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Nomád szaharáviak Mehaires környékén.

A szerző fotóival. 
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Amikor a nyugat-szaharai konfliktussal fog-
lalkozunk, rövidesen előkerül több olyan 

téma is, ami az európai országok biztonságát 
is érinti, mint például, a kábítószer- és fegy-
vercsempészet, vagy a legális-illegális migrá-
ció. Cikkemben a Nyugat-Szaharán keresztül 
zajló migrációval foglalkozom. Nyugat-Sza-
hara annak a Maghreb-régiónak a szerves része, 
ahonnan az afrikai migránsok nagy része Nyu-
gat-Európába érkezik. Ez a fajta migráció rész-
ben történelmi indíttatású, hisz az itt élők szo-
ros kapcsolatba kerültek a korábbi gyarmato-
sító hatalmakkal, Spanyolországgal és Fran-
ciaországgal, illetve a más afrikai országokból 
érkező, jobb megélhetést (vagy éppen a túlélést) 
kereső emberekkel.

Mi is a migráció? A migráció népességmoz-
gást-népességvándorlást jelent, amelynek során 
emberek tartósan vagy rövid ideig társadalmat, 
lakóhelyet váltanak. A népességmozgás egyik, 
talán a legtipikusabb esete a munkaerő-mig-
ráció, de a különböző konfliktusok nyomán 
kialakuló kényszer-migráció sem ismeretlen.1 
Létezik legális és illegális migráció is, amelyek 
mind előfordulnak Nyugat-Szaharában. Mie-
lőtt ezekkel foglalkoznék, szeretném bemutatni 
a területet.

Jelenleg Nyugat-Szahara az egyetlen olyan 
gyarmatosított terület az afrikai kontinensen, 
amely a mai napig nem nyerte el a függetlensé-
gét, annak ellenére, hogy a nemzetközi diplo-
mácia közel 30 éve próbál meg valamilyen meg-
oldást találni a terület státuszának megnyug-
tató rendezésével kapcsolatosan. Miután a spa-
nyol gyarmatosítók 1975-ben elhagyták a terü-
letet, azt azonnal megszállta a szomszédos két 
ország, Marokkó és Mauritánia. tették ezt annak 
ellenére, hogy mind a Hágai Nemzetközi Bíró-
ság, mind pedig az ENSZ több határozata is az 

őslakosok önrendelkezése mellett foglalt állást.2

A frissen kirobbanó konfliktus az összes kör-
nyező államot érintő háborúvá vált, amelyből 
először Mauritánia szállt ki (1979), miután a 
szaharáviak által létrehozott Polisario mozgalom 
mind politikai, mind katonai téren győzelmet 
aratott felette.3 Marokkó azonban nem adta fel 
a korábban elfoglalt területet, ahol – a nemzet-
közi törvények ellenére – a saját közigazgatását 
is kiépítette, illetve azt sajátjaként kormányozta.

Eredetileg a gyéren lakott területen főként 
nomád berber és arab törzsek éltek függetle-
nül egészen addig, amíg az első spanyol telepe-
sek meg nem érkeztek és lassan elkezdték meg-
hódítani, az addig senkihez sem tartozó Nyu-
gat-Szaharát.4 Az akkori spanyol gyarmat hatá-
rait a szintén gyarmati nagyhatalomnak szá-
mító Franciaország és a területet elfoglaló spa-
nyolok közötti szerződések szavatolták (1900, 
1904 és 1912).5 Ezeket a határokat tekintik a 
jelenlegi nemzetközi határoknak is. A területet 
a spanyol azonban csak az 1930-as évek végére 
tudták csak elfoglalni (részben francia segítség-
gel), egészen addig azt a gyarmatosítók ellen 
harcoló szaharávi törzsek uralták.6

