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Ar b e i dsut v a l get i S AIH

SAIH har siden 60-tallet kjempet for avkolonisering, demokrati og
rettferdighet. Vi har vært tydelige i kampen mot apartheid i SørAfrika og for avkolonisering av Øst-Timor. De siste 18 årene har SAIH
jobbet for avkolonisering av Afrikas siste gjenværende koloni, VestSahara. I denne kampen har SAIH bidratt til å skape konsensus blant
alle ungdomspolitiske og politiske partier i Norge. Vi har også vært
en pådriver for at norsk næringsvirksomhet skal trekke seg ut av VestSahara, en virksomhet vi mener støtter opp om okkupasjonen. Kampen
pågår fortsatt og vi har ikke tenkt til å gi oss før Vest-Sahara er fritt.
De FN-ledede forhandlingene mellom Marokko og Vest-Saharas
representanter har for lengst strandet. Marokko har både Frankrike
og USA på sin side, og nekter å gå med på en folkeavstemning så
lenge Vest-Saharas uavhengighet er et mulig resultat. På denne
måten har Marokko stadig overtaket i konflikten, og kan fortsette
okkupasjonen som før. Ved å støtte dagens FN-forhandlinger, som er
Norges offisielle posisjon, støtter vi i realiteten status quo.
Over 40 år har gått siden marokkanske styrker marsjerte inn
i Vest-Sahara. Jo mer tid som går, dess mindre sannsynlig er det
at det saharawiske folk får innfridd sin rett til selvbestemmelse.
Tålmodigheten og styrken folket har vist gjennom fredelig og
ikke-voldelig kamp til nå er beundringsverdig, men vi frykter at
desperasjonen blant saharawisk ungdom vokser. Det saharawiske
folket har ingen tid å miste, mens Marokko har all tid å vinne. Sanden
i timeglasset er i ferd med å renne ut.
Noen må gjøre noe for å løse den fastlåste situasjonen. I Norge
støtter et samlet sivilsamfunn og samtlige politiske partier,
saharawienes rett til selvbestemmelse. Norge har få geopolitiske
interesser i regionen og har lang erfaring med fredsmekling. SAIH
mener derfor at Norge kan være denne noen.
SAIH krever at Norge:
1. Arbeider aktivt for nye forhandlinger, med utgangspunkt i
folkeretten og The Settlement Plan (FNs plan for fred) fra 1991.
2. Øker det diplomatiske presset mot Marokko og deres alliansepartnere
for å få aksept for gjennomføringen av en fri og demokratisk
folkeavstemning om uavhengighet, i tråd med folkeretten.
3. Arbeider aktivt for at FNs fredsbevarende styrker i Vest-Sahara
får mandat til å implementere en permanent, uavhengig og
upartisk menneskerettighetsovervåkning.
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TIDSLINJE

1960

TIDSLINJE

FN vedtar resolusjon
1514 (XV) og 1541
(XV) om uavhengighet
for koloniene og deres
innbyggere.

1884

Berlinkonferansen.
Spania koloniserer
Vest-Sahara.

1956

1963

FN fører Vest-Sahara på
listen over ikke-selvstyrte
områder med Spania som
administrator.

Marokko og Polisario
aksepterer FNs forslag
til en våpenhvile og
fredsplan
(the settlement plan).

1990

FNs Sikkerhetsråd
vedtar fredsplanen,
The Settlement plan

FN anmoder Spania,
med bistand fra FN,
om å avholde folke
avstemning i Vest-
Sahara i tråd med retten
til selvbestemmelse.
Marokko stemmer for
resolusjonen. Lignende
resolusjoner vedtas i
1967, 1968, 1969, 1970,
1972 og 1973.

19 74

Marokko anmoder FNs
generalforsamling om å
be Den internasjonale
domstolen i Haag om
en rådgivende uttalelse
om den rettslige statusen
til territoriet før spansk
kolonialisering.

1973

Marokko blir politisk
uavhengig fra Frankrike.

1988

1966

Polisario Front
etableres.

1991
29. april

FN oppretter MINURSO
(United Nations Mission
for The Referendum in
Western Sahara) som skal
implementere freds
avtalen. Ifølge avtalen
skal en folkeavstemning
om territoriets framtid
avholdes i 1992.

6. sept

Våpenhvilen mellom
Marokko og Polisario
iverksettes.

1996

Identifiseringen av
stemmeberettigede
stanses.

1997

James Baker utnevnes
som FNs spesial
utsending for Vest-Sahara
og partene enes om
«the Houston Accords».
Folkeavstemning skal nå
gjennomføres i 1998.

1999

Den første listen over
stemmeberettigede
offentliggjøres.

1975
15. okt

FN offentliggjør
rapporten til sin
granskningskommisjon
som har besøkt Vest-
Sahara tidligere samme
år. De rapporterer at
de ikke har møtt noen
grupperinger som
støtter de territorielle
kravene til nabolandene,
men at det var massive
demonstrasjoner til
støtte for uavhengighet.

2001

Den første protestbølgen
i de okkuperte områdene.

En ny fredsplan lanseres
– «The Framework
Agreement». Planen
avslås av Polisario og får
heller ikke støtte i FNs
sikkerhetsråd.

2000

2002

Den andre listen over
stemmeberettigede
offentligjøres. Marokko
protesterer, og Kofi
Annan får Sikkerhetsrådets støtte til å søke
alternativer til «The
Settlement Plan».

Lederen for FNs
rettsavdeling, Hans
Corell, avgir en uttalelse
til FNs sikkerhetsråd
om r essursutnyttelse i
Vest-Sahara.

1976

16. okt

Den internasjonale
domstolen avgir sin
uttalelse. Domstolen
konkluderer med at
territoriet hverken
tilhørte Marokko eller
Mauritania før spansk
kolonialisering.

6. nov

Marokko starter «den
grønne marsjen» der
300 000 marokkanere
vandrer inn i Vest-
Sahara. Parallelt finner
det sted en militær
invasjon.

2003

En ny plan, «The
Baker Peace Plan II»
godkjennes av Polisario
og et enstemmig
Sikkerhetsråd, men
blir senere avslått av
Marokko.

2004

James Baker trekker seg
som spesialutsending.

2005

Den andre bølgen av
protester i okkuperte
Vest-Sahara.

26. feb
6. nov

FNs sikkerhetsråd
fordømmer «den grønne
marsjen».

14. nov

Spania, Mauritania
og Marokko inngår
«Madrid-avtalen»
som skal overføre
administrativ myndighet
fra Spania til Mauritania
og Marokko. Avtalen er
ikke anerkjent av FN.

2007

Marokko legger fram
rammeverk for en
fredsløsning basert på
autonomi. Denne avslås
av Polisario. Resultatløse
fredsforhandlinger i
Manhasset, USA.

2008

Nye resultatløse
forhandlinger i
Manhasset, USA.

2010

Nye resultatløse forhandlinger i Manhasset,
USA. Den største markeringen blant saharawier i
Vest-Sahara finner sted.

Spania trekker seg ut av
Vest-Sahara.

27. feb

Polisario annonserer
etableringen av Den
saharawiske arabiske
demokratiske republikk
(SADR).

2011

Resultatløse forhandlinger på Malta og i
Manhasset.

2012

Nye resultatløse
forhandlinger i
Manhasset, USA.
Christopher
Ross informerer
Sikkerhetsrådet
om at han ikke ser
nytteverdi i nye direkte
forhandlinger. Han
innleder i stedet
«shuttle diplomacy».

1979

Mauritania trekker seg
ut, og Marokko tar over
området som Mauritania
hadde kontrollert. FN
fordømmer utvidelsen
av den marokkanske
okkupasjonen.

1984

SADR blir medlem av
Organisasjonen for
afrikansk enhet (OAU).

2015

EU-domstolen stanser
en handelsavtale
mellom EU og Marokko
ettersom den unnlater å
ekskludere Vest-Sahara.
Ross ytrer sin frustrasjon
til Sikkerhetsrådet om at
Marokko ikke ønsker å
forhandle.

2016

FNs general-sekretær
planlegger å besøke de
okkuperte områdene.
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– bakgrunnen for konflikten

Vest-Sahara kom først i kolonimaktenes søkelys
på 1400-tallet da Spania ble oppmerksomme på
fiskeressursene utenfor kysten. Avstanden over til Las
Palmas på spanske Gran Canaria er dessuten ikke lang.
Vest-Sahara ble da også offisielt anerkjent som spansk
koloni ved Berlin-konferansen i 1884.

Etter den andre verdenskrig ble kampen mot kolonisering
trappet opp. FN anmodet Spania om å trekke seg ut av
Vest-Sahara og at saharawiene selv skulle få bestemme
sin egen framtid gjennom en folkeavstemning.1 I 1973
ble den saharawiske frigjøringsorganisasjonen Polisario
Front etablert, og de startet en væpnet kamp mot spansk
koloniherredømme.
I denne perioden intensiverte også Marokko arbeidet
med å sikre støtte for at Vest-Sahara skulle anses som
en del av Marokkos territorium. Dette kulminerte
i et ønske fra Marokko og Mauritania om at Den
internasjonale domstolen i Haag skulle gi en rådgivende
uttalelse om tilhørigheten til territoriet før Spanias
kolonisering. Situasjonen tilspisset seg nå raskt. 16.
oktober 1975 offentliggjorde domstolen sin uttalelse.2
Til tross for bånd mellom Marokko, Mauritania og
Vest-Sahara, anså ikke domstolen at de var av en slik
karakter at territoriet tilhørte noen av dem.
Stikk i strid med domstolens rådgivende uttalelse og
resolusjoner vedtatt av FN, forberedte Marokko en
invasjon av Vest-Sahara.

Støttet av marokkanske styrker ble det
arranger t en marsj bestående av 300
0 0 0 s i v i l e m a r o k k a n e r e i n n i Ve s t S a h a r a i n o v e m b e r.

