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Sett dato for folkeavstemningen i Vest-Sahara 

Vest-Sahara behandles i dag av FN som Afrikas siste uløste
kolonispørsmål. Siden 1975 har Marokko, i strid med folkeretten
og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, okkupert
territoriet. Okkupasjonen av Vest-Sahara har resultert i at en stor
del av befolkningen i området har måttet legge på flukt. I dag bor
rundt 165 000 flyktninger fra Vest-Sahara i Algerie hvor de er
fullstendig avhengige av humanitær hjelp. I de okkuperte
områdene utsettes saharawiene for grove
menneskerettighetsbrudd for å kjempe for sin rett til
selvbestemmelse. Det hele skjer mens verdenssamfunnet lukker
øynene.

18.mai 2017

Våpenhvileavtalen fra 1991 mellom Marokko og
den saharawiske frigjøringsbevegelsen Polisario ble inngått med en
forutsetning om at en folkeavstemming om uavhengighet skulle finne
sted. Avstemningen er fremdeles ikke blitt gjennomført, til tross for at
FN ble ferdig med å identifisere de stemmeberettigede i 1999.
Marokkanske myndigheter har hele tiden stukket  kjepper i hjulene for
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prosessen, og har erklært at de ikke vil godta noe annet resultat enn
en selvbestemmelses-prosess som fører til at Vest-Sahara blir en del
av Marokko. Samtidig har FN-forhandlingene hatt som utgangpunkt å
finne en løsning som  begge parter er fornøyde med og som samtidig
respekterer saharawienes rett til selvbestemmelse.

Jo lenger forhandlingene pågår uten at saharawiene får innfridd  sin
legitime rett til selvbestemmelse, desto større er sjansen for at det
bryter ut i uroligheter. Ungdomsgenerasjonen holder på å miste
tålmodigheten. Retten til selvbestemmelse er en helt grunnleggende
rett forankret i internasjonale konvensjoner, og i ethvert annet
kolonispørsmål i historien har retten blitt respektert. Norge må ikke
gjøre noe unntak for retten til folket i Vest-Sahara.

Senterungdommen krever:

At regjeringen må ta et tydelig standpunkt og kreve dato for
avholdelse av folkeavstemningen i Vest Sahara.

At Norge må ta en ledende rolle i et internasjonalt initiativ for å
avholde folkeavstemning i Vest-Sahara.

 
Vedtatt av senterungdommens landsstyre 6. desember 2015.
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Kontakt oss

Grensen 9B 
0159 Oslo

Tlf: 23 69 01 00

E-post: senterungdommen@sp.no (mailto:senterungdommen@sp.no)

Pressekontakt: kk@sp.no (mailto:kk@sp.no)

Varslinger rettes til rhaa@sp.no (mailto:rhaa@sp.no?
subject=Varsel%20sendt%20fr%C3%A5%20nettsida)

Sosiale media

Facebook (https://www.facebook.com/Senterungdommen/)
Twitter (https://twitter.com/senterungdommen)
Instagram (https://www.instagram.com/senterungdommen/)
Flickr (https://www.flickr.com/photos/142177076@N06/)

Senterbevegelsen

Senterpartiet (https://www.senterpartiet.no/)
Senterkvinnene (https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene)
Senterpartiskolen (http://www.senterpartiskolen.no/)

Medlemsside

Min Side (https://minside.sp.no/)
Innsiden (https://innsiden.sp.no/)
Bli medlem! (http://www.senterungdommen.no/bli-med)
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