009. I november samma år 
kidnappades tre spanska hjälparbetare på den mest trafikerade vägen norrut från Nou-
akchott och i december togs två italienska turister som gisslan i östra Mauretanien. Dessa 
befriades i april 2010.  
 
Många islamister och sympatisörer fängslades. I maj 2010 hölls rättegång mot dussintals 
arresterade, däribland de tre mördarna till de franska turisterna. En fråga som restes var 
vilka ’salafisterna’ och de mauretanska terroristerna var. Radikaliseringen förklarades med 
unga mäns vrede och frustration över brist på arbete och över sociala orättvisor, de stora 
sociala omvandlingarna och den kraftfulla urbaniseringen i ett land kännetecknat av ett auk-
toritärt styre. En debatt som började i fängelserna blev snart en nationell debatt som myndig-
heterna såg som positiv. De fängslade tilläts uttrycka sig fritt även om de gick till hårda at-
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tacker mot regimen. Den mauretanske professorn Zekeria Ould Ahmed Salem skriver i en 
analyserande artikel att ”alla delar av islamister deltog i debatten där de huvudsakliga te-
mana var att visa hur moderata mauretanska islamister skulle engagera sig i pluralistisk de-
mokrati, integreras både med myndigheterna och med de häktade och bli mellanhänder mel-
lan dem och vad detta skulle betyda för islams sak”1.  
 
Senare beslöt regeringen att officiellt delta i denna dialog. En kommitté bildades med en pa-
nel av välkända imamer. Arrangemanget skedde till stor del i närvaro av media. Dialogen 
slutade efter två veckor. Den rapport som sammanfattade dialogens resultat delade in fång-
arna i två grupper, de som erkände att de begått brott men behöll sina jihadistpositioner och 
inte ansåg att de gjort något religiöst olagligt och huvuddelen det vill säga de som önskade 
att de avstått från all radikalisering och bad om ursäkt för våldet. Rapporten rekommende-
rade att alla som inte varit involverade i våldshandlingar frigavs och mildhet skulle visas de 
övriga. Regimen insåg att hårt mot hårt bara föder ny extremism. Att inleda en dialog och 
därigenom ta udden ur radikal retorik har hittills visat sig vara ett vinnande koncept. Det visar 
på en styrka och en självsäkerhet hos regimen som vågade ta detta initiativ.  
 
Genom att islamisterna fått en plats på den politiska arenan, men är fortfarande i minoritets-
ställning, så pacificeras också den extrema formen av islamism, och är de med på den poli-
tiska arenan så är de också med och kontrollerar den religiösa diskursen.  
 
Mauretanien inledde 2011 ett samarbete med Mali och Algeriet för att bekämpa terrorismen. 
Gemensamt har man attackerat 'al-Qaeda-fästen' inne i Mali. Regimens sammanbrott i  Mali 
har dock ändrat förutsättningarna för detta samarbete. 
 

Möte	med	Jemil	Ould	Mansour	
 
Jemil Ould Mansour tar emot i sitt arbetsrum i Tawassouls – islamistpartiets - hus i centrala 
Nouakchott. Huset är målat grönt, den färg som symboliserar religionen. Han ger bilden av 
en person fylld av energi och beslutsamhet. Oundvikligen kommer vårt samtal in på den es-
kalerande konflikten i Mali som indirekt berör också Mauretanien. Hans analys överens-
stämmer med vad andra har berättat. Han delar regimens syn på terrorism som behöver be-
kämpas.  
̶  Terrorism ”is a bad force”. Men i Europa och västvärlden används begreppet terrorism en-
bart om enskilda personer eller grupper som utför terrordåd. Terrorism kan också utövas av 
stater. USA är ett exempel på ett land som utövar statsterrorism. Israels agerande i Palestina 
är också statsterrorism, konstaterar han.   

																																																													
1	Ould Ahmed Salem, Zekeria, “The paradoxes of Islamic radicalisation in Mauritania”, Islamic Radical-
isatiion in North Africa - Politics and process (Ed.) George Joffé, Routledge 2012. 
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Mansour känner sig bekväm i rollen 
som ledare för ett islamistiskt parti och 
den konstitutionella struktur som inne-
bär att olika partier konkurrerar om 
inflytande. Men att han är lite svä-
vande när det gäller synen på flerpar-
tisystem är föga överraskande. Han 
anser det splittrande med partier som 
vill så olika: haratiner, liberaler och 
socialister tar han som exempel. Dess-
sutom röstar många idag efter släkt-
bakgrund. Mansour refererar till idéer 
om demokrati som shura (politisk con-
sensus) som erkänns i koranen.  