Hensikten med Den grønne marsjen var å presse
Spania til å overgi Vest-Sahara til Marokko. Dette
lyktes de også med. Med general Franco liggende
på dødsleie, inngikk Spania en avtale om å overføre
den midlertidige administrasjonen til Marokko og
Mauritania fram til selvbestemmelsesspørsmålet var
løst.3 Denne avtalen er ikke godkjent av FN. Spania
anses derfor fortsatt som juridisk administrasjonsmakt
i henhold til artikkel 73 og 74 i FN pakten for VestSahara mens Marokkos territorielle kontroll regnes
som illegitim. Europadomstolen gjentok i desember
2015 at det ikke er noe internasjonalt organ som har
gitt Marokko et administrasjonsansvar.4

I k j ø l v a n n e t a v i n v a s j o n e n a v Ve s t Sahara f lyktet nå store deler av
befolkningen
i
panikk.
Samtidig
o f f e n t l i g g j o r d e P o l i s a r i o e t a b l e r i n g e n
a v Ve s t - S a h a r a s o m e n s e l v s t e n d i g
stat og 
gjenopptok den væpnede
kampen, denne gangen mot Marokko
og Maur itania.5
Polisario utviklet etterhvert en effektiv form for
krigføring gjennom bruk av overraskelsesangrep.
Med lokalkunnskap og en økende tilgang til nyere
våpen tvang de Mauritania til en fredsavtale i 1979.
Marokkanske styrker led også store tap fram til
begynnelsen av 1980-tallet da Marokko startet
byggingen av forsvarsmurer inne i Vest-Sahara.
Tilsammen er det fram til i dag bygget 2700 km med
mur som skiller områdene kontrollert av Polisario og
Marokko. Områdene ble også minelagt. Muren og
minene gjorde det vanskeligere for Polisario å angripe.
Militært var man inne i en situasjon hvor Polisario
kontrollerte omkring en tredjedel av territoriet mot
slutten av 1980-årene.

8
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Marokko er
på grunn av
Ve s t - S a h a r a
fortsatt
den eneste
afrikanske
staten som
ikke er
medlem
av Den
afrikanske
union.

3.

FREDSPROSESSEN
- Krig på nye slagmarker

O

rganisasjonen
for
afrikansk
enhet (OAU), forgjengeren til
Den afrikanske union (AU), tok
tidlig lederrollen i et forsøk på å
få til en våpenhvileavtale mellom
partene. De opprettet en egen
implementeringskomité som samarbeidet med
FN om å få igangsatt fredsforhandlinger basert på
saharawienes rett til selvbestemmelse. Marokko virket
i utgangspunktet positive til en folkeavstemning, men
frustrasjonen bredte seg raskt innad i OAU da man
ikke kom videre med samtalene. Organisasjonen valgte
derfor i stedet i 1984 å anerkjenne SADR, noe som
igjen førte til at Marokko trakk seg som medlemsstat.
Marokko er på grunn av Vest-Sahara fortsatt den
eneste afrikanske staten som ikke er medlem av den
Afrikanske Union.6

Etter bruddet mellom OAU og Marokko overtok FN nå
arbeidet med å finne en fredsløsning som kunne føre til
formell avkolonisering. Generalforsamlingen vedtok
i 1985 å gi Generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar
fullmakt til å innlede samtaler med partene basert på
forslagene til en fredsavtale opprinnelig utarbeidet av
OAU.7 Dette arbeidet startet i 1986, og bar frukter i 1988
da partene i all hovedsak ble enige om prinsippene for
en fredsplan kjent som «The Settlement Plan».

FREDSPLAN, MEN IKKE FREDSAVTALE.

The Settlement Plan ble vedtatt av FNs Sikkerhetsråd
i juni 1990.8 Den inneholdt forslag til en våpenhvile,
prosedyrer for utveksling av krigsfanger og
bestemmelser for retur av flyktninger. Det mest
sentrale i planen var likevel retningslinjer for en
folkeavstemning om uavhengighet. Avstemningen
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skulle organiseres av en egen FN-operasjon, og det hele
skulle gjennomføres på 34 uker. Til stor overraskelse for
mange i FN-sekretariatet ble planen kritisert av begge
de krigførende parter, og i særdeleshet av Marokko.9
Kong Hassan II kritiserte offentlig utkastet, og hevdet
folkeavstemningen kun skulle avgjøre i hvilken grad
befolkningen ønsket marokkansk statsborgerskap.
I tillegg mente han at planen ikke inkluderte alle
potensielle velgere, og da spesielt saharawier som
hadde bosatt seg sør i Marokko.

Både Polisar io og Marokko hadde
allerede
på
dette
tidspunktet
innsett at inkludering på listen over
stemmeberettigede ville bli avg jørende
for utfallet av folkeavstemningen.
Til tross for partenes innsigelser ble planen vedtatt, og
i april 1991 opprettet FNs Sikkerhetsråd MINURSO
(United Nations Mission for The Referendum in
Western Sahara).10 FN-operasjonen hadde som
oppgave å implementere fredsavtalen, noe som
innebar blant annet overvåkning av våpenhvilen,
utlevering av krigsfanger og ikke minst å gjennomføre
folkeavstemningen. Deres mandat var å gjennomføre
dette på 46 uker. Slik gikk det dessverre ikke.
Etter enkelte kamphandlinger sommeren 1991
trådte våpenhvilen i kraft i september samme år.
Mens Polisario ønsket MINURSO velkommen fikk
de en lunken velkomst fra Marokko. Det ble satt opp
veisperringer og sivilbefolkningen fikk forbud mot å
snakke med utlendinger.11 Det aller største problemet
var imidlertid prosessen rundt registrering av velgere
til folkeavstemningen.

Mens Polisar io og FN oppr innelig
ønsket å basere seg på en spansk
folketelling f ra 1974, ønsket Marokko
å inkludere f lere personer i manntallet
b a s e r t p å t i d l i g e r e f o l k e v a n d r i n g e r.
En identifikasjonskomite ble nedsatt av FN, og disse
fikk først i oppgave å oppdatere folketellingen fra 1974
basert på befolkningsutvikling og folkeforflytninger.
FN forstod raskt at dette arbeidet ble problematisk.
Partene hadde ulike synspunkter, og Pérez de
Cuéllar modifiserte derfor prosedyren i sin rapport

til Sikkerhetsrådet i desember samme år.12 Nye
kriterier ble nå foreslått, blant annet tilknytning
til saharawiske stammer og de facto bosetting i VestSahara i lengre perioder før 1974. Polisario nektet å
gå med på endringene som de mente var for vage og
kunne endre manntallet betraktelig i forhold til det de
tidligere var blitt enige om.
Det skulle gå nesten to år før partene greide å samle seg
om nye kriterier. I mellomtiden hadde egyptiske Boutros
Boutros-Ghali overtatt som FNs generalsekretær. Han
klarte til slutt å få enighet for detaljerte regler for hvem
som var stemmeberettigede og ikke minst prosedyrer
for verifisering basert på skriftlig dokumentasjon, eller
hvor dette manglet, på bekreftelse av stammetilhørighet
fra saharawiske sjeiker.13
Identifikasjonskomiteen startet endelig sitt arbeid i
august 1994. Det tok imidlertid ikke lang tid før de
støtte på problemer.14 Over 130 000 nye personer
ønsket å bli registrert som stemmeberettigede, nær
sagt alle kom fra Marokko. Polisario protesterte
mot det de mente var en uthaling av prosessen,
mens FNs generalsekretær ønsket at Marokko
skulle gjennomføre en forhåndsvurdering av de
nye søknadene. Sommeren 1995 ble prosessen
stanset etter at Polisario trakk seg. Dette skyldtes
delvis uenighet om identifikasjonsprosessen og var
delvis en protest mot strenge fengselsstraffer som
saharawiske aktivister hadde blitt idømt. Marokko, på
sin side, nektet å forhåndsbehandle de nye søknadene.

Ti l t r o s s f o r f o r s ø k p å d i r e k t e
samtaler
mellom
partene
brøt
identifikasjonsprosessen
til
slutt
sammen.
I mai 1996 ble store deler av MINURSO trukket tilbake.
Nye tiltak måtte iverksettes.

JAMES BAKER TAR OVER

Kofi Annan hadde nå overtatt som FNs
generalsekretær, og utnevnte i mars 1997 den erfarne
amerikanske juristen og politikeren James Baker til sin
spesialutsending for Vest-Sahara. Hans første oppgave
var å vurdere om det var noen framtid for fredsplanen.

Noe
overraskende
rapporterte
han tidlig at begge partene hadde

F R E D S P R O S E S S E N - K R I G PÅ N Y E S L AG M A R K E R
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bekreftet at de ønsket å finne en
løsning basert på den originale
planen fra 1991.
Baker la fram forslag til fredsavtale allerede i juni 1997.
Denne ble etter noen forhandlingsrunder først akseptert
av partene og deretter godkjent av Sikkerhetsrådet i
september samme år.15 Den såkalte «Houston-avtalen»
bygget videre på den opprinnelige fredsplanen og
gjennomføringen av en folkeavstemning. Prinsippene
for registrering av stemmeberettigede ble ytterligere
spesifisert og partene kom til en viktig enighet om
sikkerhetssituasjonen rundt selve avstemningen.
Arbeidet med identifisering av stemmeberettigede
ble umiddelbart gjenopptatt. I august 1998
hadde
kommisjonen
behandlet
ferdig
de
16
første saharawiske gruppene. Nesten 150 000 personer
hadde blitt registrert, og av disse ble 84 000 ansett som
stemmeberettigede. Den største delen av de som var
blitt avvist var søknader lagt fram av Marokko. Det
som gjensto var nå å behandle søknadene fra stammer
med omdiskutert tilknytning til Vest-Sahara. Dette
viste seg å bli problematisk av flere grunner. Partene
var uenige om prosedyrene, og Marokko innså at de
stemmeberettigede fra områder de kontrollerte nå kom
til å bli i mindretall.
I tillegg skjedde det flere ting i denne perioden som
satte fredsforhandlingene i fare.

