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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om retten til selvbestemmelse for folket i 
Vest-Sahara 

Forslag 

Den venstresosialistiske grønne gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer De nordiske regjeringene 

at de nordiske landene trapper opp arbeidet for at Vest-Saharas 

folk skal få avgjøre sitt territoriums framtid gjennom en fri selvbe-

stemmelsesprosess, slik at Vest-Saharas folk selv kan få velge å 

være selvstendig fra kolonitiden, slik alle andre kolonier har fått 

mulighet til 

 

at de nordiske landene samarbeider tettere med Den afrikanske 

union i forsvar av avkoloniseringsprosessen i Vest-Sahara 

 

at de nordiske landene bør be nordiske virksomheter om å avstå 

fra foretagender med Marokko i det annekterte Vest-Sahara 

 

at de nordiske landene tar et felles initiativ til å arbeide for end-

ringer av sammensetningen av ad-hoc-gruppen Group of Friends 

of Western Sahara, som utvikler resolusjonsforslagene til FNs Sik-

kerhetsråd 

 

at de nordiske landene arbeider for at Vest-Sahara ikke inkluderes 

i handelsavtaler med Marokko, uavhengig av hvordan Europadom-

stolen konkluderer teknikalitetene, som lå til grunn for anken av 

domstolens konklusjon i 2015 

 

at de nordiske landene arbeider for, at FN’s MINURSO-operation 

får menneskerettighetsrapportering inn i mandatet, og at de nor-

diske land samlet tar spørsmålet om menneskerettigheter i Vest-

Sahara opp med Frankrike, Marokkos nærmeste allierte 
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Bakgrunn 

Små land er avhengig av at folkeretten respekteres. Verdenssamfunnet 

må bygges på internasjonale kjøreregler som alle følger, og alle stater har 

en forpliktelse til å forsvare folkeretten i de tilfeller den brytes.  

Den tidligere spanske koloni, Vest-Sahara, regnes av FNs generalforsam-

ling som det siste uløste kolonispørsmål i Afrika. Deler av territoriet er an-

nektert av nabolandet Marokko. 

 

I 1991 inngikk uavhengighetsbevegelsen Frente Polisario og Marokko en 

våpenhvile, og inngikk derutover en avtale om at det skulle avholdes en 

folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet det etterfølgende år. 

Denne avtalen var i tråd med saharawiske folkets rett til selvbestemmel-

se. Retten til selvbestemmelse er nedfelt i Artikkel 1 i de to FNs mennes-

kerettighetskonvensjoner. Mer enn 100 FN-resolusjoner slår fast saha-

rawienes rett til selvbestemmelse.  

 

Folkeavstemningen er imidlertid blitt forhindret av Marokko, hvorfor folke-

avstemningen ennå ikke har funnet sted. Vest-Sahara er i dag det eneste 

koloniområde i verden hvor folket ikke har fått mulighet til å velge mellom 

å være en selvstendig stat eller innlemmet i en annen. Den Internasjonale 

Domstol i Haag har fastslått, at Marokko ikke har et legitimt eller historisk 

krav på Vest-Sahara. Derutover har ingen stat anerkjent Vest-Sahara som 

en del av Marokko.  

 

I motstrid med internasjonale konvensjoner utnytter Marokko Vest-

Saharas naturressurser og omtaler i forlengelse av dette Vest-Sahara som 

en del av Marokko. EU-domstolen konkluderte i 2015 at varer fra Vest-

Sahara ikke kan inkluderes i Marokkos handelsavtale med EU. Dette er i 

tråd med EFTA-landenes posisjon. At EU-domstolens konklusjon er anket 

av EU-statene på grunn av teknikaliteter, endrer ikke det faktum at det er 

de nordiske staters posisjon, at Vest-Sahara ikke kan inkluderes i en avta-

le med nabolandet Marokko. 

 

Derutover arbeider en rekke nordiske virksomheter i Vest-Sahara, hvilket 

likeledes støtter den Marokkanske annektering av Vest-Sahara.  Siden 

1991 har FN hatt en misjon i Vest-Sahara, MINURSO, som primært har til 

oppgave å forberede og organisere føromtalte folkeavstemning, overvåke 

våpenhvilen, gjennomføre et repatrieringsprogram og kontrollere de ma-

rokkanske soldater i Vest-Sahara. MINURSO har således ikke menneske-

rettigheter som en del av sit FN-mandat. 

 

København, 13. oktober 2016 

Christian Juhl (EL) 

Christian Poll (ALT) 

Håkan Svenneling (V) 

Iddimanngiiu (IA) 

Paavo Arhinmäki (vänst) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

 

 

 


