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Frihet til kolonistaten Vest-Sahara 

  Resolusjonen ble vedtatt på Studentparlamentsmøte 9, 28. april 2022 

 

Vest-Sahara regnes som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket har rett til 

selvbestemmelse og avkolonisering, men denne retten nektes dem av Marokko. FN har 

fordømt okkupasjonen, og den internasjonale domstolen i Haag har blankt avvist Marokkos 

territorielle krav. 

 

Marokkanske myndigheter oppretter ingen universiteter i Vest-Sahara. Størstedelen av 

territoriet har vært okkupert siden 1975, og mer enn 100 FN-resolusjoner krever at områdets 

folk skal få stemme over sin selvstendighet.   

 

Over 40 år etter at Marokko okkuperte størstedelen av Vest-Sahara, har ikke et eneste 

universitet blitt reist i det okkuperte territoriet. Dette tvinger saharawiske studenter til å reise 

fra eget land inn til Marokko for å studere, om ikke utlandet. 

 

Saharawiske studenter som går på universiteter i Marokko sier de blir systematisk utelatt fra 

studier som statsvitenskap, realfag og medisin. I tillegg slår myndighetene hardt ned på 

enhver demonstrasjon hvor studenter krever sine rettigheter, selv om de demonstrerer på 

fredelig vis. 

 

Studentparlamentet ved UiT ønsker å vise sin støtte til studentenes kamp mot 

menneskerettighetsbrudd og for studentrettigheter for saharawier. Saharawiske studenter må 

få sin rett til å ytre seg, til å organisere seg, til å ikke bli undertrykket eller diskriminert, og få 

rett til en studiehverdag uten politiovervåkning og kontroll. Vi krever lik rett til utdanning, og 

at overgrepene mot studentene må opphøre. 

 

Studentparlamentet ved UiT mener at norske myndigheter og FN må arbeide aktivt for at slike 

brudd ikke fortsetter, og ikke la verdenssamfunnet feie overgrepene under teppet. Vest-Sahara 

skal ikke lenger forbli en glemt konflikt! 
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Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet mener at: 

 

• Alle skal ha rett til å kjempe fredelig for grunnleggende rettigheter, uten å bli straffet 

for det. 

• Støtter Norges fordømmelse av Markkos okkupasjonen av Vest-Sahara. 

• Studentrepresentantene i Universitetsstyret bør løfte sak om situasjonen i Vest-Sahara. 

• Studentparlamentet ved UiT skal bistå studenter som ønsker å protestere, når 

saharawiske studenter, akademikere og professorer fengsles av politiske årsaker.  

• UiT – Norges arktiske universitet skal kreve at Saharawienes rettigheter blir ivaretatt i 

framtidige samarbeid med marokkanske myndigheter, all den tid regjeringen i 

Marokko undergraver disse rettighetene 

• Studentparlamentet ved UiT gir AU i oppdrag om å undersøke muligheten for å gi et 

støttebidrag på kroner 10 000,- til Støttekomiteen for Vest Sahara sitt arbeid, og 

presentere dette for Studentparlamentet ved et framtidig parlamentsmøte. 


