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Avkoloniseringen av Västsahara: 
en västsaharisk syn på lösning

av Malainin Lakhal 
 

 
 

Efter 43 år av misslyckande med att legalisera sin invasion av Västsahara, måste Marocko acceptera 
en process som skulle leda till en rättvis, varaktig, realistisk och ömsesidigt godtagbar lösning på det 
västsahariska folkets önskemål, skriver Malainin Lakhal, Västsaharas ambassadör i Botswana.

    Andra förslag såsom den marockanska “breda 
autonomin” är helt klart ett försök att normalisera den olagliga 
ockupationen. FN erkände aldrig marockansk suveränitet av 
något slag över Västsahara, och identifierade Marocko som 
ockupationsstyrka i två generalförsamlingsresolutioner.5 

Enligt internationell rätt kan en ockupationsstyrka inte utöva 
kontroll över det ockuperade territoriet.6 I själva verket 
har ockupationsmakten inte rätt att ändra det ockuperade 
områdets demografiska, ekonomiska eller politiska status 
och måste respektera den internationella rättens regler och 
principer vid behandlingen av befolkningen i det ockuperade 
territoriet i enlighet med Genèvekonventionen och kapitel 
11 i FN-stadgan. Faktum är att ockupationsmakten inte ska 
hindra folkens rätt till självbestämmande och frihet.  
 Afrikanska unionen (tidigare känd som Organi-
zation of African Unity [OAU]) gick ännu längre. OAU 
erkände formellt Sahariska Arabiska Demokratiska Repu-
bliken 1982 som den legitima myndigheten i Västsahara 
efter att ha gjort stora ansträngningar för att övertyga den 
marockanske kungen Hassan II att avsluta denna aggression 
mot sina grannar. AU försökte samla de två medlemsstaterna 
- Marocko och den västsahariska republiken – för att 
förhandla förutsättningslöst under FNs ledning för att nå 
en lösning som skulle avsluta denna konflikt.7

Vilka normer för vilken lösning?  
Den internationella domstolens ståndpunkt från 1975 
påvisade att det västsahariska folket i Västsahara är den enda 
suveräna makten i Västsahara. Domstolen ansåg också att 
den “inte har funnit några juridiska band av sådan art som 
kan påverka tillämpningen av resolution 1514 (XV) vid av-
koloniseringen av Västsahara och i synnerhet principen om 
självbestämmande genom den fria och verkliga vilja som 
uttrycks av territoriets folk.“ (punkt 129, 162) 
 Därför måste varje föreslagen lösning på denna 
entydiga avkoloniseringskonflikt bestämmas och godkännas  
av befolkningen i Västsahara och enbart av dem. Inget annat
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Den marockanska ockupationen av Västsahara är fortfarande 
FNs sista avkoloniseringsuppdrag i Afrika. Den marockanska 
militären invaderade territoriet den 31 oktober 1975 trots ett 
tydligt domslut utfärdat av den Internationella domstolen 
några dagar före, den 16 oktober, samma år.1 Den 6 
november 1975 organiserade Marocko vad de kallade en 
“Grön Marsch” för att officiellt invadera norra Västsahara 
och flytta 350.00 marockanska bosättare till territoriet, 
i samverkan med Spanien, den koloniala makten över 
territoriet sedan 1884.
 FNs säkerhetsråd uppmanade genast Marocko att 
dra sig tillbaka från territoriet,2 men den marokanske kungen 
hade starkt stöd av Frankrike och andra västerländska 
makter. Det var uppenbart att Marocko bröt inte bara mot 
FN-stadgans principer, till exempel att avstå från “hot 
om eller utövande av våld mot någon stats territoriella 
integritet eller politiska oberoende”,3 utan också mot 
Afrikanska Unionens (AU) princip om att “respektera 
gränser som finns för att uppnå självständighet”.4 Därför 
intog de båda organisationerna samma inställning: avslag 
på det marockanska koloniala fait accompli, och hävdade 
behovet att avkolonisera Västsahara genom en reell 
självbestämmandeprocess att genomföras under FNs och 
AUs beskydd.