Den marokkanske kong Hassan
II døde, og overlot tronen til sin
s ø n n M o h a m m e d V I . Ve l s å v i k t i g
var det at det ble gjennomført en
fol k e av ste mning i Ø st - Tim or d e r
befolkningen
med
overveldende
f lertall stemte for uavhengighet
fra okkupasjonsmakten Indonesia.
Indonesiske militære og østtimoresisk milits gikk i
etterkant av avstemningen amok i en orgie av vold
og ødeleggelse. De trakk seg ikke tilbake før en
australskledet militærstyrke tok kontroll. Likhetene
med situasjonen i Vest-Sahara var mange, noe som
ga både Polisario og Marokko betenkeligheter med
sin egen folkeavstemning. Polisario var bekymret for

sikkerheten rundt avstemningen, mens Marokko nå i
økende grad fryktet å tape valget.
I januar 2000 offentliggjorde FN en foreløpig liste over
alle stemmeberettigede. På listen stod 86 386 navn,
et langt lavere antall enn de 244 000 som opprinnelig
hadde søkt.17 Marokko protesterte, og sendte til
sammen inn ankesøknader for 130 000 personer som
hadde blitt avvist.

Det var innlysende for alle, bortsett
f ra Marokko, at di ss e anke ne i kke
ville bli tatt til følge. Par tene hadde
vedtatt en detaljer t prosedyre for å
avg jøre hvem som skulle registreres, og
Marokkos protest var en klar handling
for å hale ut tiden.
FN satte nå spørsmålstegn ved om det ville bli mulig
å arrangere en folkeavstemning overhode. De innså
at partene hadde helt motsatt syn på prosedyrene for
anke. Kofi Annan, med støtte av Sikkerhetsrådet, ba
derfor James Baker om å gå bort fra folkeavstemning
i den opprinnelige formen, og heller utforske andre
fredsløsninger.18

PÅ AKKORD MED RETTEN TIL
SELVBESTEMMELSE
For første gang var den opprinnelige fredsplanen nå satt
til side, og med det også den tradisjonelle tilnærmingen
til avkolonisering. FN ønsket i stedet at partene skulle
vurdere ulike muligheter for en forhandlingsløsning
som ikke bare omfattet selvstendighet, men også
autonomi. Organisasjonen begynte nå et farlig spill
der den grunnleggende retten til selvbestemmelse
ble satt på prøve. Mens Marokko tidlig viste interesse
for autonomibaserte løsninger var Polisario med god
grunn særdeles skeptiske. Direkte forhandlinger førte
heller ikke til en løsning. James Baker distribuerte i 2001
utkastet til det han kalte «The Framework Agreement».
Denne la opp til en snever autonomiløsning med en
folkeavstemning «om territoriets fremtid» etter fem år.
I tillegg skulle alle som hadde vært bosatt i Vest-Sahara
det siste året før avstemningen kunne stemme.
Det var åpenbart at Polisario ikke kunne støtte denne
løsningen, og Baker fikk heller ikke mandat fra
Sikkerhetsrådet til å presse gjennom planen. Norge,
som medlem av Sikkerhetsrådet i denne perioden, var

F R E D S P R O S E S S E N - K R I G PÅ N Y E S L AG M A R K E R

blant landene som ikke aksepterte løsningen. Han ble
i stedet bedt om å revidere sitt utkast.19 Baker la fram
sitt andre forslag til fredsavtale tidlig i 2003. I likhet
med sin forrige plan, la den opp til en 5-års periode
med autonomi og en påfølgende folkeavstemning.20
Forskjellen denne gangen var at folket skulle kunne velge
mellom uavhengighet, autonomi eller integrasjon med
Marokko. I tillegg var gruppen med stemmeberettigede
mer nyansert. Polisario valgte å godta avtalen, som ble
støttet av FNs Sikkerhetsråd. 21
Marokko nektet å gå med på avtalen fordi den
inkluderte muligheten til å stemme for uavhengighet.22
I stedet la de fram egne autonomiforslag. FN avslo
forslagene, og James Baker valgte å trekke seg som
spesialutsending. 23

KOLLAPS

Fredsprosessen hadde nå nærmest kollapset, og det
var vanskelig å forestille seg nye løsninger som ville
tilfredsstille FNs krav. Marokko startet arbeidet med
å videreutvikle autonomikonseptet, mens Polisario
utarbeidet en kompromissløsning basert på en
folkeavstemning om uavhengighet. Polisarios plan ble
lagt fram 10. april 2007, og Marokkos autonomiplan
dagen etter.24 Til tross for Polisarios vilje til forhandlinger
basert på en løsning i henhold til folkeretten var det
Marokkos plan som fikk størst oppmerksomhet. Deres
visjon om en «Saharawisk Autonom Region» refererte
bare vagt til en folkeavstemning som skulle avgjøre
det som partene ble enige om i forhandlinger. I tillegg
ville hele regionens utøvende makt ligge hos Kong
Mohammed VI.
Til tross for åpenbare mangler, beskrev FNs
sikkerhetsråd planen som «serious and credible».25 I
tillegg oppfordret de til nye, direkte samtaler mellom
Marokko og Polisario fasilitert av FNs nye utsending
Peter Van Walsum. Polisario forstod risikoen ved å starte
en dialog om autonomi basert på Marokkos forslag,
men valgte likevel å delta i samtalene i Manhasset i
New York sommeren 2007. Disse førte ikke partene
nærmere hverandre og Van Walsums kontrakt med FN
ble ikke forlenget.
Den nye utsendingen, Christopher Ross ble utnevnt
i 2008. Han møtte tidlig partene, og var vert for flere
runder med samtaler. Disse førte ikke til noen løsning,
og Ross uttalte senest i desember 2015 at Polisario var
villig til å gjenoppta samtaler, men at Marokko
ikke ønsket dette.26 Marokko har i tillegg uttalt mistillit
mot Ross, og nektet ham i 2015 tilgang til områdene

de okkuperer i Vest-Sahara.27 MINURSO-sjef Kim
Bolduc ble i 2014-2015 også nektet innreise.

Senest i november 2015 uttalte Kong
Mohammed VI at det er uaktuelt å dele
Marokkos ter r itor ium, og at autonomi
er det eneste alternativet de kan gå
m e d p å . 28
Situasjonen virker nå fullstendig fastlåst.
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S

aharawiene er etterhvert blitt vant til
tomme løfter fra omverdenen. Gang på
gang har de sett løsninger feile på grunn av
uvillighet fra Marokko og et FN uten evne
til å presse gjennom vedtatte forslag. La oss
gå gjennom de ulike fasene i fredsprosessen
og se nærmere på hvorfor vi i dag, 25 år etter at den
første fredsplanen ble vedtatt, fortsatt ikke er nærmere
en fredelig avslutning på konflikten.
Det første nederlaget kom allerede i 1975. Spania
hadde på denne tiden endelig gått med på å avholde
en folkeavstemning for å sikre avkolonisering av VestSahara. I løpet av noen få dager sent i 1975 endres dette.
Mens den spanske diktatoren Franco ligger på dødsleie
begynner panikken å bre seg i Madrid. Marokko truer
med å invadere Vest-Sahara.

I all hemmelighet forhandles det fram en
avtale i reg jeringskorridorene mellom
Spania, Marokko og Maur itania. I
stedet for å sikre en avvikling av
kolonien etter FNs regelverk over fører
Spanias statsminister Navar ro med
et pennestrøk administrasjonen over
ter r itor iet til Marokko og Maur itania.
Avtalen ble aldri anerkjent av FN, men resultatet ble likevel
skjebnesvangert. Spanias overføring av de facto kontroll
utløste en blodig krig, frarøvet saharawienes mulighet
til å utøve deres rett til selvbestemmelse og påførte dem
langvarige og alvorlige lidelser.
Da en fredsplan endelig ble lagt fram sent på
1980-tallet trodde de fleste at det endelig var kommet
et gjennombrudd. Det viste seg imidlertid raskt at det
var en rekke skjær i sjøen.

FNs generalsekretær Jav ier Pérez de
Cuéllar hadde sørget for en lukket og
lite inklusiv prosess, og la med sin

«Settlement Plan» fram en løsning
som det viste seg at par tene ikke
hadde full kjennskap til før den ble
offentlig g jor t.
Dette utløste raseri og skapte øyeblikkelig mistillit
mellom partene. Som tittelen henviste til var dette
også en plan lagt fram av FN, og ikke en signert
avtale mellom partene. Planen var uklar i ordlyden
og Javier Pérez de Cuéllar og hans etterfølgere måtte
gjennomføre stadige brannslukningsoperasjoner for
å sikre at partene fortsatt ønsket å være med videre i
prosessen.

25 år etter at den
første fredsplanen
ble vedtatt, er
vi fortsatt ikke
nærmere en
fredelig avslutning
på konf likten.
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I løpet av hele 1990-tallet var det stadige innsigelser
mot prosessen for identifisering av stemmeberettigede.
Prosessen ble kraftig trenert i påvente av at man skulle
kunne komme til enighet om nye, modifiserte kriterier.
Mot slutten av 1990-tallet hadde det gått så langt at
man hadde gitt opp håpet om en snarlig løsning. Å
få inn enn topptung amerikansk diplomat viste seg
imidlertid å være et smart trekk. Da alle hadde trodd at
spesielt Marokko ikke ville gå inn i nye forhandlinger,
klarte James Baker å sikre begge parters støtte til nye
samtaler basert på den originale planen. Tanken om en
folkeavstemning var likevel ikke død. En ny, detaljert
avtale ble lagt fram. Den inkluderte en avstemning som
ga saharawiene muligheten til å velge uavhengighet.
Baker hadde nå for første gang klart det kunststykke
å få til en signert fredsavtale som var klarere og mer
detaljert enn de opprinnelige planene tidligere lagt
fram av FN.
Arbeidet med å identifisere velgere ble igangsatt på ny.
Ikke overaskende klagde Marokko igjen på prosessen.
De la fram 130 000 anker de ønsket behandlet, noe som
fikk FNs Generalsekretær til å sette ned foten i 2000.
Prosessen kollapset.
Annans avgjørelse utgjorde på mange måter et veiskille
i FNs fredsprosess. Man gikk nå bort fra den originale
fredsplanen med en folkeavstemning om uavhengighet,
til å vurdere en framforhandlet, alternativ løsning.

