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AD BREVVEDR. SEATANKS VIRKSOMHET
1.

INNLEDNING
Vi viser til brev fra Støttekomiteen for Vest-sahara (heretter Støttekomiteen) til Sea Tank
Chartering AS (heretter Sea Tank) av 3r. desember zo16. Undertegnede representerer Sea
Tank.

Innledningsvis bemerkes at vi har respekt for den ideelle virksomhet Støttekomiteen
driver. Sea Tank stØtter arbeidet for menneskerettigheter og er opptatt av rederiets
samfunnsansvar.

2,.

KORRESPONDANSE FRA zor3

brevet hit vises til korrespondanse fra zor3. Vi kan ikke se å ha mottatt svar på de
redegjørelser som ble anmodet om fra denne side for å kunne følge opp henvendelsen fra
Støttekomiteen.

I

For å avklare eventuelle misforståelser, ber vi om å få tilsendt kopi av alle eposter og brev
fra zor3 som Støttekomiteen viser til i brevet av 3r. desember zo16.

3.

BREVFRAzoT6
Spørsmålene i brevet av 3t. desember zot6 synes å ha nær forbindelse med
korrespondansen fra zor3. Vi oppfatter situasjonen som at det er mest hensiktsmessig om
korrespondansen sees i sammenheng. Vi vil derfor komme tilbake til brevet fra 3r.
desember zo16 når vi har mottatt kopi av korrespondansen fra zor3.
Foreløpig knyttes bare en kort kommentar

til

brevet fra 3r. desember zo16. I brevet hevder

Støttekomiteen at Sea Tank spiller en "uheldig politisk rolle" samtidig som retten til
selvbestemmelse Íìemheves. Rett til selvbestemmelse er en grunnleggende
menneskerettighet. Sea Tank tar imidlertid ikke side i den politiske konflikten om
hvordan denne retten skal gjennomføres i Vest-Sahara.
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tar fullt ansvar for at egen virksomhet utøves innenfor rammen av nasjonale og
internasjonale regler og retningslinjer. Men Sea Tank ønsker ikke å spille noen politisk
rolle og tar derfor eksplisitt ikke stilling til de politiske spenninger rundt området.
Sea Tank
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