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MR 1/18 Vest-Sahara 

 

Fremmet av: Amnesty gruppe 13 i Egersund 

 

Begrunnelse:  

Vest-Sahara er det største gjenværende koloniområdet i verden i dag ifølge FN. Situasjonen for den 

saharawiske befolkningen er ikke blitt bedre siden Marokkos okkupasjon i 1975. Mer enn 100 FN 

resolusjoner krever at det saharawiske folket skal få innfridd sin rett til selvbestemmelse, og FN har 

fordømt Marokkos okkupasjon. 

FNs operasjon i Vest-Sahara er den eneste opprettet siden 1970-tallet som ikke får lov å rapportere på 

menneskerettsovergrep den er vitne til. Frankrike, Marokkos nære allierte, stopper alle forsøk på åpenhet 

om menneskerettighetsbrudd. 

Marokko driver også en utstrakt plyndring av naturressurser i området for eksempel fiskerier og 

fosfatforekomster. 

Menneskerettighetsutfordringene er at Vest-Sahara ikke er et fritt land og deler av befolkningen bor i 

flyktningeleirer i Algerie. Fredelige demonstrasjoner blir slått hardt ned på og aktivister er blitt dømt til 

livstid i fengsel av marokkanske domstoler. 

 

Hva kan Amnesty gjøre:  

Amnesty er en stor og tung menneskerettighetsorganisasjon med god kompetanse på arbeid for 

enkeltmennesker og grupper. Amnesty konfronterer myndigheter direkte. Forkjemperne for 

menneskerettigheter kan f.eks. inngå i den årlige «Skriv for liv» kampanjen. 

Amnesty kan påvirke marokkanske myndigheter ved hjelp av brev, underskriftkampanjer og direkte 

kontakt med myndigheter. Ettersom Marokko ble medlem av FN i 1956 kan det appelleres for rettferdighet 

overfor Vest-Saharas befolkning og vises til FNs resolusjoner.  

Kan norske myndigheter eller EU gjøre noe overfor Marokko og Frankrike som er Marokkos nære allierte? 

Frankrike stopper alle forsøk på åpenhet om menneskerettighetsbrudd.  

Vi mener saken passer inn i Strategisk plan på flere punkt: 

1. jobber for ytringsfrihet: rett til å demonstrere  

a. mot diskriminering: mangel på selvstendighet 

b. menneskerettighetsforkjempere: får ikke arbeide for menneskerettigheter og blir 

fengslet for dette arbeidet 

c. folk på flukt: folk er i flyktningeleirer 

2. overbeviser beslutningstakere: få Marokko og Frankrike til å godta FNs resolusjoner om 

folkeavstemning 

3. setter dagsorden og endrer politikk gjennom målrettet påvirkningsarbeid: avslutte Marokkos 

okkupasjon 

 

 



Andre opplysninger: 

Ellers kan det nevnes at det er tverrpolitisk enighet i Norge om at den saharawiske befolkningen må få ha 

en folkeavstemning og avgjøre sitt lands framtid.  

Samvittighetsfangen El Khadir Daoud fra Vest-Sahara gjestet Amnesty Norges landsmøte i Egersund i 

1996. Sidi-Mohammed-Daddach fikk Raftoprisen i 2002 for sitt arbeid for Vest-Sahara.  

Gruppe 13 i Egersund ble minnet om Vest-Sahara 1. mai 2018. Asria Mohamed fra Støttekomiteen for 

Vest-Sahara holdt appell 1. mai i Egersund og vi hadde et møte med henne. 

 

Forslag til vedtak: 

Vi ønsker at Amnesty skal arbeide for uavhengighet for Vest-Sahara med krav overfor 

marokkanske myndigheter om å avslutte sin okkupasjon. Det må organiseres en folkeavstemning 

om uavhengighet i tråd med FNs resolusjoner slik at Vest-Sahara får bestemme over sin egen 

framtid.  

Vi anmoder Amnesty Norge om å fremme denne saken internasjonalt innen Amnesty og gjøre det 

som har best virkning overfor Vest-Sahara.  

 

 

Kommentar fra styret:  

Styret takker gruppe 13 for det innsendte vedtaksforslaget.  

Styret har etter gjennomgang av forslaget kommet til at det ikke vil gi det støtte. 

Begrunnelse: Forslaget ber i realiteten Amnesty i Norge om å jobbe for å endre Amnesty Internationals 

nåværende policy knyttet til territorielle krav og krav om selvstendighet. Amnestys policy er å ikke ta 

standpunkt til slike krav, men å forholde seg til eventuelle menneskerettigehtsbrudd som forekommer i 

områder som er okkupert, eller der en befolkningsgruppe krever løsrivelse fra en stat. Styret støtter denne 

policyen. Med denne policyen kan Amnesty konsentrere seg om det som er vår hovedoppgave, påpeke, 

forhindre og stanse menneskerettighetsbrudd. Dersom vi skulle utvide vårt arbeidsfelt til å mene hvem 

som har legitime krav på selvstendighet, og eventuelt hvem som ikke har det, ville det ta oss inn i et svært 

politisert område der internasjonal rett er uklar.  Styrets mening er at Amnesty oppnår mer ved å 

oppretthode sitt nåværende standpunkt på dette område. 

Når det er sagt ønsker styret å gjøre Landsmøtet oppmerksom på at i 2017 ba Amnestys Internasjonale 

rådsmøte det Internasjonale styret om å utvikle en policy for å avklare Amnestys forhold til okkupasjon. 

Prosessen med å utvikle denne policien er i gang. Et av de spørsmålene man ser på er om Amnesty skal 

ha mulighet til å kritisere okkupasjon i enkelte tilfeller der dette fører til alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

Når denne policyen er endelig vedtatt kan det selvsagt få følger for hvilket standpunkt Amnesty 

International tar til okkupasjonen av Vest Sahara. Dettet styrker styret i synet på at Landsmøtet bør vente 

med å vedta noe som foreslår å endre på den eksisterende policyen på teritorielle krav og selvstendighet i 

ett bestemt tilfelle. 


