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Afgreiðsla Forsætisnefnd 

  
 

Nefndarálit forsætisnefndar um 

þingmannatillögu 
um sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara  

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að  

Norðurlandaráð aðhafist ekkert frekar varðandi þingmannatillögu A 1696/presidiet.  

Aðdragandi 

Flokkahópur vinstri sósíalista og grænna, VSG, lagði til:  

Að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna  

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 og að Norðurlöndin eigi  nánara 

samstarf við Afríkusambandið til stuðnings afnáms nýlenduveldis í Vestur-

Sahara; 

 

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 sameiginlegt 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 veki 
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máls á mannréttindum í Vestur-Sahara við Frakkland sem er nánasti 

bandamaður Marokkó. 

 

Tillagan var lögð fram til fyrstu afgreiðslu á þingi Norðurlandaráðs í Kaupmannahöfn 1. 

nóvember 2016, þar sem fyrst var flutt erindi af flytjanda tillögunnar, flokkahópi vinstri 

sósíalista og grænna. Tillagan var lögð fram til að Norðurlöndin gætu haft sameiginlegt átak 

til að styðja Vestur-Sahara í að öðlast rétt til jafns við allar aðrar fyrrum nýlendur. Í 

umræðunum fylgdu erindi frá fulltrúum flokkahóps miðjumanna og flokkahóps hægrimanna. 

Einkum var fulltrúi síðastnefnda flokkahópsins í fjörugum viðræðum við marga fulltrúa 

flokkahóps vinstri sósíalista og grænna um að hve miklu leyti Norðurlandaráð ætti að leggja 

áherslu á mál á grannsvæðunum. 

Sjónarmið forsætisnefndarinnar 

Flytjandi tillögunnar, flokkahópur vinstri sósíalista og grænna, benti á við umfjöllun um 

tillöguna á fundi forsætisnefndar 28. nóvember 2016 að vel flestar nýlendur hefðu öðlast 

sjálfstæði, en það á enn ekki við um Vestur-Sahara. Af hálfu hinna flokkahópanna töldu 

margir að málið væri mikilvægt, en að þetta væri ekki á verksviði Norðurlandaráðs. 

Ríkisstjórnir Norðurlanda starfa hins vegar nú þegar að málinu. Forsetinn ályktaði að ekki væri 

meirihluti fylgjandi tillögunni.  

Ósló, 25. janúar 2017 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Juho Eerola (saf) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Marcus Knuth (V) 

Michael Tetzschner (H)  

Phia Andersson (S)  

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Sonja Mandt (A) 

 

Fyrirvari 

Við í flokkahópi vinstri sósíalista og grænna gerum fyrirvara við ákvörðun forsætisnefndar um 

að aðhafast ekki frekar vegna tillögunnar A 1696/presidiet.  

Flokkahópur vinstri sósíalista og grænna, VSG, leggur til:  

Að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna  

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 og að Norðurlöndin eigi nánara 

samstarf við Afríkusambandið til stuðnings afnáms nýlenduveldis í Vestur-

Sahara; 

 

að Norðurlöndin ættu að fara þess á leit við norræn fyrirtæki að þau eigi ekki 

viðskipti við Marokkó í hinu innlimaða Vestur-Sahara; 
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að Norðurlöndin eigi sameiginlegt 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 veki 

máls á mannréttindum í Vestur-Sahara við Frakkland sem er nánasti 

bandamaður Marokkó. 

 

Ósló, 25. janúar 2017 

Christian Juhl (EL)  

 