Az 1970-es évekre ténylegesen is megszi-
lárdult a spanyolok hatalma, akik részben 
nemzetközi nyomásra, megkezdték a terület 
dekolonializálását, amelyből az önrendelkezést 
eldöntő népszavazás után, független, de a spanyo-
lokkal szoros szövetségben álló államot kíván-
tak létrehozni. Ez azonban nem volt egyszerű, 
mivel az 1956-ban függetlenné váló Marokkói 
Királyság szintén jogot formált az akkori Spa-
nyol-Szahara teljes területére, arra hivatkozva, 
hogy az elmúlt évszázadok során a szaharávi tör-
zsek többsége hűségesküt (baaya) tett a marok-
kói szultánoknak.7 Ugyanakkor a helyiek is létre-
hozták a saját politikai szervezetüket a Polisariot 
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(Frente Popular para la Liberacion de Saguia el 
Hamra y Rio de Oro), amely a lakosság önren-
delkezési jogáért, a terület függetlenségéért küz-
dött.8 A szervezetet a nemzetközi közvélemény is 
elismerte, sőt az összes nemzetközi fórumon az 
önrendelkezést támogatták, a marokkói területi 
követelésekkel szemben.

Azonban a spanyolok képtelenek voltak meg-
adni az önrendelkezési jogot korábbi gyarma-
tuknak, mivel a Franco halála körüli hatalmi 
harc kötötte le a figyelmüket, amit a marok-
kóiak kihasználva, egy „békés” demonst-
rációval (Zöld Menet) és némi zsarolás-
sal kikényszerítették a Madridi Szerződést, 
amely Nyugat-Szaharát felosztotta a szomszé-

dos Marokkó és Mauritánia között.9 A szerző-
dés megkötése után Spanyolország a közigazga-
tást átadta az új gyarmatosítóknak, majd vég-
leg elhagyta Nyugat-Szaharát.10 Bár a helyiek 
megpróbáltak harcolni, képtelenek voltak a 
marokkói és mauritániai csapatok összehangolt 
támadását megállítani, így a szomszédos Algé-
riába kényszerültek menekülni. Az ott felállí-
tott menekülttáborok egyikében hozták létre 
a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot 
(SADR), amelyet először Algéria ismert el, ame-
lyet további országok is követtek.11

A szaharávi állam kikiáltása után háború rob-
bant ki a marokkói megszállók és a Polisario 
fegyveresei között, amely váltakozó eredmé-

A spanyolok által épített kerítésrendszer Mellilában
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nyekkel, egészen 1991-ig tartott. A békekötésig 
a Polisario elért bizonyos katonai és diplomá-
ciai eredményeket (pl. az Afrikai Egység Szer-
vezet 1982-ben a tagjává fogadta, stb.), azon-
ban a remélt függetlenséget nem voltak képe-
sek elérni.12 Marokkó azonban az általa meg-
épített erődrendszerrel (Berm) és közel 200 ezer 
katona bevetésével képes volt a terület 75%-át 
tartósan az uralma alá vonni, míg a szaharáviak 
csak az országuk értéktelen részét (hatalmas 
sivatag néhány apró oázissal) uralják.13 A több 
falrendszerből álló erődítmény a marokkóiak 
által véglegesnek tekintett határt alkot, amely 
kettészakította 
Nyugat-Szaha-
rát. Az elfog-
lalt területeken 
a marokkóiak 
jól működő közigazgatási rendszert vezettek 
be, míg a SADR politikai és katonai vezetése az 
algériai Rabuni városban működik, nem pedig 
a „felszabadított” területeken, ahol egyáltalán 
nem létezik közigazgatás.

Az ENSZ által létrehozott, 1991-ben megkö-
tött tűzszünet ezt a helyzetet konzerválta, majd 
ezt követően megkezdődtek a terület későbbi 
sorsával kapcsolatos egyeztetések.14 Eleinte csak 
arról volt szó, hogy Nyugat-Szahara függet-
lenné válik vagy Marokkóba beolvad egy nagy-
fokú autonómiával, ez azonban az elmúlt húsz 
év során megváltozott, mára már csak a Marok-
kóba való integrálódásról esik szó a tárgyaláso-
kon. A népszavazás végrehajtására létrehozott 
ENSZ békeművelet (MINURSO) csak a sta-
tus quo-t képes fenntartani, illetve a tűzszünet 
megtartását ellenőrizni, így sokak szerint a lét-
jogosultságát is elveszítette.

