
TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp

for arbeid og faglige rettigheter
Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for 
arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 
2014. Konferansen samlet 545 tillitsvalgte fra hele landet.

Vest-Sahara: Stopp Frankrikes sabotasje av 
menneskerettighetene
I okkuperte Vest-Sahara brytes grunnleggende menneskerettigheter daglig. I april i år skal 
situasjonen i Vest-Sahara opp til ny vurdering i FNs Sikkerhetsråd. På ny kommer Frankrike til å 
sabotere mulighetene for at FN-operasjonen i territoriet skal rapportere på overgrep.

FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, er tause vitner til alvorlige menneskerettighetsovergrep 
begått av marokkanske myndigheter. Men i motsetning til andre FN-operasjoner internasjonalt, har 
ikke MINURSO mandat til å rapportere på overgrepene.

I april 2013, forrige gang Vest-Sahara-saken var til behandling i FNs Sikkerhetsråd, var det full 
debatt mellom statene i Sikkerhetsrådet. FNs generalsekretær hadde forut for møtet ytret 
bekymring for tortur i marokkanske fengsler og livstidsdommer mot saharawiske aktivister og 
tryglet om at menneskerettighetene i Vest-Sahara må overvåkes. «Behovet for en uavhengig, 
omfattende og permanent overvåkning er akutt», uttalte han.

USA, Storbritannia og saharawienes frigjøringsbevegelse Frente Polisario krever det samme. Bare 
Marokko – og dets nære allierte Frankrike – stikker kjepper i hjulene for at FN-operasjonene kan 
rapportere på uretten de er vitne til.

Mer enn 100 FN-resolusjoner støtter retten til selvbestemmelse. Marokko forbyr saharawiske, 
organisasjoner, slår ned på demonstrasjoner, torturerer fanger og dømmer saharawiske aktivister 
til livstidsdommer i militære domstoler.

Marokkos krav på Vest-Sahara er grundig avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. Ingen 
stater anerkjenner Marokkos krav på suverenitet over Vest-Sahara.

I andre sammenhenger gir den franske regjeringen inntrykk av at de støtter internasjonale 
menneskerettigheter. Det er på tide at Frankrike ikke lar egne, kolonialistiske interesser stå foran 
folkerett og folks legitime rettigheter. 

Norge har tidligere uttrykt at man ønsker et mandat for observasjon og rapportering av 
menneskerettighetene i samtlige FN-operasjoner internasjonalt, inkludert MINURSO.

Trondheimskonferansen:
- Ber Utenriksminister Børge Brende om å, sammen med sine nordiske kolleger, ta initiativ 

for et synlig, tydelig og tidlig initiativ overfor sin franske kollega, om at MINURSO-
operasjonen skal få mandat til å observere og rapportere på 
menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara i det saken skal opp til behandling i FNs 
Sikkerhetsråd i april 2014.

- Ber Frankrike om å støtte en inklusjon av menneskerettigheter i MINURSOs mandat.
- Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes 

rettigheter.
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