Tawassouls gröna huvudkontor ligger centralt i Nouakchott                         
 
̶ För en dialog om framtiden är det en viktigare ut-
gångspunkt att utgå ifrån vad som är gemensamt för 
alla mauretanier, och det är att alla tillhör islam. Därför 
är islamistpartiet den enda kraft som kan ha denna 
nationella samlande funktion.  
 
̶  Mauretanien är inte en del av den ’arabiska våren’, 
men Mauretanien väntar på någon form av förändring.  
 
Vad detta resonemang skulle betyda i praktiken hin-
ner vi inte fördjupa oss i då nästa besökare står för 
dörren.  
 
 
 

Jemil Ould Mansour leder islamistpartiet Tawassoul 

 

SLAVERITET	OCH	HARATINRÖRELSEN	
 
Slaveri var ett utbrett fenomen i stora delar av det förkoloniala Afrika men Mauretanien var 
ett av de få afrikanska länder där det kvarstod som en inrotad företeelse även under post-
kolonial tid. Mauretanien visar också på ett sällsynt exempel på en emancipationsrörelse 
som grundats och som drivs av slavar, före detta slavar och ättlingar till slavar. Även om sla-
veriet inte tolererades av den franska kolonialmakten skedde ingen förändring. I praktiken 
kvarlevde den sociala kulturen med slavar vidare. I Mauretaniens konstitution införlivades 
direkt efter att landet blivit självständigt från Frankrike 1960 principerna i deklarationen om de 
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mänskliga rättigheterna. Även om det självständiga Mauretanien år 1981 formellt avskaffade 
slaveriet skedde i praktiken ingen märkbar förändring. Mauretaniens första demokratiskt 
valda president Sidi Ould Cheikh Abdallahi erkände slaveriets existens och parlamentet 
stadsfäste 2007 den lag som kriminaliserar slaveriet vilket i praktiken innebar att det är olag-
ligt att äga slavar. Straffet kan bli fängelse i upp till tio år för att hålla människor som slavar 
och för stödjande av slaveri kan man dömas till två års fängelse. Dock har hittills endast en 
slavägare fällts i domstol. Vidare utlovas ekonomiskt stöd till befriade slavar. Det förekommer 
knappast något annat land där slaveri fortfarande förekommer i så stor omfattning. Obero-
ende uppskattningar talar om var femte av landets invånare som är slav men det är svårt att 
få fram ett exaktare tal då definitionen är luddig. Det stora antalet före detta slavar indikerar 
också på att slaveri har förekommit i stor skala. 
 

Slaveriet	är	kopplat	till	social	och	etnisk	bakgrund	
 
Landets geografiska position har inneburit att befolkningen består av olika folkslag. Den hu-
vudsakliga delningen är mellan afro-mauretanier (ca 30 procent) och arabiska berber eller 
morer. Mer än hälften av morerna är svarta morer, haratiner, en grupp som består huvudsak-
ligen av slavar, befriade från slaveriet eller ättlingar till slavar. Dessa moriska slavar och före 
detta slavar har ingen gemensam grund med de afro-mauretanska slavarna. Majoriteten av 
slavarna är kvinnor och deras barn. Barn till en kvinnlig slav ägs med automatik av hennes 
ägare. Slavarna köps och säljs inte som tidigare utan ges bort som gåvor. 
 
Mauretaniens religiösa ledare har en passiv inställning till att slaveri är en naturlig del i den 
mauretanska kulturen. Några religiösa ledare menar att slaveriet ska finnas i mauretansk 
kultur och lutar sig tillbaka på Koranen. Bland religiösa ledare hävdas också att om slaveriet 
avskaffas så måste ägarna ersättas. Faktiskt köper sig flera slavar fria.  
 
