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TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter
Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og
faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2013.
Konferansen samlet 561 tillitsvalgte fra hele landet.

Støtt Vest-Saharas folk
Den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara fortsetter, mer voldelig og
brutal en noen gang. En løsning på konflikten synes lengre unna enn på
lenge. Halvparten av saharawiene bor i flyktningleirer i ørkenen i Algerie og
venter på å få reise hjem til et fritt Vest-Sahara. Samtidig begås alvorlige
overgrep mot befolkningen i det okkuperte territoriet. Organisasjoner i VestSahara tillates ikke registrert, og ytringsfriheten respekteres ikke.
FNs spesialrapportør mot tortur sier han ble ’overveldet’ over alle henvendelsene han fikk av saharawier som ville vitne om tortur da han besøkte området, høsten 2012. Norske ungdomspolitikere som reiste til Vest-Sahara i
november for å møte saharawier ble kastet ut av marokkansk politi.
FNs spesialutsending til Vest-Sahara var for første gang på besøk i territoriet
i november 2012. 28. november skal han rapportere til FNs Sikkerhetsråd om
funnene. Han vil rapportere om fredssamtaler som står i stampe: Marokko vil
bare godta en avstemning som innlemmer Vest-Sahara i kongedømmet.
Frigjøringsbevegelsen vil kun godta en løsning som innebærer at de mer enn
100 FN-resolusjonene om selvbestemmelse respekteres. Uten press på
Marokko leder samtalene ingen vei.
I løpet av 2012 har det utviklet seg til en regional krise i Sahel-området.
Nabolandet Mali er i ferd med å gå i oppløsning. Dette gjør det stadig mer
akutt å finne en løsning på den langdryge konflikten, og spesialutsendingen
har i november ropt et varsku om at det internasjonale samfunn derfor må få
øynene opp for situasjonen i Vest-Sahara.
Trondheimskonferansen uttrykker sin solidaritet med den fredelig kjempende
saharawiske frigjøringsbevegelse, og berømmer dem for deres diplomatiske
framgangsmåte og tålmodighet. Trondheimskonferansen mener det er på høy
tid at saharawiene får sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet
innfridd, og at norske myndigheter kommuniserer dette til sine marokkanske
kolleger.
Det er på tide at norske myndigheter legger åpent og tydelig press på
Marokko for at de skal starte å samarbeide med FN om å gjennomføre
folkeavstemningen i Vest-Sahara.
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