I 2006 går Annan enda et skr itt v idere,
og sier han ønsker en fremforhandlet
løsning basert på et kompromiss
mellom
folkeretten
og
praktisk
politikk. FN går nå på akkord med
sine egne prinsipper der saharawiene
er den tapende part.

Fra 2007 og fram til 2012 var fredsprosessen forutsigbar.
Partene møttes til jevnlige, direkte samtaler uten at det
førte dem fremover. Fra 2012 har generalsekretærens
spesialutsending nøyd seg med å kontakte partene
individuelt. De siste årene har FNs årlige møter om
Vest-Sahara vært forutsigbare. Den eneste virkelige
diskusjonen er hvorvidt MINURSO skal ha et mandat
til å overvåke menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara.
Selv dette blokkeres resolutt av Frankrike.

5.
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H VA B E T Y R S E L V B E S T E M M E L S E I F O L K E R E T T E N ?

Retten til
selvbestemmelse
for ikke-selvstyrte
områder er i dag
et helt sentral
folke ret t spr in sipp,
også anerkjent av
Den internasjonale
domstolen
i Haag.

S

aharawienes rett til selvbestemmelse har
stått sentralt i hele fredsprosessen. Hva er
bakgrunnen for dette, hvordan har det styrt
fredsprosessen og hva innebærer egentlig
selvbestemmelse i folkeretten?

og traktater, inkludert i FNs to bindende
menneskerettighetskonvensjoner fra 1966. Retten til
selvbestemmelse for ikke-selvstyrte områder er i dag et
helt sentral folkerettsprinsipp, også anerkjent av Den
internasjonale domstolen i Haag.

Da FN ble etablert i 1945 bodde nesten en tredjedel
av verdens befolkning i koloniserte områder, og det
eksisterte mer enn 80 kolonier. Retten til folkenes
selvbestemmelse ble introdusert i FN for å sikre en
overgang fra kolonistyre til selvstendighet. Allerede
i FN-paktens første artikkel nevnes prinsippet om
folkenes selvbestemmelse, og pakten inneholder også
et eget kapittel om rettighetene til innbyggerne i de
ikke-selvstyrte områdene.

Selvbestemmelse i sammenheng med
avkolonisering innebærer at folket i
det ikke-selvstyrte området selv skal
kunne bestemme sin egen framtidige
status.

15 år etter at FN-pakten ble vedtatt var det fortsatt
behov for å styrke FNs arbeid med avkolonisering, og
FNs generalforsamling vedtok i 1960 resolusjon 1514
(XV) med tittelen «Declaration on the Granting of
Independence to Colonial Countries and Peoples».
Resolusjonen sier blant annet at:
“Immediate steps shall be taken, in trust and Non-SelfGoverning Territories or all other territories which
have not yet attained independence, to transfer all
powers to the peoples of those territories, without any
conditions or reservations, in accordance with their
freely expressed will and desire…in order to enable
them to enjoy complete independence and freedom.” 29
Dagen etter vedtok forsamlingen resolusjon 1541 (XV)
som omhandler plikten til rapportering om ikkeselvstyrte områder. Denne resolusjonen spesifiserer
også nærmere prosessen for hvordan avkolonisering
skal finne sted. Til slutt vedtok FN å opprette en egen
komité med ansvar for å overvåke implementeringen
av resolusjonene.
Prinsippet om folkenes selvbestemmelse er
bekreftet som en rettighet i en rekke resolusjoner

Kort fortalt sier reglene om selvbestemmelse noe om
tre ulike ting; hva retten består av, hvordan den skal
utøves, og hvem som innehar retten.

HVA BESTÅR RETTEN AV?

Når et folk skal utøve selvbestemmelse er det i
utgangspunktet tre ulike resultat man kan komme fram
til. Man kan velge å bli en helt uavhengig stat, en del av
en annen stat eller en mellomløsning der man er del av
en annen stat, men med utvidet selvstyre.

For avkoloni ser ing er det uavheng ighet
som er hovedregelen, men man står
også fritt til å velge ulike grader av
autonomiløsninger eller å bli integrer t
i en annen stat.
Et annet viktig spørsmål de senere år har vært i hvilken
grad partene kan fremforhandle en løsning som ikke
innebærer valgalternativet uavhengighet. Kan Polisario
i henhold til folkeretten velge å inngå en avtale om
autonomi på vegne av Vest-Saharas folk, uten at de blir
forelagt muligheten til å velge uavhengighet?

FN har ved en rekke anledninger g jort
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det klar t at ikke-selvstyr te områder

1 8 ikke bare har rett til selvbestemmelse,
men også til uavhengighet.
Dette bekreftes senest i Den internasjonale domstolen i
Haag sin rådgivende uttalelse om Kosovo fra 2010, der
de sier:
«During the second half of the twentieth century,
the international law of self-determination
developed in such a way as to create a right
to independence for the peoples of non-selfgoverning territories”.
Å utelate uavhengighet som et alternativ vil således
ikke kunne aksepteres. Et alternativ som har vært
diskutert er å velge samme løsning som i Øst-Timors
folkeavstemning der det ble stemt for eller mot
autonomi, men hvor å stemme nei til autonomi ville
føre til uavhengighet.

HVORDAN SKAL DEN UTØVES?

Selvbestemmelsesretten innebærer at det er folket som
fritt skal velge mellom de tre ulike alternativene. For
at territoriet skal bli uavhengig stilles det faktisk ingen
krav til hvordan avgjørelsen tas, men det gjør det for de
andre løsningene.
Resolusjon 1541 (XV) stiller som krav at avgjørelsen om
integrering i en stat, må være basert på folkets frie vilje,
slik det har kommet til uttrykk gjennom en demokratisk
valgprosess (universal, adult suffrage). For å kunne
godkjenne autonomiløsninger kreves det at det må være
folkets frie vilje basert på en opplyst og demokratisk prosess
(expressed through informed and democratic processes).

Det er med andre ord ikke direkte krav
til en folkeavstemning i folkeretten,
men ulike demokratiske prosesser må
g jennomføres.
Den rådgivende uttalelsen til Den internasjonale
domstolen i Haag om Vest-Sahara, avsluttet med å si
at retten til selvbestemmelse ga FNs generalforsamling
en viss frihet når det gjelder godkjenning av prosedyrer
og format for utøvelsen av retten, og at partene i en slik
situasjon kunne forhandle fram løsninger som sikret
utøvelsen av folkets frie vilje.
Et eksempel på en slik prosess kan være at man kan velge

partier eller representanter med ulike standpunkt, og
ikke direkte på spørsmål om uavhengighet, autonomi
eller integrasjon. I praksis har imidlertid det mest
vanlige vært folkeavstemninger – enten organisert eller
observert av FN eller av statene selv der det har vært
mulig. Det er også helt åpenbart at en folkeavstemning
normalt vil være den beste fremgangsmåten for å sikre
at folket får gitt uttrykk for sitt synspunkt i en fri,
demokratisk prosess.

HVEM INNEHAR RETTEN?

Et sentralt spørsmål er hvem som skal kunne være
stemmeberettigede ved en avstemning.

I følge folkeretten er det folket the people, som innehar retten til
selvbestemmelse. Dette betyr blant
annet at det er folket og ikke dets
r e p r e s e n t a n t e r s o m h a r r e t t e n . 30

I tillegg til jobbmuligheter, spesielt innenfor
fiskeindustrien, får marokkanske bosettere skattefritak
og subsidier. Det hevdes at det i dag er flere settlere enn
opprinnelige saharawiske innbyggere i Vest-Sahara.32

RETTENS
STATER

INNVIRKNING

PÅ

ANDRE

Folkenes selvbestemmelse er en såkalt erga omnesrettighet. Det vil si at det ikke bare er noe de har krav
på, men at det også skaper plikter for andre stater. I den
rådgivende uttalelsen om den israelske muren beskrev
FNs folkerettsdomstol i Haag prinsippet slik:
•

Stater må ikke anerkjenne den ulovlige
tilstanden.

•

Stater må ikke bistå på måter som kan bidra til å
opprettholde den ulovlige tilstanden.

•

Stater skal samarbeide for å få en slutt på den
ulovlige tilstanden.33

Polisario kan således ikke endelig vedta en
framforhandlet løsning, men må konsultere folket i en
fri, demokratisk prosess.
Når man skal avgjøre hvem som er folket i juridisk
forstand er det også viktig å være klar over at VestSahara er et område der det i alle tider har vært
store folkeforflytninger. Det var et tradisjonelt
nomadesamfunn der folk beveget seg over store
landområder. I tillegg har Vest-Sahara en stor
flyktningebefolkning og mange marokkanske
migranter har kommet for å jobbe der.

H VA I N N E B Æ R E R D E U L I K E
FORHANDLINGSA LT E R NAT I V E N E F O R
V E ST- S A HA R A ?

Folkerettslige kilder omhandler i liten grad dette temaet,
og det har i praksis blitt fremforhandlet ulike løsninger.
Det er imidlertid viktig å merke seg FNs handlingsplan
fra 1980 for avkolonisering som slår fast at:

UAVHENGIGHET
Befolkningen i Vest-Sahara velger sine egne
folkevalgte representanter og regjering. VestSahara blir et selvstendig land.