 

El-Hor	
 
Någon organiserad utmaning mot slaveriet hade inte funnits i Mauretanien förrän 1978 då 
organisationen El-Hor (betyder ”den frie”) bildades av eliten bland haratinerna. Slaveriet som 
institution hade tidigare inte utmanats bortsett från några mindre och isolerade revolter. El-
Hor förklarade i sina stadgar att organisationen var helt oberoende. Målsättningen var att 
bekämpa slaveriet och alla former av oavlönat arbete. Organisationen såg som sin uppgift att 
verka för en modernisering av islamisk lag och rättspraxis som godkänt slaveriet och därmed 
också haratinernas underlägsenhet. Ordet slaveri användes bara en gång i organisationens 
stadgar. I stadgarna behandlades också haratinernas identitet och där man konstaterade att 
de var ’oupplösliga’ i annan etnisk grupp i Mauretanien även om de var en del av det moriska 
samhället. 
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Detta skedde under den tid när det enbart fanns ett parti i Mauretanien. El-Hor hade inte am-
bitionen att försöka störta maktstrukturen, de ville avskaffa slaveriet. Den moriska eliten såg 
El-Hor som ett hot mot enad gemenskap. Samma år som rörelsen bildades störtades Ould 
Daddahs regim. El-Hor som ville betraktas som en aktör på den nationella politiska scenen 
demonstrerade till stöd för den nya regimen. Dess verksamhet uppmärksammades också 
internationellt och El-Hor började samarbeta med den Londonbaserade internationellt re-
spekterade organisationen Anti-Slavery International.  
 
1980 organiserade El-Hor demonstrationer i flera städer mot en slavförsäljning. Myndighet-
erna förklarade att det var ett brott att ta upp slaverifrågan. De personer som grundat El-Hor 
arresterades och fängslades. De dömdes till fängelsestraff på upp till tre månader men lyck-
ades göra rättegången till sin fördel vilket omskrevs i landets press och händelsen uppmärk-
sammades såväl nationellt som internationellt.  
 
Instabilitet i landet och internationella påtryckningar fick regimen att tänka om och vägen mot 
ett förbud mot slaveri var på väg och den 5 juni 1980 antog den nationella militärkommittén 
den deklaration som avskaffade slaveri. Då aktivister såg denna deklaration som juridiskt 
värdelös utfärdades den 9 november 1980 ett dekret om slaveriets avskaffande.  
 
I juni 1983 beslutade regimen om en landreform som avskaffade den traditionella äganderät-
ten. Istället skulle nu marken ägas av den som brukade den. Den nya lagen skulle möjliggöra 
för slavar att äga marken de brukat. Till minister för landsbygdsutveckling tillsattes en av 
grundarna av El-Hor, Messaoud Ould Boulkheir. Mycket av det som El-Hor strävat efter var 
nu uppnått och organisationen betraktades som en politisk kraft. Samtidigt innebar denna 
utveckling att den annars så självständiga rörelsen blev alltmer allierad med den politiska 
eliten. Organistionen skulle komma att sättas på prov. 
 
1986 grundades Forces de Libération Africaines de Mauritanie (FLAM), en organisation för 
afro-mauretanier. FLAM agerade direkt fientligt mot regimen som anklagades för rasism och 
kontrollerad av vita morer. En långvarig debatt om landets identitet var igång. Morerna re-
spektive afro-mauretanierna försökte vinna stöd hos haratinerna. El-Hor försökte hålla sig 
utanför den nya konflikten.  Konflikten eskalerade och drygt 70.000 afro-mauretanier flydde 
eller fördrevs till Senegal och Mali. Konflikten skapade också motsättningar inom El-Hor och 
dessa motsättningar växte, organisationen förblev delad. Vissa stödde regimen medan andra 
inte gjorde det. Organisationen kom också alltmer på kant med Ould Tayas regim.  

	

SOS-Esclaves	
 
Efter påtryckningar inom landet som från utlandet förklarades 1991 i Mauretanien pluralistisk 
demokrati och flerpartisystem. Personer inom El-Hor som inte ville förknippas med regimen 
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bildade Action pour le Changement (APC) och APC blev det första parti som kontrollerades 
av haratiner. Det var också det första partiet som presenterade en plattform mot slaveri. 
 
