
Gi Vest-Sahara det de har krav på! 
 
Vest-Sahara regnes som Afrikas siste koloni. Styrt av Marokko nektes innbyggerne å avholde 
en folkeavstemning om selvstendighet som de ble lovet av FN i 1991. Etter fredsavtalen ble 
det satt inn en spesialutsending fra FN for å observere situasjonen. Dette er en av de få FN-
styrkene uten mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd. Marokko bygde en av 
verdens lengste forsvarsverk gjennom Vest-Sahara og minela området, slik at Vest-Sahara er 
et av områdene i verden med høyest konsentrasjon miner. På nåværende tidspunkt er den 
østlige delen av Vest-Sahara kontrollert av Polisario, mens de ressursrike områdene langs 
kysten er okkupert av Marokko. Områdene kontrollert av Polisario kalles Saharawiske 
Arabiske Demokratiske Republikk.  
 
Som et resultat av krigen før 1991 bor 165 000 saharawier i flyktningleirer i Algerie. 
Forholdene er kummerlige og helt avhengige av humanitær hjelp. I de okkuperte områdene 
er det svært begrenset ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og organisasjonsfrihet. Saharawier 
som gjør opprør mot okkupasjonen risikerer fengsel og tortur. Det er naturressursene vest i 
området som gjør at Marokko har sterk interesse av et ellers tørt ørkenområde. 
 
Internasjonalt og norsk næringsliv tjener på konflikten. Området har høy forekomst av 
fosfat, fisk og olje. Norsk næringsliv er innblandet i konflikten, da særlig shipping som frakter 
varer ut av området. Flere norske selskaper har trukket seg ut etter sterk kritikk. Det er 
videre problematisk at EU og Marokko har inngått frihandelsavtaler om ressurser i disse 
områdene, noe som også legitimerer Marokkos tilstedeværelse. 
 
Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk har blitt anerkjent som en selvstendig stat av 
rundt 80 stater. I FNs sikkerhetsråd sitter Marokkos venn Frankrike som er et hinder for 
progressive uttalelser. Vest-Sahara har ikke tid til å vente på Frankrike. Det er på tide at 
resten av verden gjør ord til handling og presser Marokko til å bedre situasjonen til 
saharawiene.   
 
KrFU vil: 

• Kreve en juridisk bindene folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara 
• Oppfordre norsk næringsliv om å avstå fra handel med ressurser fra de okkuperte 

områdene  
• At Norge anerkjenner Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en 

selvstendig stat 
• Arbeide for at FNs fredsbevarende styrker i de okkuperte områdene skal ha mandat 

til å rapportere om menneskerettighetsbrudd 