“States shall adopt the necessary measures to discourage
or prevent the systematic influx of outside immigrants
and settlers into Territories under colonial domination,
which disrupts the demographic composition of those
Territories and may constitute a major obstacle to the
genuine exercise of the right to self-determination and
independence by the people of those Territories.”31

AUTONOMI
Innebærer lokalt selvstyre med egne lokalvalg
og lokale institusjoner. Marokko vil ha ansvar
for forsvars- og utenrikspolitikk, og den
marokkanske kongen vil være statsoverhode. Kan
innebære ulik grad av økonomisk integrering.

Marokko har siden invasjonen i 1975
g jennomført en rekke tiltak for å få
Marokkanere til å bosette seg i Vest-Sahara.

H VA B E T Y R S E L V B E S T E M M E L S E I F O L K E R E T T E N ?

FULL INTEGRERING
Vest-Sahara blir en fullt integrert del av Marokko.
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6.

V E S T- S A HA R A O G S T O R M A K T E N E

T

il tross for mangeårig innsats fra FN for å sikre avkolonisering
av Vest-Sahara, har Marokko enda ikke latt seg presse til å
gjennomføre en akseptabel fredsløsning. Hva er årsaken, og
hvem er det som støtter Marokko?

Selv om Marokko var alliansefri under den kalde krigen
var landet en viktig partner for en rekke vestlige stater. Både USA og
tidligere koloniherre Frankrike hadde gode sivile og militære forbindelser
til Marokkanske myndigheter. Spesielt USA har hatt et omfattende militært
samarbeid med Marokko, og flere av presidentene har hatt et tett og godt
forhold til den marokkanske kongefamilien.

Frankrike har fram til i dag vær t landets viktigste
h a n d e l s p a r t n e r o g e n v i k t i g p o l i t i s k s t ø t t e s p i l l e r.
Informasjon fra Wikileaks viser at Frankrikes tidligere president Nikolas
Sarkozy under besøk i Marokko ga støtte til autonomiplanen som grunnlag
for videre forhandlinger.34 Så sent som i 2016 uttrykte Sarkozy sin støtte til
Marokkos suverenitetskrav.35

Etter ter rorang repene mot USA i 2001 har Marokko blitt
en særdeles viktig partner i den globale kampen mot
terrorisme. USA har et betydelig etterretningssamarbeid
med Marokko.
Algerie er en viktig støttespiller for Polisario, og i tillegg bor det mange
mennesker fra Vest-Sahara i flyktningleirer i landet. Marokko og Algerie har et
svært anstrengt forhold til hverandre, og Marokko anklager Algerie for å styre
konflikten i Vest-Sahara i sin egen interesse.
Både Frankrike og USA er medlemmer i Vennegruppen for Vest-Sahara, et
samarbeid mellom en gruppe stater som ble opprettet tidlig på 1990-tallet mens
man fortsatt arbeidet intensivt med folkeavstemningen. Medlemmer er USA,
Frankrike, Spania, Storbritannia og Russland. Gruppen har imidlertid hatt
begrenset positiv innvirkning på fredsprosessen ettersom medlemslandene
har vidt ulike interesser i konflikten. I praksis er den strategiske stillingen til
Marokko så viktig at få av de store statene tør presse dem for langt.
Et annet argument, som sjelden brukes offentlig, er at stater er engstelige for om
et selvstendig Sahara vil skape stabilitet, eller om en svak statsadministrasjon
vil kunne skape en frihavn for terrorister og andre organiserte kriminelle.
I praksis har disse hensynene ført til at FNs sikkerhetsråd og dets
permanente medlemmer i stor grad har forsøkt å balansere sine
forpliktelser i henhold til folkeretten med behovet for å beskytte egne
interesser. Det har åpenbart ikke ført til en løsning av konflikten.
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8.

N O R G E O G V E S T- S A HA R A

D

et er få tema det er så bred enighet om
i norsk politikk som saharawienes rett
til selvbestemmelse. Temaet har flere
ganger blitt diskutert på Stortinget, mye
grunnet initiativ fra norsk sivilsamfunn.
36
I tillegg finnes det en egen tverrpolitisk
vennegruppe for Vest-Sahara på Stortinget.37

Reg jeringen har vær t klare på at
N o r g e a n e r k j e n n e r Ve s t - S a h a r a s o m e t
ikke-selvstyr t område, at man støtter
saharawienes rett til selvbestemmelse
o g a t m a n i k k e a n s e r Ve s t - S a h a r a
for å være en del av marokkansk
t e r r i t o r i u m . 38 39
Norge har imidlertid ikke anerkjent Den saharawiske
arabiske demokratiske republikk (SADR) som egen
stat.40

Norge fraråder norsk næringsaktivitet i Vest-Sahara,
og flere norske selskaper har enten trukket seg ut eller
valgt å ikke etablere seg der. Oljefondet har tidligere
ekskludert selskaper som har operert i området. I 2005
ble tilsammen 337 millioner trukket ut av investeringer i
amerikanske Kerr-McGee fordi deres drift i Vest-Sahara
«kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og
dermed undergrave FNs fredsprosess».41

Ti l t r o s s f o r d e t t e i n v e s t e r e r o l j e f o n d e t
for tsatt rundt ni milliarder kroner i
selskaper som driver en aktivitet som
er identisk med de operasjoner som
Finansdepar tementet tidligere mente
støttet opp under okkupasjonen av
Ve s t - S a h a r a .
Blant selskapene som Oljefondet har investert i, finner
man Glencore PLC som KLP valgte å ekskludere fra sine
investeringer i 2015.42
Norge bistår også med humanitær hjelp til VestSahara. Norsk Folkehjelp var først engasjert i prosjekter
i flyktningleirene i 1998 og startet i 2012 et større
mineryddingsprosjekt. Norge har gitt ekstraordinære
bevilgninger i forbindelse med flomkatastrofen i 2015,
og finansierer Kirkens Nødhjelps matvarebistand og
ernæringsforskning i flyktningeleirene i Tindouf i Algerie.
Norske midler har også gått til andre tillitsbyggende
prosjekt, som familiegjenforening, og til studentstipend.

V E S T- S A HA R A S NAT U R R E S S U R S E R

T

il tross for at Vest-Sahara stort sett består
av ørken er landet rikt på naturressurser.
Mens det var fiskebankene utenfor VestSahara som først tiltrakk seg spanjolenes
oppmerksomhet ble det i 1947 oppdaget
fosfat. I de senere år er det også tildelt en
rekke lisenser for prøveboring etter olje.

F l e r e Ve s t - S a h a r a - e k s p e r t e r h e v d e r
at Marokkos tilgang til ressursene i
Ve s t - S a h a r a k a n f o r l e n g e k o n f l i k t e n .
Fosfatgruven i Bou Craa åpnet i 1972 under spansk
ledelse, men ble i 1976 overtatt av det nasjonale
marokkanske fosfatselskapet OCP. Fosfat er viktig
for kunstgjødselsindustrien, og hadde rundt 2008 en
eventyrlig prisvekst. I det samme året sluttet norske
Yara å importere fosfat fra Vest-Sahara. Til tross for at
prisene nå er normaliserte er det fortsatt en høyt verdsatt
ressurs. Det utvinnes årlig rundt 2 millioner tonn fosfat
fra Vest-Sahara, noe som tilsvarer en eksportverdi på ca.
250 millioner USD etter dagens priser.43

Fiskefeltene i Kanaristrømmen utenfor Vest-Sahara
er eksepsjonelt rike, men har i de senere år i stadig
større grad blitt gjenstand for overfiske. Rundt 3% av
Marokkos bruttonasjonalprodukt kommer fra fiske, og
industrien sysselsetter rundt 400 000 mennesker.44 En
rapport fra marokkanske myndigheter i 2009 estimerte
at rundt 55% av fisket var fra farvann som tilhørte
Vest-Sahara.45 Skip fra EU-land har i lang tid fisket i
både marokkansk og vestsaharisk farvann i henhold
til en fiskeriavtale. Avtalen ble sist forlenget i 2014, og
inkluderte rettigheter til å fiske 80 000 tonn fisk.46

Det er antatt at det er betydelige petroleumsforekomster
utenfor Vest-Sahara. På begynnelsen av 2000-tallet drev
flere firmaer med kartlegging, inkludert norske TGCNopec, som trakk seg ut etter kritikk fra investor, UD
og sivilsamfunnet i 2003. Det amerikanske selskapet
Kosmos boret sin første letebrønn i desember 2014, og
det er i dag flere selskaper som driver med leteboring.
Kosmos fant i 2015 en mindre forekomst på et av
sine felt som de ikke anser som drivverdig. Selskapet
hevder at risikoen er stor, men at potensialet er høyt
for større funn på feltet de opererer sammen med det
Marokkanske petroleumsdirektoratet ONHYM. 47
Utnyttelse av naturressurser i Vest-Sahara har blitt
sterkt kritisert av en rekke institusjoner. Svensken Hans
Corell la som leder av FNs rettsavdeling i 2002 fram en
juridisk betenkning om lovligheten av internasjonale
selskapers avtaler med Marokko om utforskning av
ikke-fornybare ressurser i Vest-Sahara.48

Corells konklusjon var at det var
folkerettsstridig å involvere seg i
leting eller utvinning så lenge det ikke
ble tatt tilstrekkelig hensyn til det
s a h a r a w i s k e f o l k s ø n s k e r o g i n t e r e s s e r.
Både EUs fiskeriavtale og ikke minst oljeletingen har
blitt sterkt kritisert med bakgrunn i den juridiske
betenkningen og de rettslige regler den viser til. I
desember 2015 ble EUs fiskeriavtale stanset av EU
domstolen med bakgrunn i at den var folkerettsstridig.
49
Avgjørelsen ble siden anket.
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S

aharawiene har i mer enn 40 år vært
verdens glemte folk. Etter å ha blitt fratatt
retten til en korrekt avkoloniseringsprosess
i 1975, har de gang på gang satt sin lit til
det internasjonale samfunnets forsøk på å
fremforhandle en fredsavtale. Polisario har,
som saharawienes anerkjente representant, stadig gitt
etter på sine krav, mens Marokko på sin side har gjort
det motsatte. FN krevde opprinnelig at Vest-Sahara
skulle avkoloniseres og at saharawiene skulle få sin rett
til selvbestemmelse i henhold til folkerettens regler.
Denne prosessen kollapset, og FNs generalsekretær gikk
til det usedvanlige skrittet å anbefale en fremforhandlet
løsning basert på et kompromiss mellom folkeretten og
politiske realiteter.50 Sikkerhetsrådet går på akkord med
sentrale folkerettslige prinsipper. Det er derfor viktig at
Saharawiene sikres det de har krav på: selvbestemmelse,
inkludert muligheten for uavhengighet, basert på en fri
og demokratisk prosess.