Grundläggande fakta
Många analyser tenderar att kräva en fredlig och ömsesidigt 
godtagbar upplösning av denna konflikt, men misslyckas 
ibland med att föreslå lösningar som skulle uppfylla de 
nödvändiga förutsättningarna för en rättvis lösning. 
 En “rättvis” lösning kan aldrig uppnås om de 
förslag som presenteras strider mot internationell rätt. 
Tyvärr är det här som många röster tycks föreslå, och 
föreslår, “lösningar” som bryter mot FN-stadgan, Afrikanska 
Unionens författning och än värre, några av de viktigaste 
pelarna inom modern internationell rätt, framför allt folkens 
rätt till självbestämmande, och suveränitet för folk över sitt 
territorium och över sina resurser.
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land, ingen annan organisation eller någon enhet har rätt att 
besluta om territoriets politiska framtid.  
 Vidare kan sättet att samråda med Västsahara, 
som föreskrivs i FNs generalförsamlings resolutioner 1514 
och 1541 och bekräftas i mer än 100 FN-resolutioner, 
endast uppnås genom en verklig och fri folkomröstning om 
självbestämmande övervakad av FN och AU, där folket har 
olika alternativ inkluderande oberoende, fri associering med 
en annan enhet eller integration i en befintlig enhet. Därför 
kommer alla samråd som inte omfattar oberoende att vara i 
strid med internationell rätt.8

En rättvis, varaktig, realistisk och ömsesidigt acceptabel 
lösning
En formel som antagits av FNs säkerhetsråds olika resolu-
tioner anser att den ömsesidigt acceptabla lösningen av 
konflikten måste vara rättvis, realistisk och bestående. Olika 
tolkningar kan ges till dessa fyra villkor men vad som inte 
kan ignoreras är till verkligheten ‘på marken’ och politiska 
och juridisk fakta.  
 En rättvis lösning måste respektera den inter-
nationella rätten. Så enkelt! FN kan inte tillåta Marocko att 
införa ett koloniala fait accompli i Västsahara i strid mot FNs 
principer. Marocko är en ockupationsmakt och måste som 
sådan helt enkelt lämna territoriet för att tillåta territoriets 
folk att kontrollera sitt land och sina resurser. Att tillåta 
Marocko att utöka sitt territorium genom att använda våld 
vilket det försöker göra kommer att förstöra hela det moderna 
internationella systemet.  
 På samma sätt kan en bestående lösning endast 
vara en laglig lösning om den är godkänd av folket i det 
koloniserade territoriet. När de bestämmer ödet för sitt 
territorium i en legitim process, kommer det beslut de fattar 
att låta fred återställas.  
 Å andra sidan, om det västsahariska folket fråntas 
rätten att fritt bestämma över sin framtid, kommer detta 
sannolikt att driva dem till att bestrida resultaten av en 
lösning som de tolkar som något som påtvingas dem. Ingen 
kan förutse omfattningen av västsahariernas reaktion under 
sådana omständigheter, eller omfattningen av instabilitet 
och konflikt som det kommer att släppa lös i regionen, på 
kontinenten och i världen.  
 Lösningen på konflikten måste också vara “real-
istisk” i enlighet med olika FN-resolutioner. Men åter, vi 
bör hålla oss till korrekta fakta och ställa de rätta frågorna: 
Kontrollerar verkligen Marocko territoriet? Kan de legalisera 
sin olagliga ockupation? Är Marockos förslag realistiska? 
Om så är fallet, varför lyckades de inte med att övertyga 
västsaharierna?  
 En “realistisk” lösning kan enbart vara en lösning 
som garanterar bestående fred i territoriet. En lösning som 
inte accepteras av eller tilltalar det västsahariska folket 
kommer aldrig att vara till någon hjälp för att lösa problemet. 
Det som är verklighet i området är att Marocko fortfarande 
är en ockupationsmakt. Den kunde inte normalisera sin 
ockupation och står fortfarande inför stora utmaningar i den 
dagliga administrationen av territoriet. Marocko utnyttjar 
tusentals väpnade soldater och poliser för att kontrollera 
territoriet vilka begår alla former av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och bryter  mot  alla  normer  enligt 
den internationella humanitära rätten. Polisario Front har be- 

stridit olagligt utnyttjande av områdets naturresurser. 
territoriet vilka begår alla former av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och bryter mot alla normer enligt den 
internationella humanitära rätten. Polisario front har bestridit 
olagligt utnyttjande av områdets naturresurser. Europeiska 
unionens domstols två avgörande klarlägganden 2016 och 
2018 är det senaste exemplet på Polisarios framgångsrika 
utmaningar.

