
Udtalelse fra Finn Reske-Nielsen, formand for FN-forbundets Freds- og konfliktløsningsudvalg 

og Lave K. Broch, tovholder for FN-forbundets arbejdsgruppe om Vestsahara: 

Kære alle,  

Krigen er begyndt igen i Vestsahara. Det er yderst tragisk, og det kan ende med at koste mange 

menneskeliv. Der er desuden risiko for, at krigen kan brede sig til Algeriet og Mauretanien.  

Verdenssamfundet har desværre i lang tid svigtet befolkningen i Vestsahara og alle de flygtninge, som 

har ventet på en fredsløsning.  

Omverdenen havde vænnet sig til våbenhvilen, og parterne i konflikten er ikke blevet belønnet for at 

forsøge at løse den med fredelige midler.  

Årene er gået, og Marokko har i strid med folkeretten indgået fiskeri- og handelsaftaler med EU, som 

også inkluderer den del af Vestsahara, som Marokko kontrollerer. Dette er ulovligt, da landets status 

er uafklaret. Derudover har Frankrig gennem sin plads i FN’s sikkerhedsråd forhindret, at MINURSO 

fik mulighed for at overvåge menneskerettighedssituationen i Vestsahara.  

Vores konklusion er, at Frankrigs og EU’s adfærd vedrørende menneskerettigheder, handel, råvarer 

og fiskeri, har svækket fredsprocessen. 

USA’s præsident Donald Trump har også skadet fredsprocessen. Trump har fået USA til at anerkende 

Marokkos annektering af Vestsahara. Dette er i strid med folkeretten og sahrawiernes ret til 

selvbestemmelse. Da Barack Obama var præsident i USA prøvede USA, at få udvidet MINURSO’s 

mandat til at dække menneskerettighedsområdet, men det lykkedes ikke fordi Frankrig truede med 

veto.  

Nu har USA under Trump desværre også taget skridt som svækker mulighederne for skabe et 

grundlag for en fredelig løsning af konflikten i Vestsahara. Dette er yderst tragisk. 

Vi ser mange ligheder mellem Vestsahara-konflikten og konflikten imellem Israel og Palæstina. Der er 

i begge konflikter tale om en ulovlig besættelse. Der er i begge konflikter tale om bosættelser og om 

flygtninge, som ikke kan vende hjem. I begge konflikter sker alvorlige brud på 

menneskerettighederne. Og i begge konflikter, burde omverden gøre mere.    

FN-forbundet har været aktiv i forhold til begge konflikter i mange år. Vi har protesteret gang efter 

gang når der er sket brud på menneskerettighederne og folkeretten – og vi giver ikke op.  

Vi – omverdenen - har et moralsk ansvar i forhold til både Vestsahara og Palæstina. Ligesom tilfældet 

var for omverdenen, da der skulle findes en løsning på, hvor grænsen skulle gå i Sønderjylland for 100 

år siden. 

Vi sender en tak til alle jer der er her i dag for, at I ikke giver op og vi takker Global Aktion og Frit 

Vestsahara for samarbejdet.   

Rigtig god demonstration!  
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