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Angående Sea Tanks fortsatte transporter fra okkuperte Vest-Sahara  
 
Støttekomiteen viser til epost fra Sea Tank 5. februar 2017.  

Vi noterer oss at Sea Tank Chartering påstår å «over flere år» ha besvart henvendelser fra vår 
organisasjon. Dette er feil. SKVS stilte spørsmål til Sea Tank om transportene fra okkuperte Vest-Sahara 
17. september 2013. Istedenfor å svare på spørsmålene, noterte Sea Tank i et brev 20. september 2013 at 
selskapet ville «vurdere hvilken informasjon som kan gis, men har først behov for nærmere avklaring av 
premissene for spørsmåIene som stilles». At det så tok Sea Tank over tre år å komme tilbake til 
Støttekomiteen med tilbakemelding, kan ikke vår forening lastes for. Første gang Sea Tank besvarte våre 
henvendelser var i 2017.  

Vårt hovedanliggende fra 2013 til i dag har vært å få klarlagt hva Sea Tank har gjort for å innhente 
samtykke fra Vest-Saharas folk forut for slike transporter, og om selskapet i det hele tatt finner slikt 
samtykke nødvendig. I epost av 5. februar 2017 – som et svar på dette punktet – skriver selskapet at «Sea 
Tank har tidligere redegjort for at virksomheten gjennomføres i samråd med berørte interesser». Vi antar 
at selskapet med dette refererer til en setning i sitt brev fra 12.januar 2017 der det noteres at «Arbeidet 
[…] følges opp i kontakten med enkeltpersoner, aktuelle organisasjoner, andre næringsaktører, lokale 
myndigheter mv.»  

Ingenting av dette bærer spor av å innhente samtykke fra Vest-Saharas folk. 

At aktivitetene gjøres i «samråd med berørte interesser» er ikke det vi spør om. Når Sea Tank skriver at 
arbeidet følges opp av lokale marokkanske myndigheter er dette altså nær motsatte svar av det vi 
etterspør informasjon om. Vårt spørsmål er om representantene for Vest-Saharas folk har gitt klarsignal 
for at slike transporter kan finne sted. At bedrifter i de okkuperte områdene samrår med Sea Tank idet 
verdier hentes ut skulle bare mangle.  

Vi noterer oss at Sea Tank hevder selv å besvare spørsmålet om samtykke, men det er altså ingenting i det 
selskapet har skrevet som går inn på temaet. Vi finner ingen annen måte å tolke Sea Tanks brev på, enn at 
Sea Tank finner det å være irrelevant å innhente samtykke fra Vest-Saharas folk for å få tillatelse til å drive 
slikt næringsliv.  

I eposten til Støttekomiteen 5. februar 2017 hevder Sea Tank at «De spørsmål som nå fremmes er 
tidligere besvart av Sea Tank». Det er galt. Spørsmål 2,3,4 og 5 var basert på Sea Tanks svar i januar 2017 
som i sin tur var en respons på vår henvendelse i 2013. Disse fire spørsmålene er aldri stilt tidligere. Vi 
tolker det dermed som at dere ikke ønsker å svare disse spørsmålene. Spørsmålene fra vårt brev av 3. 
februar 2017 og som Sea Tank ikke ønsker å svare – og som ikke hadde blitt stilt tidligere - er:  



1) Hvilke er de "aktuelle organisasjoner" og "lokale myndigheter" man henviser til i brevet av 12. 
januar 2017? 

2) Sea Tank skriver i brev 12. januar 2017 at «De folkerettslige retningslinjene for ikke-selvstyrte 
områder bygger på andre kriterier og ivaretas gjennom aktørenes oppfølgning av dem som 
berøres av den aktuelle virksomheten». 

a. Hvilke aktører er det som her Sea Tank mener er ansvarlige for oppfølging av den 
aktuelle virksomheten selskapet deltar i?  

b. Hvilket mandat mener Sea Tank at disse aktørene har for å gjøre en slik oppfølging? 

c. Hvordan følger disse aktørene opp de som berøres av virksomheten som Sea Tank er 
tilknyttet? 

d. Hvem mener Sea Tank er berørt av den aktuelle virksomheten? 

3) Hva etablerer Sea Tanks nevnte risiko- og konsekvensanalyse om konsekvensene i Vest-Sahara 
ved Sea Tanks operasjoner?  

4) Ble representanter for Vest-Saharas folk kontaktet for å forstå risikoene og konsekvensene ved å 
operere i territoriet uten å ha innhentet samtykke?  

Vi stusser ellers at Sea Tank gjennomgående har tillagt Støttekomiteen meninger vi ikke har, vridd på det 
vi har skrevet, og unnviker å besvare spørsmål vi stiller, men selv kommenterer at dialogen har vært lite 
konstruktiv.  

Vi vil på ny be om at våre spørsmål i brev 3. februar 2017 besvares.  

 
Vi ser fram til å høre fra dere. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

/sign./ 
 

Erik Hagen 
Daglig leder,  

Støttekomiteen for Vest-Sahara                
 
 


