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Aldri har det vært et større engasjement og kunnskap om Vest-Sahara-saken blant organisasjoner i 
Norge enn det er i dag - særlig blant ungdoms- og studentorganisasjonene.  
 
Hovedårsaken til det sterkt voksende engasjementet, var fire viktige Norges-besøk i løpet av 2007:  

-Tidligere Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach (13.-16. februar, deltok i 3 møter og 2 
åpne seminarer.) 
-Menneskerettighetsaktivist Aminatou Haidar, (4.-11. mars, deltok i 7 møter, 3 åpne 
seminarer, 8-mars-markering i Bergen, samt Støttekomiteens årsmøte).  
-Student og menneskerettighetsaktivist Rabab Amidane (20. juli til 6. august, deltok ved 
sommerleirene for 5 ungdomsorganisasjoner) 
-Rabab Amidane (oktober/november, holdt innlegg ved 6 åpne seminarer, deltok på 21 møter) 

 
Det brede engasjementet viste seg særlig gjennom appellen 23. mai, om overgrepene mot saharawier 
ved universiteter i Marokko. 45 norske organisasjoner signerte brevet til den marokkanske 
innenriksministeren. En underskriftskampanje for beskyttelse av studentene fra Vest-Sahara, lansert 
21. september, ble signert av 1220 personer. Støttekomiteen arrangerte sammen med Unge Venstre og 
Senterungdommen en demonstrasjon foran den marokkanske ambassaden dagen 10 november, i 
forbindelse med at besøkende Rabab Amidane hadde fått sin familie hjemme i Vest-Sahara pågrepet 
av politiet. Rundt 60 personer deltok på demonstrasjonen.  
 
I løpet av året holdt Støttekomiteen 17 foredrag og rundt 60 møter med organisasjoner og 
beslutningstakere i Norge og utlandet. Støttekomiteen står bak – og har gitt kommentarer til – rundt 
280 presseoppslag i Norge og utlandet.   
 
Støttekomiteens hjemmesider, www.vest-sahara.no ble lansert 5. februar. 340 nyhetsartikler ble 
publisert på nettsidene i løpet av året, på 4 forskjellige språk. Sidene har hatt rundt 1000 besøkende i 
måneden, med en topp på over 2000 besøkende i november. Støttekomiteens engelsk-språklige 
nyhetstjeneste Sahara Update, har sendt ut 185 artikler i løpet av året. Tjenesten har ca. 2000 
abonnenter. Støttekomiteen har bygget opp og lansert hjemmesidene til det internasjonale 
naturressurs-nettverket, Western Sahara Resource Watch, www.wsrw.org. Vi har også gitt kurs til 
aktivister fra 6 land i hvordan de skal administrere sidene. En redaksjon for et elektronisk nyhetsbrev 
ble startet på sommeren, og sender nå ut månedlige nyhetsbrev. Brevet har fått 200 nye abonnenter i 
løpet av året. SKVS etablerte en Facebook-gruppe for Vest-Sahara-venner i Norge, som raskt fikk 
over 500 medlemmer. Videoer som Støttekomiteen i løpet av 2007 har filmet eller lagt ut, har fram til 
mars 2008 blitt sett på Youtube 76600 ganger.  
 
Støttekomiteen har arbeidet kontinuerlig med spørsmål knyttet til plyndringen av naturressurser og 
menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene. Støttekomiteen har i Norge arbeidet særlig 
med spørsmål om fiskeriselskapet Sjøvik og dets investorer, og om rederiene/meglerne Gearbulk, 
Eimskip og Arnesen. Støttekomiteen hadde møter med saharawiske studenter i Marokko i november. 
 
Økonomien har holdt seg stabil gjennom året. De fleste utgifter knyttet til Støttekomiteens prosjekter 
og drift i løpet av året har vært dekket av Støttekomiteens ca. 18 personlige medlemmer. 
Fagforeningen Industri og Energi har vært den største eksterne finansieringskilden for organisasjonens 
prosjekter, og finansiert begge de lanserte hjemmesidene i 2007. Et par andre organisasjoner har støttet 
enkelte mindre prosjekter.  
 
Støttekomiteens Arbeidsutvalg for perioden 2007 bestod av: Ronny Hansen (leder), Rolf 
Wermundsen (økonomiansvarlig), Signe Aanby (medlem), Eirik Kirkerud (medlem), Jørn Henriksen 
(medlem f.o.m. årsmøtet), Mads Haugen (medlem t.o.m. årsmøtet) 

 