Habár az Európai Unió közvetlenül nem érin-
tett a konfliktusban, azonban Nyugat-Szahara 

közelsége, a gazdasági érdekeltségek (halászat, 
kőolaj, földgáz, foszfát kitermelés stb.), a közös 
történelmi és kulturális múlt miatt több európai 
ország (jelesül Spanyolország és Franciaország) 
vesz részt valamilyen szinten a konfliktusban.15 
Ezek után érthető, hogy az elmúlt évtizedek során 
miért emelkedett meg jelentősen a migrációban 
érintettek száma. Persze – mint általában – 
nem csak a harcok, és a politikai válság kirobba-
nása okozhatja a migrációt, hanem gazdasági és 
szociális körülmények változása is.

Nyugat-Szahara gazdasága főként a ma már 
egyre inkább visszaszoruló nomád pásztorkodá- 

son, a  halásza- 
ton, és a fosz- 
fát kitermelé- 
sen alapul. Már 
régóta ismert, 

hogy Nyugat-Szaharában és annak a partvi-
dékén nagyobb mennyiségű kőolaj található, 
amelynek kitermelése gazdaságosan megold-
ható, de a feszült helyzet miatt, csak a pró-
bafúrások történtek meg.16 Ugyan az elmúlt 
években az északi területeken a mezőgazdasá-
got is fejlesztették, de az továbbra sem számot-
tevő. Marokkó a nemzetközi jogszabályok til-
tása és az őslakosokat képviselő Polisario tilta-
kozása ellenére kiaknázza Nyugat-Szahara gaz-
dasági kincseit, az állami kézben lévő munka-
helyek nagy részében pedig az elmúlt években 
betelepített marokkóiakat foglalkoztatja, így a 
helyiek egyre inkább kiszorulnak a munkaerő-
piacról. Természetesen Marokkó bizonyos fej-
lesztéseket is végrehajtott a megszállt területe-
ken, ahol az életszínvonal így jobbá vált, mint 
amit a SADR képes biztosítani a felszabadított 
területeken vagy a menekülttáborokban. 

A megszállt területeken az urbanizáció fel-
gyorsulása miatt, a lakosság több mint 95%-a 

”
“elmondható, hogy a táborlakók szinte 

csak a nemzetközi közösség által szá-
mukra biztosított segélyekből élnek
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beköltözött a városokba, amelyeket a korábbi 
gyarmatosítók hoztak létre. A jobb megélhe-
tés reményében egyre több nomád költözött a 
városokban és ez a folyamat a marokkói meg-
szállás, illetve az erődrendszer létre hozása után 
még inkább felgyorsult.17 A nomád életmód fel-
számolását még jelentősen elősegítette az idő-
közönként ismétlődő szárazság vagy éppen az 
esős időszakban hirtelen kialakuló áradások is, 
amelyek az állatállomány egy részének pusz-
tulását hozták magukkal. A vízhiány, illetve a 
meglévő vízkészletek nem megfelelő felhaszná-
lása vagy szennyezése szintén hozzájárul a mig-
ráció felgyorsulásához.

A menekülttáborokban élők helyzete vala-
melyest különbözik a megszállt területeken 
élő szaharáviaktól. Ők elméletben ugyan foly-
tathatják őseik nomád életmódját, azonban 
a menekülttáborok Algéria egyik legsivárabb 
területén találhatók, ahol legfeljebb 4-5 hóna-
pon keresztül van mód a legeltetéses állattar-
tásra. Érthető módon a földműveléssel foglal-
kozók is csak korlátozott eredményeket voltak 
képesek itt elérni. Sokan úgy gondolják, hogy 
a menekülttáborok a szervezettségüknél fogva 
egyfajta urbanizációs folyamatot generálnak, 
azonban ez nincs így. Máshol az emberek azért 
költöznek a városokban, mivel ott jobb életfel-
tételeket (munkalehetőség, szolgáltatások szín-
vonala, jobb egészségügyi ellátás, stb.) talál-
nak. A menekülttáborokban azonban pont 
ezek hiányoznak, hiszen oda csak kényszerű-
ségből mennek az emberek, és nem is kívánnak 
ott maradni tartósan. Bár több a nyugat-szaha-
rai kérdéssel foglalkozó kutató dicshimnuszo-
kat zeng a Tindouf melletti menekülttáborok-
ról és azok szervezettségéről, az még nem jelenti 
azt, hogy urbanizációs folyamat zajlana a mene-
külttáborokban.18 Az algériai menekülttábo-