Tre generasjoner av saharawier har vokst opp under
marokkansk okkupasjon eller i flyktningeleirer. VestSahara ble i 2015 på nytt rangert på sisteplass over
verdens minst frie land av organisasjonen Freedom
House.51 I samme posisjon finner man land som
Nord-Korea, Den demokratiske republikken Kongo
og Saudi-Arabia. Alvorlige menneskerettighetsbrudd
er godt dokumenterte.52 Store deler av folket lever
i flyktningleirer der de er avhengige av humanitær
bistand, samtidig som de ser at deres eget lands rike
naturressurser plyndres.

Børge Brende uttalte på Stortinget
i 2014 at han hadde stor forståelse
f o r f r u s t r a s j o n e n t i l f o l k e t i Ve s t S a h a r a . 53 S p ø r s m å l e t e r h v o r l a n g t i d
det vil ta før de igjen tyr til våpen?
Hv or tålmo dig e e r Poli s ar i o ?

Grunnlaget for våpenhvilen de gikk med på, den FNorganiserte folkeavstemningen, har ikke blitt innfridd.
Situasjonen er i øyeblikket fastlåst. Hvilke muligheter
finnes det til en løsning på konflikten?
Med unntak av Marokko har alle stater anerkjent at
status quo ikke er en akseptabel tilstand. Det vil på
sikt føre til destabilisering, og en ny væpnet konflikt
kan fort spre seg til andre nærliggende land. Særdeles
risikofylt vil det kunne bli om Algerie også involverer
seg direkte militært mot Marokko. Det haster derfor
med å finne akseptable løsninger.
En fredsløsning vil måtte diskuteres basert på hvordan
man kommer fram til en løsning, og hva denne
løsningen innebærer. I det følgende blir det omtalt som
prosess og resultat.

PROSESSEN FRAM TIL EN LØSNING

Kommentatorer har foreslått ulike måter å komme fram
til en fredsløsning mellom Vest-Sahara og Marokko.
En første løsning nevnt er at Spania gjenopptar sin
faktiske administrasjon av Vest-Sahara. Som nevnt er
Madrid-avtalen ikke folkerettslig anerkjent, og Spania
regnes fortsatt som juridisk ansvarlig for territoriet.
Enkelte kommentatorer har derfor hevdet at Spania
har rett til å henvise Vest-Sahara til FN, og at enten FNs
Generalforsamling eller Sikkerhetsrådet vil ha mulighet
til å plassere Vest-Sahara under FN administrasjon.54
Et annet alternativ er at FNs Sikkerhetsråd anerkjenner
Vest-Sahara som en selvstendig stat slik Organisasjonen
for afrikansk enhet (OAU) gjorde i 1984. 55 Tidligere
leder for FNs rettsavdeling, Hans Corell, har lansert
dette som en potensiell prosess. 56 Det vil også lettere
kunne føre til at FN godkjenner bruk av militær makt
under FN-paktens kapittel VII for å presse Marokko
ut. I praksis er en slik løsning usannsynlig. Til det
har Marokko for stor strategisk betydning for flere av
landene i Sikkerhetsrådet, inkludert USA og Frankrike.

Tr e g e n e r a s j o n e r
av saharawier har
vokst opp under
marokkansk
okkupasjon eller
i f l y k t n i n g e l e i r e r.
I 2 0 1 5 b l e Ve s t Sahara på nytt
rangert på
sisteplass over
verdens minst
frie land av
organisasjonen
Freedom House.
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Det tredje alternativet er det som FN til nå har valgt
å følge: en fremforhandlet løsning mellom partene.
En slik løsning må være basert på klare, folkerettslige
regler om selvbestemmelsesrett, inkludert retten til
uavhengighet.
Retten til selvbestemmelse må komme til uttrykk
gjennom folkets frie vilje og en demokratisk prosess.
Folket må i henhold til folkeretten også kunne uttrykke
sin mening om uavhengighet fra Marokko.

Polisario
og
det
internasjonale
samfunn kan ikke gå på akkord med
s e n t r a l e f o l k e r e t t s r e g l e r. D e t v i l s k a p e
p r e s e d e n s i a n d r e s i t u a s j o n e r, o g
utvanne de prinsipper for samhandling
mellom stater som det internasjonale
samfunn er basert på.
Den aller beste og mest representative måten for
folket å utøve sin rettighet på vil være gjennom en
folkeavstemning. En slik avstemning kan finne sted i
en rekke ulike former. Et alternativ kan være å velge
modellen for folkeavstemning man benyttet i ØstTimor. Det vil kunne innebære at partene forhandler
om autonomi basert på Marokkos utkast, og kommer
fram til en potensiell løsning. Deretter organiseres det
en folkeavstemning der folket kan stemme for eller mot
en autonomiløsning fremforhandlet mellom partene.
Dersom folket stemmer nei til autonomi medfører det
at Marokko må trekke seg ut av Vest-Sahara.
Da FN fremforhandlet folkeavstemningen i Øst-Timor
ble det bestemt at indonesiske myndigheter skulle være
ansvarlige for sikkerheten under valget.57 Dette viste
seg å bli en skjebnesvanger, men kanskje nødvendig
avgjørelse. I forkant av valget benyttet Indonesia lokal
milits støttet av sikkerhetsstyrkene til å true og legge
press på befolkningen til å stemme for autonomi.
Da de feilet gikk de til angrep, og la hele landet i
ruiner. Basert på erfaringene derfra er det viktig at
sikkerhetssituasjonen rundt en folkeavstemning er
organisert på en slik måte at det sikrer et fritt valg og en
fredelig overgang, uansett hvilken løsning folket velger.

RESULTATET
For Vest-Saharas del er det ikke bare prosessen som
har vært utfordrende i forhandlingene. Partene var
tidligere enig om å gjennomføre en folkeavstemning.
Den aller største uenigheten har de senere år utviklet
seg til å omhandle resultatet av prosessen. Det finnes i
dag tre logiske alternativer:
•

Full integrasjon eller autonomi innenfor
Marokkos grenser.
Marokko ønsker enten full integrasjon eller en
autonomisløsning. Dette er i seg selv legitimt, men som
vi har sett tidligere må dette komme som et resultat av
folkets frie vilje basert på en opplyst og demokratisk
prosess. For full integrering er det i tillegg et krav om at
det må være en valgprosess (universal, adult suffrage).58
Marokko har, etter at de avviste fredsplanen til
James Baker i 2004 arbeidet aktivt med å utvikle en
autonomiplan. I 2006 gjenopprettet kong Mohammed
VI en rådgivende institusjon for Vest-Sahara
(CORCAS).59 De la tidlig fram et autonomiforslag som
Marokko nå i en videreutviklet versjon krever skal
være grunnlaget for nye forhandlinger.
Kongen uttalte i 2015, i sin tale i anledning 40-års
jubileet for Den grønne marsjen, at autonomi var det
lengste Marokko kunne strekke seg. De som trodde
noe annet, sa kongen, lurte kun seg selv.60 En slik
løsning, uten at alternativet uavhengighet er inkludert,
er i strid med folkeretten og FNs øvrige prinsipper for
avkolonisering.
• Deling av territoriet
Vest-Sahara er i dag delt i to deler som følge av den
væpnede konflikten. Polisario kontrollerer ca. en
femtedel av territoriet. I 2002 la FNs generalsekretær
fram alternativet å megle basert på en mulig deling av
Vest-Sahara i en uavhengig og en marokkansk del.61
Sikkerhetsrådet ønsket ikke å utforske dette videre,
til tross for at Polisario skal har sagt seg villig til å
innlede diskusjoner.62 En slik deling kan vise seg å være
utfordrende folkerettslig, da det kan skape konflikter
om tilgang til naturresurser og gjøre det vanskelig å
bevege seg fritt mellom områdene.
• Uavhengighet
Det tredje og siste alternativet er at hele territoriet
oppnår uavhengighet. Som tidligere nevnt er det ingen
krav knyttet til prosessen rundt en slik løsning. Det er
med andre ord ingen krav til at det må komme som
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følge av en demokratisk prosess, og det kan således
også gjennomføres gjennom bruk av tvangsmidler
fra FNs side, altså med hjemmel i kapittel VII i FN
pakten. Dersom det skal gjennomføres en slik prosess
med utgangspunkt i enten autonomi eller integrasjon,
må imidlertid også uavhengighet inkluderes som en
mulighet.

ingen omstendigheter overføre territoriell suverenitet,
noe lederen for FNs rettsavdeling Hans Corell
bekreftet.66 Avtalen er med andre ord ikke folkerettslig
gyldig, og FN anser fortsatt Spania som den juridiske
administratoren av Vest-Sahara. Territoriet er fortsatt
registrert som en koloni, noe det vil være frem til
saharawiene har fått utøve sin rett til selvbestemmelse.

