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Vest-Sahara/Marokko: Desertering fra Polisario  
 

Problemstilling: 

• Vil en person som har desertert fra Polisario ha grunn til å frykte overgrep dersom 
han vender tilbake til marokkansk-kontrollert Vest-Sahara? 

Vil en person som har desertert fra Polisario ha grunn til å frykte overgrep dersom han 
vender tilbake til marokkansk-kontrollert Vest-Sahara? 
Det finnes til dels motstridende opplysninger om hvorvidt det er obligatorisk verneplikt i de 
Polisario-styrte leirene rundt Tindouf, Algerie (se kart under). Mens noen kilder opplyser at 
militær trening er en del av grunnopplæringen i leiren, opplyser Polisario selv at det ikke er 
obligatorisk militærtjeneste i leirene (Immigration and Refugee Board of Canada 2000). Dette 
bekreftes også av Støttekomiteen for Vest-Sahara. Deres kilde opplyser at militærtjenesten er 
frivillig og ulønnet. Etter ett år som frivillig kan man søke om å bli ansatt i hæren og motta 
lønn for dette. Fordi det finnes få yrkesmuligheter i leirene, er en yrkesmilitær karriere relativt 
populær blant unge menn (e-post, januar 2012). 

Reaksjoner i forbindelse med desertering nevnes ikke som et menneskerettighetsproblem i 
Human Rights Watch sin rapport om menneskerettighetene i leirene rundt Tindouf fra 2008.     

Ifølge Human Rights Watch (2008) er det ikke kjent at Polisario har hindret noen i å 
gjenbosette seg i marokkansk-kontrollert Vest-Sahara, eller at gjenværende slektninger i 
leirene skal ha blitt møtt med reaksjoner som følge av dette.  

Vest-sahariere i leirene rundt Tindouf i Algerie som av ulike årsaker har brutt med Polisario, 
vil fritt kunne reise til marokkansk-administrert Vest-Sahara og ha fulle statsborgerrettigheter 
der1.  

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 

                                                 
1 Se Landinfo 2008 for utfyllende informasjon om det å flytte fra Vest-Sahara til Marokko, og Landinfo 2012 for 
det å flytte fra leirene rundt Tindouf, Algerie til marokkansk-kontrollert Vest-Sahara og Marokko.  
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kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 

Referanser 
Skriftlige kilder 

• Human Rights Watch (2008, 19. desember). Human Rights in Western Sahara and in 
the Tindouf Refugee Camps. Morocco/Western Sahara/Algeria. New York: Human 
Rights Watch. Tilgjengelig fra http://www.hrw.org/reports/2008/12/19/human-rights-
western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0 [lastet ned 9. august 2012]   

• Immigration and Refugee Board of Canada (2000, 18. juli). Algeria: Whether the 
Polisario had mandatory military service (if so, details, length, age, etc.); whether 
Sahrawis in the camps near Tindouf need permission from Polisario to leave town; if 
so, consequences if some leave without permission (1991-2000). Ottawa: Immigration 
and Refugee Board of Canada. Tilgjengelig via http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=3ae6ad5628&skip=&query=DZA
34602 [lastet ned 25. juli 2012]  

• Landinfo (2008, 24. juli). Om å flytte fra Vest-Sahara til Marokko. Oslo: Landinfo. 
Tilgjengelig fra http://landinfo.no/id/1134.0 [lastet ned 16. august 2012]  

• Landinfo (2012, 21. august). Flytting fra de Polisario-styrte leirene rundt Tindouf, 
Algerie til marokkansk-kontrollert Vest-Sahara og Marokko. Oslo: Landinfo. 
Tilgjengelig fra http://www.landinfo.no/asset/2134/1/2134_1.pdf [lastet ned 21. august 
2012]    

• United Nations (2004). Map nº 3175 Rev. 2, Western Sahara. New York: United 
Nations. Tilgjengelig fra 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf [lastet ned 21. august 
2012] 

 

Muntlige kilder 

• Støttekomiteen for Vest-Sahara. E-post 21. januar 2012.  
 
© Landinfo 2012 
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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• Vedlegg: Kart 
 

 
Kart over Vest-Sahara (United Nations 2004). 
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