rokban élők ugyan már főként sártéglából épí-
tett házakban és nem sátrakban laknak, azon-
ban csak a legalapvetőbb szolgáltatásokat érhe-
tik el. Az itt élőknek nincs elegendő tiszta vize, 
illetve a felszín alatt található vizek, a nem meg-
felelő szennyvízkezelés miatt ihatatlanná vál-
tak, így sok helyre még lajtoskocsival hordják a 
vizet. Az elektromos áramot is az ENSZ Mene-
kültügyi Hivatala (UNHCR) biztosítja a tábo-
rokban, az orvosi ellátás pedig csak alapszinten 
biztosított.19 A táborokban több olyan betegség 
fordul elő (szembetegségek, asztma, kolera, stb.) 
amelyeket a rendkívül kemény életmód és a szo-
katlan időjárási körülmények (gyakori homok-
viharok, jelentős hőmérséklet ingadozás) okoz-
nak. Összességében elmondható, hogy a tábor-
lakók szinte csak a nemzetközi közösség által 
számukra biztosított segélyekből élnek, amely-
nek elmaradása vagy csökkenése előre nem lát-
ható katasztrófát okozna.20 Egyetlen dolog az, 
amiben a menekültek jobbak, mint a megszállt 
területeken élők, az oktatás. A menekülttábo-
rokban majdnem teljesen felszámolták az írás-
tudatlanságot, mivel az ott élők közül szinte 
mindenki megtanul írni és olvasni. A marok-
kói uralom alatt élő szaharáviak között azonban 
már jóval kevesebb írni és olvasni tudót talá-
lunk.

Hogy mennyi embert érint pontosan a mig-
ráció nagyon nehéz megbecsülni, hisz arról sem 
rendelkezünk pontos információval, hogy mek-
kora is az őslakosok pontos létszáma. Ez részben 
annak köszönhető, hogy ez a kérdés az elmúlt 
évtizedekben politikaivá és nem szakmaivá vált, 
ugyanis eredetileg az őslakosoknak lett volna 
joga szavazni a függetlenség, illetve a Marokkó-
hoz való tartozás kérdésében. Problémát jelent, 
hogy a területen élő nomád törzsek nem teleped-
tek le tartósan, hanem folyamatosan vándorol-
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tak és hosszabb-rövidebb időre gyakran elhagy-
ták Nyugat-Szahara területét, így felmerülhet 
az a kérdés, hogy aki más ország területén szü-
letett, de Nyugat-Szaharában él, szaharávinak 
számít-e vagy éppen Nyugat-Szaharában szüle-
tett, de mondjuk Dél-marokkóban vagy Mau-
ritániában él.21 A UNHCR munkatársainak 
felmérése szerint például Mauritániában több 
mint 24  600 szaharávi él, akik Nyugat-Sza-
harából származnak.22 Azonban a legnagyobb 
problémát mégis az jelenti, hogy a konfliktus 
kirobbanása óta, az őslakosok nagyobbik része 
az algériai menekülttáborokban él.23

