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A 1696/presidiet  

 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

Jäsenehdotus 
Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeudesta  

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että  

että Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen A 1696/presidiet käsittelyä.  

Taustaa 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) ehdotti,  

että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että Pohjoismaat vahvistavat sen eteen tehtävää työtä, että Länsi-Saharan 

kansa saisi päättää alueensa tulevaisuudesta vapaan itsemääräämisoikeus-

prosessin kautta niin, että se saa samanlaisen mahdollisuuden päättää siirto-

maa-ajan jälkeisestä itsenäisyydestään kuin muutkin siirtomaat. 

 

että Pohjoismaat tekevät tiiviimpää yhteistyötä Afrikan unionin kanssa Länsi-

Saharan dekolonisaation tukemiseksi. 

 

että Pohjoismaiden tulee kehottaa pohjoismaisia yrityksiä olemaan harjoit-

tamatta yritystoimintaa Marokon kanssa Länsi-Saharan alueella. 

 

että Pohjoismaat tekevät yhteisen aloitteen ad-hoc-ryhmä Group of Friends of 

Western Saharan, joka laatii päätöslauselmaehdotuksia YK:n turvallisuusneu-

vostolle, kokoonpanon muutoksiksi. 

 

että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että Länsi-Saharaa ei 

sisällytetä Marokon kanssa solmittuihin kauppasopimuksiin riippumatta siitä, 

mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut tuomioistuimelle vuonna 

2015 tehdyssä valituksessa esiin tuoduista muotoseikoista. 

 

että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan siihen, että YK:n rauhanturvaoperaatio 

MINURSOn mandaattiin lisätään ihmisoikeusraportointi ja että Pohjoismaat 
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ottavat yhdessä esiin kysymyksen Länsi-Saharan ihmisoikeuksista Marokon 

lähimmän liittolaisen Ranskan kanssa. 

 

Jäsenehdotusta käsiteltiin ensimmäisen kerran Kööpenhaminan-istunnossa 1. marraskuuta 

2016, jolloin ehdotuksen laatija eli vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) käytti e n-

simmäisen puheenvuoron. Ehdotuksen ajatuksena on, että Pohjoismaat voivat yhteistoimin 

tukea Länsi-Saharaa, jotta sen oikeudet tulevat huomioiduksi tasaveroisesti muiden entisten 

siirtomaiden kanssa. Käydyssä keskustelussa näkemyksiä esittivät keskiryhmän ja konserv a-

tiivisen ryhmän jäsenet. Etenkin eräs viimeksimainitun puolueryhmän edustaja kävi aiheesta 

kiivasta keskustelua useiden vasemmistososialistisen vihreän ryhmän edustajien kanssa siitä, 

eikö Pohjoismaiden neuvoston tulisi keskittyä lähialueella tapahtuviin asioihin.  

Puheenjohtajiston näkemykset 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) huomautti ehdotuksen käsittelyn yhteydessä 

puheenjohtajiston kokouksessa 28. marraskuuta 2016, että  vaikka valtaosa entisistä siirt o-

maista onkin itsenäistynyt, Länsi-Sahara ei ole niiden joukossa. Moni muiden puolueryhmien 

edustajista totesi asian olevan tärkeä, mutta että sen ajaminen ei kuulunut Pohjoismaiden 

neuvoston tehtäviin. Sitä vastoin Pohjoismaiden hallitukset ovat kuitenkin jo mukana prose s-

sissa. Presidentti totesi lopuksi, että puheenjohtajiston enemmistö ei tukenut ehdotusta.  

Oslossa 25. tammikuuta 2017 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (kok.) 

Juho Eerola (ps.) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Marcus Knuth (V) 

Michael Tetzschner (H)  

Phia Andersson (S)  

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Sonja Mandt (A) 

 

Varauma 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) esittää varauman puheenjohtajiston päätö k-

seen olla jatkamatta ehdotuksen (A 1696/presidiet) käsittelyä.  

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä (VSG) ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

että Pohjoismaat vahvistavat sen eteen tehtävää työtä, että Länsi-Saharan 

kansa saisi päättää alueensa tulevaisuudesta vapaan itsemääräämisoikeus-

prosessin kautta niin, että se saa samanlaisen mahdollisuuden päättää siirto-

maa-ajan jälkeisestä itsenäisyydestään kuin muutkin siirtomaat.  

 

että Pohjoismaat tekevät tiiviimpää yhteistyötä Afrikan unionin kanssa Länsi-

Saharan dekolonisaation tukemiseksi. 

 

että Pohjoismaiden tulee kehottaa pohjoismaisia yrityksiä olemaan harjoit-

tamatta yritystoimintaa Marokon kanssa Länsi-Saharan alueella. 

 



 
 

3 / 3 

että Pohjoismaat tekevät yhteisen aloitteen ad-hoc-ryhmä Group of Friends of 

Western Saharan, joka laatii päätöslauselmaehdotuksia YK:n turvallisuusneu-

vostolle, kokoonpanon muutoksiksi. 

 

että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että Länsi-Saharaa ei 

sisällytetä Marokon kanssa solmittuihin kauppasopimuksiin riippumatta siitä, 

mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut tuomioistuimelle vuonna 

2015 tehdyssä valituksessa esiin tuoduista muotoseikoista. 

 

että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan siihen, että YK:n rauhanturvaoperaatio 

MINURSOn mandaattiin lisätään ihmisoikeusraportointi ja että Pohjoismaat 

ottavat yhdessä esiin kysymyksen Länsi-Saharan ihmisoikeuksista Marokon 

lähimmän liittolaisen Ranskan kanssa. 

 

Oslossa 25. tammikuuta 2017 

Christian Juhl (EL)  

 


