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Åpent brev: Støtt saharawienes rett til selvbestemmelse! 
 
Undertegnede organisasjoner ser med stor bekymring på den fastlåste og forverrede situasjonen i 
Vest-Sahara. I lys av Norges inntreden til FNs Sikkerhetsråd, ønsker vi med dette brevet å uttrykke en 
appell til Regjeringen om å aktivt forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse.  
 
Det saharawiske folket har rett til selv å få avgjøre sitt lands framtidige status. Vest-Sahara regnes av 
FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika, og Marokkos krav på territoriet er avvist av Den 
internasjonale domstolen i Haag. I tre tiår har FNs operasjon for en folkeavstemning stått utplassert i 
territoriet, uten å avholde den lovede avstemningen. 
 
Marokko har så langt ikke bidratt konstruktivt til FNs fredsprosess. Det pågår i dag ingen 
fredssamtaler, etter at de siste foreslåtte spesialutsendingene fra FN har blitt avslått av Marokko. 
Rabat har de siste årene nektet å gå i bilaterale samtaler med den andre parten i konflikten, deportert 
FN-personell og avslått at FNs fredsbevarende operasjon skal kunne rapportere på 
menneskerettighetssituasjonen. Samtidig avviser Marokko enhver løsning som er i tråd med 
saharawienes rett til selvbestemmelse. 
 
Marokkos nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, har i praksis gjort Sikkerhetsrådet 
handlingslammet i dets forsøk på å finne en fredelig løsning på konflikten. Det saharawiske folket er 
kastet på flukt, eller undertrykket i sitt eget land.  
 
FNs generalsekretær uttalte allerede i 2001 sin bekymring over at Marokko var i ferd med å bryte 
våpenhvilen ved å bygge en grenseovergang fra Vest-Sahara til Mauritania. Marokkos eksport av 
naturressurser via den sørlige grensepassasjen har vært bakteppet for en voksende spenning mellom 
partene, som til slutt ledet ut i nye krigshandlinger i november 2020. Parallelt pågår en opptrapping av 
arrestasjoner og trakassering mot saharawier i okkupert territorium, uten at FN-operasjonen kan 
rapportere og uten at FNs spesialrapportører gis tilgang. Marokko fortsetter å holde saharawiske 
politiske fanger. 
 
Marokko er en viktig partner av Norge og Europa. Men dette må ikke gå på bekostning av Vest-
Saharas folk og viktige prinsipper i folkeretten. Det er positivt at Norge er enig i EU-domstolen om at 
saharawienes uttrykte ønsker er en forutsetning for handel med territoriet, og at Statens Pensjonsfond 
Utland har ekskludert selskaper som driver folkerettsstridige aktiviteter i territoriet. I 2020 har det 
imidlertid skjedd tre ganger at gass fra Nordsjøen har blitt eksportert fra Kårstø for bruk i Vest-Sahara, 
i strid med UDs næringslivsråd. Vi oppfordrer Regjeringen til å sikre at eksport fra Kårstø til Vest-
Sahara ikke finner sted. 
 
Sist Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, sørget daværende utenriksminister Jan Petersen (H) for at det 
gikk ut et brev til norske selskaper med interesser i territoriet. «Norge støtter fullt ut den pågående 
meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av 
suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et 
bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen”, understrekte UD til 
næringslivet den gangen.  
 
Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må 
respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i 
FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, 
tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet.  
 
Norge må forsvare en rettsbasert verdensorden. Det er også vår egen sikkerhet selv avhengig av.  



De undertegnede organisasjonene ber Regjeringen om: 
 
-Å innta en ledende rolle for å forsvare menneskerettigheter i Vest-Sahara ved å be Marokko om å 
løslate menneskerettighetsforkjempere som sitter urettmessig fengslet,  
-Å ta initiativer i FNs Sikkerhetsråd for en permanent overvåking av menneskerettighetene i Vest-
Sahara, og at territoriet åpnes for FNs spesialrapportører; 
-Å avvise forsøk fra Marokkos allierte i FNs Sikkerhetsråd på å tvinge igjennom en løsning på 
konflikten som ikke er basert på selvbestemmelsesretten; 
-Å følge det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister Petersen og aktivt informere norske 
selskaper med interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd, og å anmode alle eksportører av 
norsk gass om å avstå fra salg til marokkanske interesser i de okkuperte områdene; 
-Å videreføre den tydelige posisjonen om at Norge ikke anerkjenner Marokkos okkupasjon av 
territoriet.  
 
Våre organisasjoner ber Regjeringen samtidig redegjøre for hvilke initiativer som vil tas til forsvar for 
saharawienes menneskerettigheter og selvbestemmelsesrett.  
 
Vi bidrar gjerne med mer informasjon dersom det er ønskelig. Et svar kan viderebringes til de 53 
undertegnede organisasjonene via Støttekomiteen for Vest-Sahara, på info@vest-sahara.no. 
 
En kopi av dette brevet er sendt til Stortingets utenrikskomité. 
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