Az utolsó – mindenki által elfogadott – hiva-
talos népszámlálást még a spanyolok hajtot-
ták végre 1974-ben, amely nem csak az ősla-
kosokat, de minden, a Spanyol-Szahara terü-
letén élőt nyilvántartásba vett. Ha a népszám-
lálás adataiból kivonjuk az ott élő európaiak 
és más afrikaiak számát, megkapjuk az ősla-
kosok akkori számát, ami 73 ezer fő. Termé-
szetesen ezt az eredményt sokan vitatják, arra 
hivatkozva, hogy a nomádok egy részét a spa-
nyolok nem voltak képesek pontosan felmérni, 
de ennél pontosabb információval senki sem 
rendelkezik, sőt ezeken az adatokon alapul-
nak az ENSZ által létrehozott népszavazási lis-
ták is. Hogy pontosan mennyi ember maradt 
a marokkóiak és mauritániaiak által megszállt 
területeken, csak becslésekbe bocsátkozhatunk, 
bár abban a konfliktussal foglalkozók egyetér-
tenek, hogy az őslakosság jelentős része elme-
nekült. A helyben maradók létszámát növelték 
a népszavazás érdekében Marokkó más terüle-
teiről érkezők, illetve a megszálló katonák és 
azok családjai. 1982 szeptemberében a marok-
kói hatóságok népszámlálása alapján Nyu-
gat-Szaharában 163 838 főt találtak, akikből 96 
784 Laayouneban élt.24 A FAO becslései szerint 

Nyugat-Szahara lakossága valamivel 300  ezer 
fő fölött lehet. Az AFASPA tanulmánya szerint 
a „marokkonizáció” hatására az őslakosok ará-
nya az összlakosság alig 30%-ra tehető, de ezt a 
Polisario vitatja.

Az ENSZ által létrehozott MINURSO Azo-
nosítási Irodájának munkatársai szerint a szava-
zásra jogosult 86 381 szaharávi közül 48 ezer élt 
a marokkóiak által megszállt területen, további, 
a marokkói hatóságok által szaharávi szárma-
zásúnak tekintett 120  ezer főt, a Világszerve-
zet munkatársai csak marokkóinak tudtak elfo-
gadni, mivel származásuk bizonytalan volt.

A menekülttáborokban élők létszámával kap-
csolatosan is eltérő számok láttak napvilágot. Van 
olyan tanulmány, amely szerint 155 ezer szaharávi 
menekült él a négy menekülttáborban. Az 
UNHCR hivatalos álláspontja szerint 165  ezer 
szaharávi él a táborokban, míg a World Food 
Programme 2003-ban „csak” 158 ezer fő szá-
mára biztosított segélyt, de 2006 novemberében 
már csak 125 ezer főre becsülték a Tindoufban 
tartózkodók számát. Az egymásnak ellentmondó 
adatok részben annak köszönhetők, hogy éve-
ken keresztül a segélyszervezetek az Algéria és 
a Polisario által adott létszámokkal dolgoztak, 
illetve a segélyszervezetek sem voltak képesek 
pontos létszámokat megadni bizonyos korlátozá-
sok miatt. Az is árnyalhatja a képet, hogy a mene-
külttáborokból sok család kiköltözött a felszaba-
dított területekre, ahol nagyobb függetlenséggel 
rendelkeznek, mint a menekülttáborokban. Az ő 
létszámuk 20 ezer fő felett lehet.25

Mint korábban említettem a migrációnak több 
fajtáját különböztethetjük meg Nyugat-Szahará-
ban. Az első, a tradicionálisnak tekinthető, belső 
migráció, amelynek keretében a pásztorkodó, 
nomád törzsek az időjárásnak megfelelően „kör-
bejárták” a mai Marokkó, Algéria, Nyugat-Sza-

Afrikai menekültek Nyugat-Szaharában
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hara, Mauritánia területeit. Mivel akkor még 
nem léteztek a ma elfogadott határok, illetve a 
gyarmatosító hatalmak képtelenek voltak azo-
kat hatékonyan őrizni. Ezért történhetett meg, 
hogy a később függetlenné váló Mauritániában 
is jelentős szaharávi kisebbség élt, ami a konf-
liktus kirobbanásakor több problémát is jelen-
tett a mauritániai vezetésnek. Ezt a fajta mig-
rációt mind a franciák, mind a spanyolok meg-
próbálták, korlátozni – vagy legalábbis keretek 