1995 bildades också organisationen SOS-Esclaves (betyder SOS Slaveri). En av dess grun-
dare var Boubacar Ould Messaoud, son till slavar, som också blev organisationens ordfö-
rande. Ledningen för den nybildade organisationen SOS-Esclaves ansåg att kampen mot 
slaveriet måste breddas utöver haratinerna, en kamp skild från El-Hors. SOS-Eslaves fick 
arbeta underjordiskt under många år trots att organisationen 1996 erhöll observatörsstatus i 
African Commission on Human and Peoples Rights (ACHPR). Boubacar Ould Messaoud 
hade fängslats första gången 1981 för att han fördömt slaveri. Han arresterades igen 1998, 
den här gången tillsammans med fyra andra medlemmar av SOS-Esclaves för att ha låtit sig 
intervjuas om slave-
riet för en fransk-
språkig TV-kanal. 
Samtliga dömdes till 
13 månaders fäng-
else, men frisläpp-
tes efter internat-
ionella påtryckning-
ar. Först i april 2005 
tillät Mauretaniens 
regering SOS-Esla-
ves att registrera 
sig som en officiell 
icke-statlig organi-
sation  (NGO)  och 
driva kampanj  mot 
slaveriet. 

                                      
Boubacar Ould Messaoud leder organisationen SOS-Eslaves    

 

RÖSTER	FRÅN	NGOs	I	NOUAKCHOTT	

Boubacar	Ould	Messaoud,	grundare	och	ordförande	av	SOS	Esclaves	
 
Boubacar Ould Messaoud är en person fylld av energi och kampvilja och han har berättat 
länge om den långa kampen mot slaveriet. Ute har det hunnit bli mörkt, ja där är alldeles 
svart.  
 
̶ Lagen från 2007 om kriminalisering av slaveriet innebar inte att SOS-Eslaves uppgift och 
arbete var avslutat men det är mycket lättare för organisationen att arbeta nu än det varit 
tidigare.  
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̶  Bitvis har vi haft myndigheterna emot oss, det har inte varit lätt, men frågans stora bety-
delse har gjort att vi orkat kämpa vidare. Mycket återstår att göra för att förändra urgamla 
kulturmönster på landsbygden och för slavar som frigivits eller rymt finns ingenstans att åter-
vända till. Det är svårt att kunna hitta något arbete utan någon skolgång. Förutom att avslöja 
slaveri och att få det att upphöra arbetar organisationen också med att hjälpa frigivna slavar. 
Ofta får organisationen besök av före detta slavar som inte vet hur de ska kunna ordna sin 
försörjning. Uppdraget är inte slutfört, mycket återstår för oss att göra. 

	

	

Association	des	femmes	chefs	de	famille	(AFCF)	

	
Det är kväll och mörkt och vägbeskrivningen är inte den bästa. Färden går till ett område en 
bit utanför centrum där gatlyktor saknas och där det bara finns sand mellan husen. Vi frågar 
oss fram och hänvisas hit och dit innan vi hittar rätt. Det ser ut som porten till en bostad men 
är det centrala kontoret för Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF), en NGO med 
över 5.000 medlemmar och som bildades1999. AFCF är ackrediterad till Afrikanska kom-
missionen för mänskliga och folkens rättigheter och partner i WLP, Women’s Learning Part-

nership – for Rights, Development and 
Peace.  
 
AFCFs uppdrag är att främja de mänsk-
liga rättigheterna och försvar av kvinnors 
och barns rättigheter, att ge stöd till kvin-
nor i otrygga situationer, att skapa ett 
nätverk av organisationer som kämpar för 
att förbättra levnadsvillkoren för kvinnliga 
familjeförsörjare, att bidra till uppkomsten 
av en aktiv solidaritet mellan kvinnor i 
olika samhällsklasser samt att kämpa för 
jämlikhet mellan män och kvinnor.  
 