HVORFOR AKSEPTERER IKKE
MAROKKO LENGER EN LØSNING OM
FOLKEAVSTEMNING I SAMSVAR MED
FOLKERETTEN?

Et teknisk argument Marokko ofte benytter for å unngå
en folkeavstemning, er at det i et nomadesamfunn
slik som i Vest-Sahara er umulig å utarbeide en liste
over stemmeberettigede. Dette er åpenbart feil. Spania
utarbeidet en slik liste allerede i 1974 og FN har til tross
for iherdige forsøk fra Marokko på å sabotere prosessen,
ferdigstilt manntallet.67 Marokko er bare ikke enig med
FNs konklusjoner på listen over de som skal stemme.

Dette er et av de sentrale spørsmålene i fredsprosessen.
Hvorfor vil ikke Marokko ha en folkeavstemming som
inkluderer retten til uavhengighet? Det ville jo løst alle
deres problemer når det gjelder Vest-Sahara. Ifølge
Kong Mohammed VI er det kun et fåtall beboere i VestSahara som har blitt villedet av Marokkos fiender.63 Hvis
befolkningen ønsker å beholde sine bånd til Marokko,
slik kongen hevder, hvorfor ikke la dem gi uttrykk for
det på en demokratisk måte?

Er Marokko redd for å tape en rettferdig
folkeavstemning? Har de ikke folket
på sin side?
Marokkanske myndigheter henviser til en rekke
tekniske og historiske årsaker til at en slik løsning
ikke kan aksepteres.64 Den første, og for dem viktigste,
er at Vest-Sahara er- og har alltid vært, en del av
marokkansk territorium. De hevder videre at Madridavtalen mellom Spania, Mauritania og Marokko i 1975
fredelig tilbakeførte administrasjonen av Vest-Sahara
til Marokko. Det skal sies at Madrid-avtalen ikke
overførte hele, men kun deler av territoriet til Marokko
– da resten ble delt med Mauritania. Argumentene er
ikke overbevisende sett i et folkerettslig perspektiv.
Helt siden 1966 har Vest-Sahara vært oppført som
et ikke-selvstyrt område av FN. Resolusjoner, som
Marokko støttet, oppfordret til avkolonisering av
området gjennom å avholde en folkeavstemning om
uavhengighet.65 Til tross for at Marokko fortsatt hevdet
at Vest-Sahara tilhørte marokkansk territorium, var de
i all hovedsak enig i denne løsningen. Dette endret seg
imidlertid senhøstes i 1975. Marokko så da en mulighet
til å overta territoriet uten å måtte gjennomføre
avkoloniseringsprosessen de selv en gang hadde støttet.
De hevdet Madrid-avtalen rettmessig tilbakeførte VestSahara til Marokko. En slik avtale kan imidlertid under
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P
Den offisielle
norske politikken
er å støtte FNs
arbeid for en
politisk løsning på
konf likten.
Det kan midlertid
settes spørsmålstegn ved om det
er nok.

artene står i øyeblikket langt fra hverandre,
og en fredsavtale ser ikke ut til å være
nærstående. Polisario har folkeretten
på sin side, men det må en omfattende
endringsprosess til for at Marokko skal
akseptere en forhandlingsløsning. Det er
både juridisk og moralsk galt å støtte den nåværende
situasjonen. Hvordan kan Norge ta en aktiv rolle for å
bidra til at konflikten løses?
Til tross for at vi geografisk sett er plassert langt fra VestSahara, er Norge ett av landene med størst engasjement
for konflikten. Norske folkevalgte er i økende grad
oppmerksomme på situasjonen i Vest-Sahara.
Ungdomspartiene har sendt delegasjoner til Vest-Sahara
for selv å lære mer om hva konflikten går ut på. Norske
politikeres engasjement legges merke til av marokkanske
myndigheter, og minner dem på at en samlet norsk
opinion støtter en løsning basert på internasjonal folkerett.

Stortinget bør imidlertid også sette klare krav til
regjeringens håndtering av Vest-Sahara spørsmålet.
Den offisielle norske politikken er å støtte FNs arbeid for
en politisk løsning på konflikten.68 Det kan imidlertid
settes spørsmålstegn ved om det er nok. Det er i år 50 år
siden FN først oppfordret til folkeavstemning, og 25 år
siden Sikkerhetsrådet innførte en våpenhvile mellom
Marokko og Polisario. Til tross for dette står partene
i dag så langt fra hverandre, at en forhandlingsløsning
ikke ser realistisk ut på kort sikt.

Hv a k an m an f ra n or sk si d e g j øre for å
unngå at en støtte til FNs prosess kun
skal være en støtte til status quo?
AKTIVT PRESS

Det må legges press på både Marokko og på landets
støttespillere i Sikkerhetsrådet. Norge må ta opp den
uholdbare folkerettslige situasjonen med alle relevante
parter som USA, Frankrike og Spania.
Okkupasjonen av Vest-Sahara må aldri legitimeres,
og Marokko må stadig minnes på sine folkerettslige
forpliktelser. En fortsettelse av dagens situasjon vil i
verste fall kunne sees på som en stilltiende aksept av
Marokkos posisjon. I tillegg vil det bli vanskeligere
å arrangere en folkeavstemning jo lengre tid det går.

Dette skyldes ikke minst det store antallet marokkanere
som har slått seg ned i Vest-Sahara på grunn av tilgang
til arbeid, skattefritak og subsidier.

BISTAND TIL FREDSFORHANDLINGENE

Norge har gode relasjoner til alle de relevante aktørene
i konflikten, og er således i en strategisk fordelaktig
situasjon for å kunne bidra aktivt i fredsprosessen.
Norske myndigheter har en årlig politisk dialog med
Marokko på høyt embetsnivå. Disse gjennomføres hvert
annet år i Norge og Marokko. I 2015 foregikk samtalene
i Marokkos hovedstad, Rabat. Utenriksminister Børge
Brende traff da den marokkanske statsministeren,
utenriksministeren og lederen for parlamentet. Temaene
som ble diskutert var blant annet konfliktløsning,
menneskerettigheter og Vest-Sahara.69
Norge har de senere år styrket sitt samarbeid med Algerie,
en viktig aktør i forhold til fredsprosessen i Vest-Sahara
gjennom sin støtte til Polisario. Norge åpnet en ambassade
i Algeries hovedstad, Alger, i 2007. Begrunnelsen var
først og fremst å støtte Statoils engasjement i landet, men
under åpningen av ambassaden nevnte utenriksminister
Jonas Gahr Støre spesielt global rettferdighet og
internasjonal konfliktløsning som andre felt landene
kunne samarbeide om.
Norge har også et godt forhold til Polisario. De har en
egen representant i Norge, og Utenriksdepartementet
treffer jevnlig Polisarios ledere når de besøker i Norge.
Den gode relasjonen Norge har til alle parter bør
utnyttes. Utenriksdepartementet har gjennom flere
tiår opparbeidet seg en betydelig kompetanse på fredsog forsoningsarbeid, og konfliktløsning er en sentral
dimensjon ved norsk utenrikspolitikk.70 Mye av arbeidet
koordineres gjennom UDs seksjon for fred og forsoning.
Norge har vært tungt inne i en lang rekke fredsprosesser,
inkludert i Midtøsten, Colombia, Filippinene, Sri Lanka
og Sør-Sudan. Felles for «den norske modellen» har
vært at Norge kun involverer seg etter anmodning fra
de relevante partene i konflikten, det er ofte et nært
samarbeid med norske frivillige organisasjoner og det
legges vekt på samarbeid med internasjonale aktører.
I tillegg opptrer Norge som regel som fredshjelper og
ikke fredsskaper. I praksis betyr det at vi tilrettelegger
prosessen i motsetning til å presse fram løsninger.
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Norge, som et lite land, anses ofte
som en ufarlig og nøytral partner for
aktørene i en konf likt, noe som g jør det
mer attraktivt med norsk bistand enn
f r a l a n d s o m h a r s t ø r r e e g e n i n t e r e s s e r.
I tillegg har norske myndigheter vært dyktige til å sikre
finansielle ressurser til arbeidet.
Norge har også bistått på en rekke andre måter enn
gjennom direkte forhandlingsbistand. Eksempler på
dette har vært kompetanse og nettverksbygging, ofte
gjennom det såkalte Oslo Forum.71 Norge har også
bidratt med ressurser, eksperter, logistikk og lokaler for
aktører involvert i fredsprosesser.
Med tanke på kompetansen og den politiske
handlekraften Norge innehar, ville det være nærliggende
å tro at vi også kunne støtte fredsforhandlingene
mellom Marokko og Polisario. Norge bistod i en kort
periode da vi hadde presidentskapet i Sikkerhetsrådet
på begynnelsen av 2000-tallet, og offentlig tilgjengelige
dokumenter viser at Norge har vært villige til å påta
seg en utvidet rolle dersom partene har ønsket det.
På et seminar i Sør-Afrika i 2007 uttalte daværende
statssekretær Raymond Johansen at Norge, med
bakgrunn i sikkerhetsrådsresolusjon 1754 (2007),
utforsket mulighetene til å støtte fredsforhandlingene.72
Rent konkret henviste Johansen til et studiebesøk
Utenriksdepartementet hadde gjennomført i Algerie i
februar samme år. Sammen med Flyktninghjelpen og
Kirkens Nødhjelp utførte norske diplomater fra seksjon
for fred og forsoning en evaluering for «å få bedre
kunnskap om de humanitære og menneskerettslige
forhold i flyktningleirene.» I tillegg ønsket delegasjonen
å undersøke om «det var muligheter for et eventuelt
styrket norsk engasjement i Vest- Sahara-konflikten.» 73

partene i august samme år.74 I juli eksploderte imidlertid
den såkalte «Skah-saken» i norsk og marokkansk presse,
og det er lite trolig at Marokko ønsket norsk tilrettelegging
i konflikten i perioden etter dette.75
Forholdet mellom Norge og Marokko ser nå ut til å
være normalisert igjen. Det er dialog på høyt nivå, og
det ville vært naturlig for Norge å revurdere muligheten
for å støtte fredsforhandlinger direkte. Christopher
Ross deltok på Oslo Forum for første gang i 2015.

