
 

 

Til: Stortingets Utenrikskomité 
Kopi sendes: Utenriksdepartementet ved utenriksmini ster Jonas Gahr Støre og 
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 
      06.11.2007 
      
 
 
 
 

Støtte til studenter i Burma, Colombia, Zimbabwe og Vest-Sahara 
 
Situasjonen for studenter i Burma, Colombia, Vest-Sahara og Zimbabwe har i 2007 vært svært vanskelig, og selv 
om det i perioder har vært fokus på situasjonene i noen av disse landene blir konfliktene dessverre fort glemt. 
SAIH støtter disse studentenes kamp for retten til utdanning, for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. 
Studenter i Norge følger med på situasjonen for studenter i de nevnte landene og samarbeider med dem for å sikre 
deres organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. 
 
Overordnet krav: 
-  Norge bør anerkjenne og aktivt støtte studenter som kjemper for sin rett til utdanning, å organisere seg,     
   menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet. 
 
Zimbabwe 
Det er hittil i år rapportert om flere mishandlede og arresterte studentpolitikere i Zimbabwe enn hele 2006 til 
sammen. Kollektiv avstraffelse har også blitt benyttet i år. 9. juli 2007, en uke før eksamensstart, ble alle 
studenter som bor i hybelhus på Zimbabwes største universitet, University of Zimbabwe (UZ), kastet ut. 
Utkastelsen kom to dager etter at noen studenter hadde demonstrert på universitetsområdet. Demonstrasjonen ble 
holdt i protest mot at myndighetene økte semesteravgiften. Høstsemesteret i Zimbabwe begynte 10. september, og 
ingen studenter har så langt fått flyttet tilbake til hyblene sine.  
 
- Norge bør kreve at zimbabwiske myndigheter respekterer studenters og akademikeres rettigheter 
- Norge bør krever at alle studenter ved University of Zimbabwe får komme tilbake til hyblene sine  
 
Burma: 
Burma har vært styrt med jernhånd av ulike militærregimer siden 1962 og regnes som et av verdens verste 
diktaturer. Studentene i Burma har gjennom historien hatt en ledende rolle i den burmesiske demokratibevegelsen, 
og det siste året har man sett et fornyet engasjement i demokratibevegelsen inne i Burma. Min Ko Naing og tolv 
andre studenter ble i august fengslet etter å ha deltatt på fredelige demonstrasjoner mot militærregimets 
prisøkninger. Det er grunn til å mistenke at Min Ko Naing og andre arresterte blir utsatt for tortur.  
 
- Norge bør offentlig fordømme fengslingen av fredelige demonstranter i Burma, og kreve deres løslatelse 
- Norge bør i all dialog aktivt påpeke Kinas, Indias og øvrige land i regionens ansvar for å fremme  
  burmeseres rett til kamp for demokrati og menneskerettigheter  
 
Colombia 
Siden nyttår har flere colombianske studenter mottatt drapstrusler av paramilitære grupperinger, blant dem 
Fernando Ruíz, tidligere studentrepresentant i universitetsstyret ved Universidad Sur Colombiana. Disse 
drapstruslene er ikke enestående tilfeller, men en del av de paramilitære gruppenes systematiske voldskampanjer 
mot organiserte studenter. Det er en reell mulighet for at disse truslene blir satt i verk, og det har de siste årene 
vært en rekke drap på studenter i Colombia. 
 



- Norge bør kreve at colombianske myndigheter sørger for sikkerheten til colombianske studenter og  
  studentledere 
- Norge bør arbeide aktivt for å bedre de colombianske studentenes situasjon og klart ta avstand fra  
  voldsbruken mot dem 
 
Vest-Sahara 
I følge FN er Vest-Sahara Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Saharawi-folkets rett til selvbestemmelse og frihet 
har blitt understreket i flere resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd og Generalforsamling, men saharawiske elever og 
studenter som gir uttrykk for at Vest-Sahara skal være selvstendig blir fra marokkanske myndigheters hold møtt 
med systematisk overvåkning, diskriminering, utvisning fra lærestedene og vold. I mai i år angrep marokkansk 
politi demonstrerende saharawier ved universitetene over hele Marokko. Flere titalls studenter ble skadd og 
arrestert. Så sent som i slutten av oktober i år ble det satt opp politikontroller rundt de saharawiske 
studentleilighetene i Marrakech. 
 
- Norge bør kreve at saharawiske studenter fritt skal få uttrykke sine ønsker om et selvstendig Vest- 
  Sahara, uten å måtte frykte for sin sikkerhet eller fremtidige studieplass.  
- Norge bør kreve at Marokko snarest avslutter sin ulovlige okkupasjon av Vest-Sahara, slik at  
  saharawiere i okkupasjon og i eksil kan få bygge seg en ny framtid i et fritt hjemland. Norge bør sette et  
  eksempel ved å ha diplomatisk representasjon fra Vest-Sahara i Norge.   

 

 


