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Til Støttekomiteen for Vest‐Sahara

Vi viser til brev av 3. februar 2017.

Sea Tank Chartering AS (heretter Sea Tank) har over ﬂere år besvart henvendelser fra Støttekomiteen for Vest‐
Sahara (heretter Støttekomiteen). Dialogen har dessverre vært lite konstruktiv.

Støttekomiteen har tidligere presisert at henvendelsene ikke var rettslig forankret. Nå anføres derimot at
innsigelsene mot Sea Tanks virksomhet fremføres på rettslig grunnlag. Støttekomiteen hevder at Sea Tanks svar
"mangler ... presisjon", men redegjør ikke selv for hvilket rettslig grunnlaget kritikken fremføres ‐ utover rene
påstander om hva en dom fra EU‐domstolen om traktatrett medfører for forhold som ikke er omfattet av
avgjørelsen.

De spørsmål som nå fremmes er tidligere besvart av Sea Tank. Det kan vanskelig oppfattes annerledes enn at
spørsmålene fremmes mot bedre vitende, når Støttekomiteen ber om en stadfestelse av at Sea Tank mener
samtykke ikke er påkrevd. Sea Tank har tidligere redegjort for at virksomheten gjennomføres i samråd med
berørte interesser. At Sea Tank tar forretningsmessige hensyn og generelt ikke ønsker å eksponere sine
forbindelser for den forfølgelse Støttekomiteen bedriver ved å identiﬁsere alle kontakter, burde være
selvforklarende.

Vi gjentar ellers at Sea Tank er nøytral i den politiske konﬂikten og tar avstand fra Støttekomiteens
insinuasjoner om politisk tilhørighet i striden.

Med vennlig hilsen
Hugo P. Matre
Partner
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