Organisationens ordförande Aminetou 
Mint Moctar tar emot. Trots att hon är 
febrig av malaria brinner hon av energi 
och berättar synligen outtröttlig om orga-
nisationen och dess viktiga uppdrag. 
Hennes stora skrivbord är belamrat med    

Visionären och kämpen Aminetou Mint Moctar (t h)           papper. Hon redogör med stolthet om allt 
Mauretaniens egentliga kvinnoorganisation, här                   som organisationen gjort och gör.  
tillsammans med en av organisationens volontärer     
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̶  AFCF lägger ner mycket arbete för att främja kvinnors lagliga, sociala och ekonomiska 
egenmakt i allmänhet och för kvinnor på landsbygden i synnerhet. Juridisk rådgivning och 
juridisk hjälp utförs dagligen. 
 Vi fortsätter att påverka Personal Status Code, den lag som antogs 2001 och som reglerar 
giftermål, skilsmässa och omvårdnad. Den lagen måste helt enkelt förbättras. 
 
̶ Det handlar om att försöka ändra attityden till kvinnor och därmed verka för en modernare 
tolkning i dessa frågor utifrån koranen. AFCFs verksamhet stöds ekonomiskt av stödorgani-
sationer i andra länder, genom insamlingar men verksamheten bärs framför allt upp av en 
mångfald volontärarbetare. 
 
 
 

TALMANNEN	MESSAOUD	OULD	BOULKHEIR		-	hans	historia	samman-
fattar	Mauretaniens	historia	
 
Det mauretanska parlamentets talman Messaoud Ould Boulkheir har gjort en otrolig klass-
resa i mauretanska mått mätt. Hans föräldrar var slavar och han föddes därför som slav. Han 
är den första haratin som blev en politisk ledare i Mauretanien. Han tar emot i sin bostad i 
utkanten av Nouakchott. En stark personlighet, vänlig och ödmjuk, möter i dörren. Inga frågor 
har avkrävts i förväg och han är beredd att svara på allt.  
 
̶  Jag föddes 1943 av föräldrar som var slavar. Detta innebar också att jag föddes som slav.  
Mina föräldrar levde självständigt då de inte var direkt beroende av sina ägare. Jag hade 
äldre systrar och tre bröder. Familjen levde under extremt enkla förhållanden. Vi sov under 
ett svart tält och delade vårt boende med några får och getter. 
   
̶  1950 fick jag möjlighet att gå i skolan. Den franska kolonialmakten hade byggt ett antal sko-
lor spridda över territoriet och bestämt att varje familj enligt lag var skyldig att skicka minst ett 
barn, son eller dotter, till kolonialmaktens skola. Men slavägaren Ahel Taleb Ethmane och 
hans familj, som vid den här tiden ägde vår familj, ville inte skicka något av sina egna barn till 
den franska kolonialmaktens skola. De var rädda för att de franska skolorna skulle ge barnen 
en katolsk utbildning. För att slippa detta bestämde de att istället skicka någon av deras sla-
vars söner. Jag blev den som valdes ut för att skickas till den franska skolan trots att min mor 
på alla tillgängliga sätt försökte hindra detta men förgäves. Disciplinen vid skolan var mycket 
hård och det var vanligt att lärarna slog eleverna. Jag var ganska duktig i skolan och läm-
nade grundskolan 1956 med bra betyg. 
 
̶ 1957 började jag gymnasiet vid College Xavier Coppolani i Rosso i sydvästra Mauretanien. 
Mina studieresultat var dåliga och jag tvingades lämna skolan. Jag kände skam och förned-
ring. Och naturligtvis kopplade jag detta till min sociala bakgrund. Jag ville fly från den svåra 
situationen och till och med övervägde att ta mitt liv. Men jag övervann min nedstämdhet och 
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insåg att enda lösningen var att börja kämpa för min rätt, alternativet som återstod var an-
nars att gå under. Jag kände kampvilja. Till slut lyckades jag få arbete inom den franska kol-
onialadminstrationen. 
 
 ̶ 1960 flyttade jag till Atarregionen. Själva staden Atar dominerades av slavägare som explo-
aterade, fångade och sålde haratiner. När Mauretanien samma år blev självständigt från 
Frankrike övertogs administrationen av de som i praktiken var slavägare. 1962 förflyttades 
jag till Boghe och Aleg i södra delen av landet där jag vistades fram till 1968. Sedan flyttade 
jag till Aioun el Arouss där jag var till 1969. Jag var också i Tichit 1969-1970. Jag hade det 
besvärligt eftersom jag var en haratin men samtidigt hade fått möjlighet att arbeta inom för-
valtningar som sköttes av slavägare. Jag förflyttades till Nouakchott efter att jag erhållit det 
certifikat som krävdes för arbete inom offentlig förvaltning i den nya staten Mauretanien. Jag 
arbetade sedan för guvernören i Nouakchott med ansvar för förvaltningsärenden. 1981 ut-
sågs jag till guvernör för regionerna Gorgol och Guidimakha. 1984 blev jag den första harati-
nen i Mauretaniens regering där jag var minister för landsbygdsutveckling. 
 