Rättvisa och ömsesidigt godtagbara lösningar
Upplösningen av konflikten i Västsahara kommer att öppna 
en ny era inom internationella förbindelser. En lösning 
som bryter mot västsahariernas lagliga rättigheter för 
självbestämmande och självständighet kommer endast att 
leda till mer konflikter och beröva hela den nordafrikanska 
regionen och Afrika från enorma möjligheter till utveckling, 
integration och stabilitet.
 En rättvis lösning skulle vara att genomföra 
principerna i FNs stadga och AUs författning och uppmana 
Marocko att omedelbart lämna territoriet, respektera dess 
internationellt erkända gränser och tillåta Västsahara, en av 
AUs grundare, att utöva full kontroll över sitt territorium. 
De två staterna kan därefter förhandla fram ett detaljerat 
fredsavtal där båda parternas problem och intressen tas i 
beaktande. I det här fallet kommer regionen Nordafrika 
äntligen att kunna bygga sin efterlängtade regionala union, 
vilket inte bara kommer att gynna Afrika, utan även Europa 
och världen.
 Ett annat alternativ är naturligtvis att gå tillbaka till 
OAU/FNs bosättningsplan från 1991, som undertecknades 
och godkändes av de båda parterna. Bosättningsplanen är 
en stor eftergift av Västsahara, men den säkerställer även 
suveränitet för befoklkningen i Västsahara över deras land. 
Den skulle ge Marocko en chans att rädda ansiktet och 
undkomma den fälla som har fängslat regionens potential 
under fyra årtionden.

Slutsats   
Västsahara ligger i en region som påverkas av terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet, narkotikahandel och 
migration. Att misslyckas med att lösa konflikten fredligt 
och med hänsyn till internationell rätt kommer sannolikt att 
störta den nordafrikanska regionen i kaos. Å andra sidan, 
att lösa konflikten fredligt och på ett varaktigt och rättvist 
sätt är att göra det möjligt för länderna i Nordafrika och 
Sahel att intensifiera sina insatser och samordnas lämpligt 
för att hitta lösningar på problemen, bland annat genom 
intensiva program för ekonomiska och sociala investeringar 
i gränsområdena vilka saknar utveckling utöver starkare 
samordning när det gäller säkerhet. 
 Brott mot rätten till självbestämmande skulle också 
innebära ett farligt prejudikat i internationell rätt. Det skulle 
driva det internationella samfundet in i en osäker framtid 
där starka nationer kan bryta mot det svagare områdets 
territoriella integritet och frihet.
 43 år efter sin militära invasion och ockupation 
av Västsahara har Marocko misslyckats med att legalisera 
sin status internationellt eller regionalt och har inte lyckats 
övertyga det västsahariska folket under ockupation att 
acceptera detta koloniala fait accompli. Än värre har den 
marockanska regeringen problem med att förvalta sitt eget   
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internationellt erkända territorium, vilket framgår av alla 
de politiska, ekonomiska och sociala problem som det 
marockanska folket har genomlidit. Att lösa konflikten i 
Västsahara i enlighet med internationell rätt kommer att 
lätta Marocko från denna börda och kanske ge dess folk en 
chans att lösa sina egna interna problem på ett adekvat sätt.     

*   *   *

Malainin Lakhal är Västsaharas ambassadör i Botswana.

Artikeln publiceras i svensk översättning med tillstånd av 
Malainin Lakhal.

Noter

1. Sammanfattning av Internationella domstolens (ICJ) rådgivande 
ståndpunkt: https://www.icj-cij.org/files/case-related/61/6197.pdf 
tillgänglig 21 mars 2019.

2. Säkerhetsrådet följde den av Marocko tillkännagivna invasionen 
och den Gröna Marschen. 1975 antog Säkerhetsrådet tre på varandra 
följande resolutioner: S/RES/ 377-1975, /RES/ 379-1975 och S/
RES/ 380-1975 vilka samtliga uppmanade Marocko att “omedelbart 
avbryta den pålysta marschen i Västsahara.”

3. FN-stadgan, artikel 2 (4).

4. Afrikanska Unionen, konstitution, artikel 4 (b).

5. FNs generalförsamling, resolutionerna 34/37 (1979) och  35/19 
(1980).

6. Den ockuperande makten har specifika skyldigheter då den har en 
effektiv kontroll över de ockuperade territorierna. Dessa innefattar 
skyldigheter relaterade till respekt för mänskliga rättigheter, lag och 
ordning, förutom att respektera relevanta bestämmelser som i den 
humanitära rätten relaterar till ockupation.

7.  Afrikanska Unionen, beslut 2017 och 2018.

8. Resolution 1541 kompletterar resolution 1514 då den anger 
förhandlingsmetod om den ockuperade nationen, https://undocs.
org/en/A/RES/1541(XV).

Redaktör: Claes Olsson


