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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeu-
desta 

Ehdotus 

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että Pohjoismaat vahvistavat sen eteen tehtävää työtä, että Länsi-
Saharan kansa saisi päättää alueensa tulevaisuudesta vapaan it-
semääräämisoikeusprosessin kautta niin, että se saa samanlaisen 
mahdollisuuden päättää siirtomaa-ajan jälkeisestä itsenäisyydes-
tään kuin muutkin siirtomaat. 
 
että Pohjoismaat tekevät tiiviimpää yhteistyötä Afrikan unionin 
kanssa Länsi-Saharan dekolonisaation tukemiseksi. 
 
että Pohjoismaiden tulee kehottaa pohjoismaisia yrityksiä olemaan 
harjoittamatta yritystoimintaa Marokon kanssa Länsi-Saharan alu-
eella. 

 
että Pohjoismaat tekevät yhteisen aloitteen ad-hoc-ryhmä Group 
of Friends of Western Saharan, joka laatii päätöslauselmaehdotuk-
sia YK:n turvallisuusneuvostolle, kokoonpanon muutoksiksi. 
 
että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että Län-
si-Saharaa ei sisällytetä Marokon kanssa solmittuihin kauppasopi-
muksiin riippumatta siitä, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on lausunut tuomioistuimelle vuonna 2015 tehdyssä valituksessa 
esiin tuoduista muotoseikoista. 
 
että Pohjoismaat pyrkivät osaltaan siihen, että YK:n rauhanturva-
operaatio MINURSOn mandaattiin lisätään ihmisoikeusraportointi 
ja että Pohjoismaat ottavat yhdessä esiin kysymyksen Länsi-
Saharan ihmisoikeuksista Marokon lähimmän liittolaisen Ranskan 
kanssa. 
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Taustaa 

Pienet valtiot ovat riippuvaisia siitä, että kansainvälistä oikeutta kunnioite-
taan. Maailmanyhteisön tulee rakentua yhteisille pelisäännöille, joita kaikki 
noudattavat, ja kaikilla valtioilla on velvollisuus puolustaa kansainvälistä 
oikeutta silloin, kun sitä rikotaan.  
YK:n yleiskokous pitää Espanjan entisen siirtomaan Länsi-Saharan tilan-
netta Afrikan viimeisenä ratkaisemattomana siirtomaakysymyksenä. Osaa 
alueesta hallitsee naapurivaltio Marokko. 
 
Vuonna 1991 itsenäisyysliike Frente Polisario ja Marokko solmivat asele-
von ja tekivät sopimuksen, jonka mukaan sitä seuraavana vuonna järjes-
tettäisiin kansanäänestys Länsi-Saharan itsenäisyydestä. Tämä sopimus 
oli linjassa länsisaharalaisten itsemääräämisoikeuden kanssa. Itsemää-
räämisoikeus on kirjattu YK:n kahden ihmisoikeussopimuksen 1 artiklaan. 
Länsisaharalaisten itsemääräämisoikeus vahvistetaan yli 100:ssa YK:n 
päätöslauselmassa.  
 
Marokko on kuitenkin estänyt kansanäänestyksen, minkä vuoksi sitä ei ole 
vielä voitu järjestää. Länsi-Sahara on tällä hetkellä ainoa siirtomaa-alue 
maailmassa, jonka kansa ei ole saanut mahdollisuutta itse valita, haluaako 
se olla itsenäinen valtio vai kuulua johonkin toiseen valtioon. Haagin kan-
sainvälinen tuomioistuin on todennut, ettei Marokolla ole legitiimiä tai his-
toriallista vaatimusta Länsi-Saharan suhteen. Myöskään yksikään valtio ei 
ole tunnustanut Länsi-Saharaa osaksi Marokkoa.  
 
Marokko hyväksikäyttää Länsi-Saharan luonnonvaroja kansainvälisten so-
pimusten vastaisesti ja puhuu Länsi-Saharasta osana Marokkoa. Euroopan 
unionin tuomioistuin totesi vuonna 2015, että Länsi-Saharasta tuotavia 
tuotteita ei voida sisällyttää Marokon ja EU:n väliseen kauppasopimuk-
seen. Tämä on linjassa EFTA-maiden kannan kanssa. Vaikka EU-valtiot 
ovat valittaneet EU-tuomioistuimen päätöksestä muotoseikkoihin vedoten, 
se ei muuta Pohjoismaiden kantaa, jonka mukaan Länsi-Saharaa ei voida 
sisällyttää sen naapurimaan Marokon kanssa tehtyyn sopimukseen. 
 
Monilla pohjoismaisilla yrityksillä on liiketoimintaa Länsi-Saharassa, mikä 
yhtä lailla tukee Marokon toimia liittää Länsi-Sahara Marokkoon. YK:lla on 
ollut vuodesta 1991 Länsi-Saharassa rauhanturvaoperaatio MINURSO, 
jonka ensisijaisena tehtävänä on valmistella ja järjestää edellä mainittu 
kansanäänestys, valvoa aselepoa, toteuttaa kotiuttamisohjelma ja valvoa 
marokkolaisten sotilaiden toimintaa Länsi-Saharassa. YK:n MINURSOlle 
antamaan mandaattiin ei näin ollen kuulu ihmisoikeuksien valvonta. 
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