
BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

 

 

J.nr. 22-00053-7 

 

 

A 1911/PRE  

 

Behandlas i Presidiet 
 

Presidiets betänkande över 

Medlemsförslag om nordiskt samarbete kring Västsahara  

Förslag 

Præsidiet foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 1911/PRE  

Bakgrund 

Nordisk Grønt Venstre foreslår at 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att agera med kraft i FN för att den utlovade folkomröstningen snarast 

kommer till stånd, samt  

att en tydlig tidsplan för detta utarbetas.  

att anta tydliga rekommendationer till det nordiska näringslivet samt inve-

sterare utifrån de skyldigheter som följer av FN:s vägledande principer för fö-

retag och mänskliga rättigheter om att inte verka i det ockuperade Västsa-

hara eller handla med produkter från det ockuperade området i Västsahara 

eller handla med produkter från det ockuperade området om inte det västsa-

hariska folkets erkända representanter Polisario givit sitt godkännande  

Presidiets synpunkter 

Presidiet har forståelse for tematikkens viktighet, men et flertall i Presidiet mener at 

dette ikke er en sak som Nordisk råd bør engasjere seg i.  

 

Åland den 29 juni 2022 

Annette Lind (S) 

Cecilie Tenfjord Toftby (M) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hanna Katrín Friðriksson (Vr) 

Heidi Greni (Sp) 

Helge Orten (H) 

 

 

Jorodd Asphjell (A) 

Jouni Ovaska (cent) 

Linda Modig (C) 

Lulu Ranne (saf),  

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 



 
 

2 / 2 

Reservation 

 

NGV reserverer sig imod betænkningens forslag.  

   

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

 

• att agera med kraft i FN för att den utlovade folkomröstningen snarast 

kommer till stånd, samt 

 

• att en tydlig tidsplan för detta utarbetas. 

 

• att anta tydliga rekommendationer till det nordiska näringslivet samt inve-

sterare utifrån de skyldigheter som följer av FN:s vägledande principer för fö-

retag och mänskliga rättigheter om att inte verka i det ockuperade Västsa-

hara eller handla med produkter från det ockuperade området i Västsahara 

eller handla med produkter från det ockuperade området om inte det västsa-

hariska folkets erkända representanter Polisario givit sitt godkännande. 

 

Norden den 27. Oktober 2022 

Christian Juhl (EL) 

 