Redan 1962 hade Messaoud börjat sin kamp mot slaveri och för frigörelse för Mauretaniens 
haratiner. Han tog också starkt intryck av kampen mot orättvisor och de rasistiska problemen 
i USA och Sydafrika. Messaoud hade redan vid nationella skolan för administration träffat 
andra haratiner som liksom han ville ta strid för sin frigörelse. 1978 skapade de i hemlighet 
organisationen El-Hor som genom så kallade agenter försökte stoppa och avslöja handeln 
med och misshandeln av haratiner. Så sent som 1989 blev El-Hor officiellt erkänd. 
 
I samband med den omfattande konflikten 1989 i södra Mauretanien som resulterade i att 
drygt 70.000 av de icke-moriska folkgrupperna flydde eller fördrevs ur landet till Senegal, 
bildade Messaoud 1990 Forces unies démocratiques pour le changement (FUDC) och skap-
ade 1992 också Union des Forces Démocratiques (UFD). 1995 bildade han ett eget parti 
med namnet Action pour changement (APC) där haratinerna var i majoritet. Action pour 
changement upplöstes senare av regeringen som inte gillade de sanningar som partiet fram-
förde om haratinernas behandling. Han skapade då ett nytt parti, Alliance populaire pro-
gressiste (APP), som också är hans nuvarande parti. 
 
2003 ställde Messaoud upp i presidentvalet där han kom fyra med fem procent av rösterna. 
Efter att president Taya avsatts meddelade Messaoud att han tänkte kandidera vid presi-
dentvalet 2007. Där blev han fyra med stöd av 9,79 procent av rösterna. I den andra valom-
gången gav han sitt stöd till Sidi Ould Cheik Abdallahi som blev landets president. I april 
samma år utsågs Messaoud till talman för Nationalförsamlingen med stöd av 91 röster av de 
93 närvarande ledamöterna.  
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I september 2007 sade Messaoud att APP inte skulle gå med i en ny partibildning till stöd för 
Abdallahi då det skulle skada pluralism och innebära en återgång till ett system med ett do-
minerande parti. 2008 kom en ny militärkupp och Abdallahi avsattes. Messaoud avvisade 
juntans planer på nyval och sade att han fortfarande erkände Abdallahi som den rättmätige 
presidenten. APP deltog i den fler-
partiallians, Front national pour la 
défense de la démocratie (FNDD), 
som motsatte sig kuppen, men i 
oktober 2008 föreslog Messaoud 
en lösning av situationen där Ab-
dallahi skulle återta president-
skapet den begränsade tid som 
krävdes för att organisera ett pre-
sidentval och en nationell enhets-
regering för denna period. Så blev 
det inte men 10 november 2008 
öppnade Nationalförsamlingen för 
en första session (efter kuppen).  
Presidentval hölls 2009 och vanns 
av militärkuppens ledare Moha-
med  Ould Abdel Aziz.                       Parlamentets talman Messaoud Ould Boulkheir tar emot i sin bostad 
 
När det gäller frågan om när val till Nationalförsamlingen kommer att kunna genomföras och 
varför valen skjutits framåt förklarar Messaoud 
 
̶  En fullständig folkräkning genomförs just nu i landet som ska resultera i en verklig och gäl-
lande röstlängd. Det arbetet har nått mycket långt och så snart det är klart kommer val till 
Nationalförsamlingen att genomföras.  
 
Men han kan inte ange något exakt datum när val kommer att genomföras. Och på frågan 
om när den skadade presidenten Abdel Aziz kan tänkas vara tillbaka och vem är tillförordnad 
statschef blir svaret också lite tvekande. Men talmannen försäkrar att presidentens ställning 
är stark. 
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