I r a p p o r t e n f r a m ø t e t b l e Ve s t - S a h a r a
beskrevet som en komplisert «frosset»
konf likt der par tene enten ikke hadde
nok å tape, eller kunne tjene på status
qu o. I ti l l eg g bl e d et s et t p å s om e n
utfordring at land med innf lytelse
og medlemmer av «vennegruppen»
hadde egeninteresser som kunne føre
til splittelse i stedet for bistand til
f r e d s p r o s e s s e n . 76
At alle i FNs vennegruppe for Vest-Sahara, som i praksis
skriver FNs Sikkerhetsrådsresolusjoner, er allierte av
Marokko, utgjør et betydelig hinder for et aktivt FN. I
2015 åpnet Brende for å se på muligheten for å be om
inkludering av andre land i denne vennegruppen.77
Det kan fra disse konklusjonene se ut som om prosessen
er avhengig av noen som evner å skape en felles plattform
mellom alle de ulike aktørene i konflikten. Norske
myndigheter bør vurdere å spille en slik rolle. Vi er et
lite land uten storpolitiske interesser i regionen. I tillegg
har Utenriksdepartementet opparbeidet seg en unik
kompetanse på forhandlinger i konflikter der desentralisert
styresett og selvbestemmelse har vært viktige tema.

TYDELIGERE RETORIKK

Det finnes begrenset informasjon om hva som skjedde
i etterkant av dette besøket. Det er imidlertid ingen
hemmelighet at en av Polisarios politiske rådgivere,
Carne Ross fra organisasjonen Independent Diplomat,
har deltatt ved Oslo Forum alle årene fra 2009 til 2013.
Oslo Forum er et nettverk av konfliktmeglere på høyt
faglig nivå fra hele verden som samles enten i Oslo eller
andre strategiske steder for å dele erfaringer.

For å sikre saharawienes rett til selvbestemmelse er
det viktig at det internasjonale samfunnet er tydelige
i ordbruken når den folkerettslige stillingen for VestSahara beskrives. Støttekomiteen for Vest-Sahara har
tidligere pekt på endringer i språkbruk fra norske
myndigheter, og at et skifte skjedde rundt 2007.78

Spesialutsendingen til FNs generalsekretær, Christopher
Ross, skal i juni 2009 ha sagt at han hadde et konkret tilbud
fra Norge om å være vertskap for forhandlinger mellom

Fø r d e t t e o m t a l t e r e g j e r n i n g e n d e t
m a r o k k a n s k e n æ r v æ r e t i Ve s t - S a h a r a
som en anneksjon eller okkupasjon.

H VA K A N V I G J Ø R E ?

Dette er siden blitt endret til at man
omtaler territoriet som «ikke-selvsty r t».
Det er forståelig at Utenriksdepartementet må
overveie sin ordbruk nøye om de skal bistå aktivt
i fredsprosesser. Det er imidlertid viktig at det
benyttes en tydelig, folkerettslig terminologi, når den
norske regjering støtter en fredsløsning basert på
retten til selvbestemmelse. Saharawienes rettigheter
er i folkeretten utvetydelige. Da bør internasjonal
språkbruk være det samme.

BESKYTTELSE AV
MENNESKERETTIGHETS-FORKJEMPERE
Norge har et stort internasjonalt engasjement
for menneskerettigheter, og støttet utvidelsen
av MINURSOs mandat til også å gjelde
menneskerettighetsovervåkning. En rapport fra FNs
høykommissær for menneskerettigheter i 2006 slo fast
at menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara var av
en slik karakter at den påvirket saharawienes rett til
selvbestemmelse.79 Rapporten henviste blant annet til at
ytringsfriheten og forsamlingsfriheten var så begrenset at
det ikke ga folket mulighet til å fremme sine folkerettslige
krav. Det er derfor helt sentralt at MINURSOs mandat
utvides, noe som krever å overtale franske myndigheter.
Norge har et særlig fokus på menneskerettighetsforkjempere. Norske diplomater ledet arbeidsgruppen
som utviklet utkastet til FNs erklæring om
menneskerettighetsforkjempere, og tok initiativet til
opprettelsen av en egen spesialrapportør.80

Med bakg r unn i Norges engasjement
må norske my ndigheter støtte arbeidet
med å sikre rettighetene og sikkerheten
til
menneskerettighetsaktivister
i
Ve s t - S a h a r a .
Disse tar stor risiko og arbeider under et
enormt press. Fengsling og bruk av tortur av
menneskerettighetsforkjempere er godt dokumentert.
Norske myndigheter må ta opp disse sakene med
Marokko, og støtte tiltak som kan bedre forholdene
de opererer under. Norske myndigheter bør jobbe for
at saharawiske aktivister som sitter fengslet som følge
av militære domstoler, får sine saker prøvd på nytt.
Norge må også ta opp saharawienes grunnleggende
rettigheter i forbindelse med behandlingen av Marokko

i FNs menneskerettighetsråd i januar 2017.

HUMANITÆR BISTAND

Norge bør også styrke sitt øvrige humanitære
arbeid i Vest-Sahara og oppfordre andre stater
til å gjøre det samme. Inntil saharawiene har fått
utøvet sin selvbestemmelsesrett er det viktig at
man sikrer akseptable levevilkår i flyktningeleirene.
Mineryddingsprogrammet og de såkalte tillitsskapende
prosjektene bør videreføres og vurderes utvidet.

FORTSATT FRARÅDE NÆRINGSDRIFT OG
INVESTERINGER
Norske firmaer må fortsatt advares mot å engasjere
seg i Vest-Sahara, og denne frarådingen må bli mer
tydelig.81 Frarådingen slik den framstår i dag er lite
synlig på regjeringens nettsider.82
Oljefondet bør fortsette sin tidligere praksis med å
ekskludere selskaper som utnytter naturressursene i VestSahara, og med det undergraver FNs fredsprosess, slik
Finansdepartementet har argumentert med at de gjør.

SIVILSAMFUNNSSTØTTE

Det er konflikter som er blitt løst som har sett minst
like håpløse ut som Vest-Sahara, jfr. endringene som
har skjedd i Sør-Afrika, Øst-Timor og i Myanmar.
Ett fellestrekk i alle disse situasjonene var et stort folkelig
engasjement for demokrati og menneskerettigheter.
Kombinert med endringer internt i landene, skapte
dette et vedvarende eksternt press på landets
myndigheter. Det ga dem en konstant påminnelse om
verdenssamfunnets ønske om endring.

F o r Ø s t - Ti m o r s d e l , u t t a l t e e n a v
F N s f o r h a n d l e r e , Ta m r a t S a m u e l
på et seminar i Oslo i januar 2016,
at det var nettopp sivilsamfunnets
involvering som før te til at indonesiske
my ndigheter
valgte
å
åpne
for
folkeavstemning. Samuel kalte dette
«stein-i-skoen-effekten».
Betydningen av stadig oppmerksomhet rundt
konflikten må ikke undervurderes, og norske
myndigheter bør derfor fortsatt støtte nasjonale og
internasjonale støttegrupper for Vest-Sahara.
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«Folkeretten er
vårt førstelinjef o r s v a r. F o l k e retten er selve
bærebjelken i det
reisverket som ble
bygget på ruinene
av to ødeleggende
v e r d e n s k r i g e r.
Respekten for den
er vår fremste
garanti for fred.»

11.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen
Søreide, Balsfjord, 6.juni 2015

F R A F O L K E AV S T E M I N I N G T I L VA R I G F R E D

D

a FN fremforhandlet folkeavstemningen i Øst-Timor ble det
ikke tatt høyde for hva som kunne
skje etter at den var gjennomført.83
Til tross for at det uansett utfall ville
være behov for å involvere FN, ble det
vurdert slik at det vil være mulig å planlegge i månedene
etter avstemningen. Da det viste seg at FN først måtte
godkjenne en militær, fredsopprettende styrke, og
deretter overta som administrator av territoriet, var
dette et scenario det rett og slett ikke var tatt høyde
for. Dette skapte en rekke utfordringer, inkludert å
skaffe de nødvendige finansielle ressursene, rekruttere
kompetent personell og etablere statsinstitusjoner i
samarbeid med østtimoreserne selv.84

Vi l m a n s k a p e s t a b i l i t e t i Ve s t - S a h a r a
er det viktig ikke å g jenta feil som har
blitt g jort tidligere.

De ulike scenarioene må analyseres nøye, og det må
legges planer for hvordan man skal kunne bidra til en
effektiv administrasjon av territoriet i god tid før en
folkeavstemning finner sted. Det er viktig at det tas
høyde for ulike utfall av avstemningen, om det så er
integrasjon, autonomi eller uavhengighet. FN vil måtte
spille en sentral rolle uansett hva folket velger. Dersom
resultatet blir uavhengighet vil det kreve langsiktig
og sterk tilstedeværelse fra både militært og sivilt FN
personell.
I tillegg til FN vil perioden etter avstemningen bli
utfordrende også for Marokko og ikke minst for Polisario.
Overgangen fra å operere som en frigjøringsgruppe
til å fungere som en demokratisk, politisk enhet har
tidligere vist seg å være utfordrende både for dem som
har valgt uavhengighet og der hvor man har valgt en
autonomiløsning.85 Polisarios lederskap vil spille en
helt sentral rolle i å sikre en fredelig overgang, og det er
avgjørende at de er forberedt på oppgavene de vil måtte
få i sin nye rolle.
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