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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara 

Tillaga 

Flokkahópur vinstri sósíalista og grænna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

að Norðurlöndin efli aðgerðir sínar til að íbúar Vestur-Sahara fái að 

taka ákvörðun um framtíð landsvæða sinna í lýðræðislegu ferli, 

þannig að íbúar Vestur-Sahara geti sjálfir átt val um sjálfstæði frá 

nýlendutímanum, eins og allar aðrar nýlendur hafa fengið tækifæri 

til 

 

að Norðurlöndin eigi nánara samstarf við Afríkusambandið um að 

aðstoða við að losa Vestur-Sahara undan nýlenduböndum 

 

að Norðurlöndin ættu að fara þess á leit við norræn fyrirtæki að 

þau eigi ekki viðskipti við Marokkó í hinu innlimaða Vestur-Sahara 

 

að Norðurlöndin eigi frumkvæði að því að vinna að breytingum á 

ad hoc-starfshópnum Group of Friends of Western Sahara, sem 

semur drög að ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

 

að Norðurlöndin vinni að því að Vestur-Sahara standi utan við 

viðskiptasamninga við Marokkó, óháð niðurstöðu 

Evrópudómstólsins um tæknilega ágalla, sem lágu til grundvallar 

áfrýjunar á niðurstöðu dómstólsins árið 2015 

 

að Norðurlöndin vinni að því að friðargæslusveit SÞ, MINURSO, fái 

skýrslugjöf vegna mannréttindamála í umboð sitt, og að 

Norðurlöndin sem ein heild vekji máls á mannréttindum í Vestur-

Sahara við Frakkland sem er nánasti bandamaður Marokkó 
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Aðdragandi 

Lítil lönd eru háð því að alþjóðalög séu virt. Heimssamfélagið verður að 

byggja á alþjóðlegum leikreglum sem allir fylgja, og öllum ríkjum ber 

skylda til að tryggja að alþjóðalög séu virt þegar brotið er gegn þeim.  

Allsherjarþing SÞ telur fyrrum spænsku nýlenduna Vestur-Sahara vera 

síðasta óleysta nýlendumálið í Afríku. Hlutar landsvæðisins hafa verið 

innlimaðir í grannríkið Marokkó. 

 

Árið 1991 sömdu sjálfstæðishreyfingin Frente Polisario og Marokkó 

vopnahlé, og gerðu þar að auki samning um að halda skyldi 

þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Vestur-Sahara árið eftir. Þessi 

samningur var í samræmi við rétt íbúa Vestur-Sahara til sjálfsákvörðunar. 

Rétturinn til sjálfsákvörðunar er skráður í 1. gr. í tveimur af 

mannréttindasáttmálum SÞ. Meira en 100 ályktanir Sameinuðu þjóðanna 

viðurkenna rétt íbúa Vestur-Sahara til sjálfsákvörðunar.  

 

Marokkó hefur hins vegar komið í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og 

því hefur hún ekki enn farið fram. Vestur-Sahara er í dag eina 

nýlendusvæðið í heiminum þar sem íbúunum hefur ekki gefist kostur á að 

kjósa milli þess að vera sjálfstætt ríki eða hluti annars ríkis. 

Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur úrskurðað að Marokkó eigi ekki lögmætt 

eða sögulegt tilkall til Vestur-Sahara. Auk þess hefur ekkert ríki 

viðurkennt Vestur-Sahara sem hluta af Marokkó.  

 

Í trássi við alþjóðasamninga nýtir Marokkó náttúruauðlindir Vestur-Sahara 

og vísar í framhaldi af því til Vestur-Sahara sem hluta af Marokkó. 

Evrópudómstóllinn ályktaði árið 2015 að vörur frá Vestur-Sahara gætu 

ekki verið hluti af viðskiptasamningi Marokkó við ESB. Þetta er í samræmi 

við afstöðu EFTA-landanna. Að niðurstöðu Evrópudómstólsins hafi verið 

áfrýjað af ríkjum ESB vegna tæknilegra ágalla, breytir ekki þeirri 

staðreynd að það er afstaða Norðurlandanna að Vestur-Sahara eigi að 

standa utan við samninga við grannríkið Marokkó. 

 

Auk þess stunda nokkur norræn fyrirtæki viðskipti í Vestur-Sahara, en það 

styður líka innlimun Marokkó á Vestur-Sahara.  Síðan árið 1991 hafa 

Sameinuðu þjóðirnar haft friðargæslusveit í Vestur-Sahara, MINURSO, 

sem fyrst og fremst gegnir því hlutverki að undirbúa og skipuleggja 

áðurnefnda þjóðaratkvæðagreiðslu, fylgjast með vopnahléinu, framkvæma 

áætlun um að senda fólk til síns heima og hafa eftirlit með hermönnum 

Marokkó í Vestur-Sahara. Friðargæslusveit SÞ, MINURSO, hefur þannig 

ekki mannréttindi sem hluta umboðs síns frá SÞ. 
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