közé szorítani – több- kevesebb sikerrel. Végül 
a szaharávi törzsek vándorlásának a marok-
kói erődrendszer létrehozása adta meg a kegye-
lemdöfést, ami lehetetlenné tette a két egymás-
sal szembenálló fél közötti mozgást. A Polisario 
által ellenőrzött területek, Algéria és Mauritániai 
között azonban még mindig szabadon közleked-
hetnek a nomádok, akik nemcsak állattartással, 
de kiegészítő foglalkozásként különböző termé-
kek csempészetével is foglalkoznak.26
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A második, az Európába irányuló migrá-
ció már az 1950-es évek elején megkezdődött, 
akkor a célország még a gyarmatosító Spanyol-
ország volt. Ez különösebb gondot nem oko-
zott, hisz Spanyol-Szahara a gyarmatosítók 
szemében Spanyolország tengerentúli megyéje 
volt, így ezt a fajta migrációt szintén belső mig-
rációnak tekintették. Az is megkönnyítette a 
migránsok döntését, hogy a gyarmat hivata-
los nyelve a spanyol volt, amit valamilyen szin-
ten minden szaharávi megtanult, így viszony-
lag könnyen képesek voltak más spanyol terüle-
teken is letelepedni és beilleszkedni. Ez a folya-
mat főként gazdasági okokkal magyarázható, 
akkor még a politikai faktor nem játszott sze-
repet a Spanyolország felé irányuló elvándorlás-
ban. A migránsok száma a Madridi Szerződést 
követő harcok miatt megnövekedett, illetve a 
menekülttáborokból is sokan úgy döntöttek, 
hogy Spanyolországban szeretnének kivándo-
rolni. Amióta Marokkó beolvasztotta a közigaz-
gatásába Nyugat-Szaharát, nem igazán tudni, 
hogy a marokkói legális és illegális migránsok 
közül mennyi lehet a szaharávi származású.27 

Mivel a spanyol civil szervezetek jelentős lét-
számban képviseltetik magukat a menekült-
táborokban, értelemszerűen hozzájuk fordul-
nak először a migránsok. A menekülttáborok-
ban figyelhető meg az a folyamat, hogy az ott 
élő, munkavállaló migránsok néhány évre kül-
földre költöznek, majd az ottani keresményük-
ből támogatják az otthonmaradott rokonaikat. 
Természetesen nem csak munkavállalás, hanem 
iskolai ösztöndíjakkal kapcsolatosan is beszél-
hetünk migrációról, mivel sok diák kap lehető-
séget külföldön tanulni (Spanyolország, Olasz-
ország, Kuba, Egyesült Királyság, stb.), aki egy 
része a tanulmányait befejezvén nem tér vissza 
a menekülttáborokba. Egyes becslések szerint 
26 ezer olyan szaharávi migráns élhet Európá-
ban akik így kerültek el a táborokból. A migrá-
ció egyik szokatlan példája során szintén kerül-
nek szaharávi migránsok Európába, igaz nem 
mindig a saját akaratukból. Évek óta lehetősége 
van közel 10 ezer, 8 és 12 év közötti kisgyermek 
töltheti a nyári és a téli szünidőt spanyol csalá-
doknál (Holidays in Peace program), aki ez idő 
alatt teljes ellátást biztosítanak számukra, sőt a 



43

gyerekekkel küldött ajándékok és készpénz for-
májában azok családját is támogatják. Többször 
előfordult, hogy spanyol családok nem akarták 
visszaküldeni a „kietlen sivatagba” a gyerekeket, 
hanem maguknál tartották őket a helyi bírósá-
gok döntése alapján. Így ezek a gyerekek már 
nem tértek vissza a menekülttáborokba, hanem 
Spanyolországban maradtak. Státuszuk rende-
zése azonban hosszú időt vesz igénybe (adoptá-
lás, spanyol állampolgárság megszerzése).28

A harmadik, a Maghreb-régión keresztül 
érkező illegális migráció okozza a legnagyobb 
problémát a nyugat-európai államoknak.29 
Innen már nem csak marokkói vagy szaharávi 
menekültek érkeznek, hanem szinte minden 
afrikai országból. Mivel Nyugat-Szahara közel 
van az EU déli határaihoz (alig 100 kilométerre 
található a Kanári-szigetek), az európai orszá-
gok felé irányuló nemzetközi migráció egyik 
csomópontjává vált. A migránsok az évszázad-
okon keresztül karavánútként használt útvo-
nalakon érkeznek. Az egyik fő gyűjtőpontja 
a szubszaharai vándoroknak Accra, illetve 
Bamako, ahonnan a kisebb-nagyobb csopor-

