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Angående PGS’ eierskap i San Leon Energy
Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til uttalelser gitt til nyhetstjenesten Norwatch i 2009
angående dets eierskap i det irske selskapet San Leon Energy.
Siden PGS ble deleier i San Leon har selskapet kommet stadig lenger i sin oljeleting i
okkuperte Vest-Sahara. I løpet av 2011 gikk selskapet videre med seismiske undersøker i de
to Vest-Sahara-blokkene. I et intervju til irsk TV, 4. august 2011, uttalte de at ”Saharawiene
er ikke representative”, og at de akter å fortsette sine planer med marokkanske myndigheter.
Selskapets advokat sier de ikke har kontakt med saharawier, og at ”jeg tror de ikke er
interessert i å ha kontakt med oss”. Dette sier han til tross for en lang rekke henvendelser fra
saharawiene til selskapet og til FNs sikkerhetsråd om engasjementet.
Selskapet bryter med hva FN har sagt om oljeletingen i Vest-Sahara, og vi vurderer det slik at
selskapet er en medvirkende grunn til at okkupasjonen vedvarer.
Dersom San Leons aksjonærer fram til nå har tatt opp Vest-Sahara-saken med San Leon har
det tilsynelatende ikke gitt noen resultater. På denne bakgrunn anmoder vi nå PGS og å
avslutte sitt samarbeid med og eierskap i San Leon Energy.
Vi vil også til at Statens Pensjonsfond Utland konkluderer at det ikke er forsvarlig å være
deleier i selskaper som på denne måten bryter med ”grunnleggende etiske normer” i VestSahara. I 2005 avsluttet de sitt engasjement i oljeselskapet Kerr-McGee som hadde lisenser i
Vest-Sahara. I desember 2011 solgte de aksjer for 2 milliarder kroner i amerikanske
gjødselkonserner som importerer fra Vest-Sahara. Vi oppfordrer dere til å lese tilrådningen fra
Etikkrådet, som dere finner her: http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-radutvalg/etikkradet/Tilradninger/tilradninger/andre-grove-brudd-pa-grunnleggendeetisk/tilradning-15-november-2010-om-utelukkel.html?id=665562.
Finansdepartementet vurderer det slik at det vil være uetisk å forbli deleier i et selskap som
bidrar til brudd på folkeretten og understøtter Marokkos illegitime suverenitetskrav.
Vi vil også påpeke at vi er i samtaler med ande eiere av San Leon internasjonalt. Om dere
ønsker, kan vi gjerne komme til dere for å legge fram ytterligere momenter i saken.
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