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Støtte til det vest-sahariske folks kamp for selvbestemmelse 
 
Vest-Sahara har siden 1976 vært okkupert av Marokko, i strid med 
Folkeretten og en rekke resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd. Som en følge av 
okkupasjonen bor 165.000 mennesker som  flyktninger i ørkenen i leire i 
det sørvestlige Algerie. Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste 
koloni. 
 
Etter at våpenhvilen ble inngått i 1991 har FNs Sikkerhetsråd forsøkt å 
gjennomføre en folkeavstemning om hvorvidt Vest-Sahara skal bli en 
selvstendig stat eller innlemmes i Marokko. Til tross for at Marokko gikk 
med på forutsetningen for folkeavstemningen har de kontinuerlig trenert og 
utsatt gjennomføringen. 
 
Marokko de siste årene skjerpet sin avvising av det vestsahariske folks 
legitime rett til folkeavstemning og selvbestemmelse. Akershus 
Senterungdom vil på det sterkeste oppfordre Marokko til å bidra til en 
løsning av konflikten, ved å tilslutte seg Sikkerhetsrådets Baker-II-plan 
og dens prinsipp om folkeavstemming, slik den vestsahariske eksilregjering 
har gjort. 
Akershus Senterungdom krever at norske myndigheter, med Norges ry som 
³fredsnasjon², engasjerer seg i konflikten, og legger press på Marokko og 
det internasjonale samfunn slik at den vestsahariske befolkning selv kan 
få bestemme over sitt lands fremtid slik de har krav på i henhold til 
Folkeretten. 
 
I den okkuperte delen av Vest-Sahara utøver Marokko grove brudd på 
grunnleggende menneskerettigheter. 
Opposisjonelle vest-saharere, journalister og menneskerettighetsaktivister 
blir daglig forfulgt, arrestert og fengslet uten lov og dom. I juli  i år 
ble menneskerettighetsorganisasjonen Forum for Sannhet og Rettferdighet, 
seksjon Vest-Sahara (FVJ), ledet av Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach, 
forbudt og aktivister arrestert, mishandlet og  nektet bevegelsesfrihet. 
Akershus Senterungdom krever at marokkanske myndigheter overholder 
internasjonale menneskerettigheter og lar befolkningen i de okkuperte 
områdene fritt få utøve tale- og organisasjonsfrihet. 
 
Marokkos okkupasjon finansieres i stor grad av Vest-Saharas 
naturressurser. Akershus Senterungdom krever at Marokkos tyveri av 
ressursene må opphøre, og at okkupantens forvaltning må skje i samsvar med 
Folkeretten og saharawienes ønsker og behov. Spesielt må letekonsesjonene 
som Marokko har gitt til oljeselskapene Kerr-McGee og Total annulleres. 
Akershus Senterungdom krever videre at norske myndigheter forbyr norsk 
næringslivsengasjement i de okkuperte områdene. Investeringer i okkupert 



område er med på å forlenge Marokkos ulovlige okkupasjon og må unngås. 
 
Tre fjerdedeler av  lever i flyktningleirer under svært vanskelige forhold 
i Algeries ørken. I det siste året har de opplevd en ytterligere 
forverring av situasjonen, ved at livsviktig humanitær bistand har blitt 
stadig redusert. Akershus Senterungdom krever at det internasjonale 
samfunn følger FNs generalsekretær Kofi Annan sin oppfordring, og igjen 
øker den humanitære støtten, spesielt matvarebistand, til et tilstrekkelig 
nivå. Akershus Senterungdom berømmer norske myndigheters for den bistand 
som gis til leirene, men krever at bistanden økes, og at andre land 
påvirkes i samme retning. 
 
 