tok az Algéria déli részén található Tamanrasset 
városába mennek, ahonnan Marokkó (Oujda 
városán keresztül), Tunézia és Nyugat-Szahara 
(Mauritánia) felé indulnak tovább.30 A nyu-
gat-szaharai menekültáradat az 1990-es évek 
közepén kezdődött, amikor a korábban a Föld-
közi-tengeren próbálkozó migránsok,31 egyre 
inkább az Atlanti-óceán kikötőiből próbáltak 
meg lélekvesztőikkel európai területre átjutni. 
Mivel a Polisario ellenőrzése alatt lévő terüle-
ten nincs központi kormányzat, a mauritániai 
határőrség pedig szinte csak jelképes, egyre 
több menekült nem Marokkó, hanem Nyugat-
Szahara és Mauritánia felől indul Európa felé.32 
A marokkói kormányzat éppen ezért, több-
ször is megvádolta a SADR és Algéria vezetését, 
hogy a menekültek Marokkóba való bejutását 
aktívan támogatják, hogy azzal is destabilizál-
ják az országot. Ezt az érintett felek visszauta-
sították, de az illegális bevándorlókat továbbra 
sem állították meg.33 A MINURSO békefenn-
tartói többször is jelentették, hogy a megszo-
kott csempészek és Polisario fegyveresek mellett 
egyre több fekete-afrikai menekülttel – néha 

Elfogott illegális migránsok a Kanári-szigeteken
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egész karavánokkal – találkoznak a sivatagban a 
járőrözések során. Az ENSZ többször szólította 
fel a Polisario vezetőségét, hogy akadályozzák 
meg az illegális migránsok áradatát. Végül a 
szaharáviak engedtek és 2004-ben Tifariti kör-
nyékén elfogtak egy pakisztáni és bangladesi 
menekültekből álló csoportot, amelynek tag-
jait először bebörtönözték, majd a mauritániai 
határnál elengedték.34

Persze a népességáradat nem állt meg, sőt 
2005-2006 során egyre több migráns érkezett a 
területre, Szenegálból, Gambiából, Sierra Leo-
néból, Libériából, Maliból, az Elefántcsontpart-
ról, Ghánából, Nigériából, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságból, Kamerunból, Szudánból, 
sőt még a távoli ázsiai országokból is.35  Csak 
2006 januárja és szeptembere között 24  ezer 
migráns érkezett engedélyek nélkül a Kanári-
szigetekre, az egy évvel korábbi 4472 helyett. 
A vándorok közül, akiket visszafordítanak a 
Maghreb országok hivatalos szervei, nem men-
nek vissza hazájukba, hanem letelepednek hely-
ben (számuk több millióra tehető Algériában, 
Mauritániában, Marokkóban, Szudánban, Líbi-
ában és Tunéziában), majd később ismét meg-
próbálnak valamelyik európai országba átjutni. 
Több emberjogi szervezet (UNHCR, Amnesty 
International és a Human Rights Watch) sze-
rint menekülteket mind az észak-afrikai, mind 
pedig az európai államok határőrei, rendőrei 
bántalmazzák, gyakran megsértve az alapvető 
emberi normákat is.36 Ezt nem enyhíti az a tény 
sem, hogy Európának elege lett az egyre inkább 
radikalizálódó muzulmán tömegektől, akik 
egy szempillantás alatt képesek véres összeüt-
közést provokálni egy rendőri ellenőrzésről, 
és akik bevallottan ellenségesek az őket befo-
gadó államokkal szemben.37 Sajnos az európa-
iak egyre inkább biztonsági és nem gazdasági, 

politikai szempontból közelítik meg az illegális 
migrációt, amely számukra minimális pozitívu-
mot és egyre több negatívumot hordoz magá-
ban. A szaharávi migránsok eddig nem okoz-
tak problémát az őket befogadó államoknak, de 
sajnos egyre többször veszik őket egy kalap alá 
más, muzulmán országokból érkezett radikális 
muzulmán bevándorlókkal.
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