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Vi viser til epost fra Støttekomiteen for Vest-Sahara (SKVS) 17. d.m. til Sea Tank Chartering AS
(heretter Sea Tank) v/Sigbiørn Tysse. Schjødt er anmodet om å bistå Sea Tank i sakens anledning.

SKVH ber i eposten om nærmere opplysninger vedrørende Sea Tank og opplyser om at
informasjonen er ment for en rapport som er under forberedelse. Vi er fra annen sammenheng
kjent med at SKVH driver regelmessig forfølgning av norske bedrifter med næringwirksomhet
relatert til Vest-Sahara. Dette fremgår også fia SKVHs hiemmeside:

"SKVS har spilt en ledende rolle i å tvinge internasjonalt næringsliv ut av de marokkansk-
okkuperte områdene. Hittil har både olje-, fosfat- og fiskeribedrifter oppgitt investeringer i

Vest-Sahara eller handel med varer fra de okkuperte områdene."

Innledningsvis vil vi knytte en kommentar til informasionen som gis i brevet. SKVS anfører at det
foreligger aktivitet i områder som er "okkupert av Marokko". Som SKVS kjenner til, har dette ikke
vaert FNs posisjon. I denne sammenheng har området blitt omtalt som ikke selvstyrt område,
hvilket har vesentlige føringer for områdets folkerettslige status. Dette skaper tvil om SKVH har et
dekkende grunnlag for sin tilnærming.

SpørsmåIene som rettes til Sea Tank lrrytter seg hovedsaketig til hvordan lokalbefolkningens
interesse har vært fulgt opp. Sea Tank har lokale kontakter som en del av oppfølgningen av egen

aktivitet, men ønsker ikke uten videre å frigr informasion som kan ha forretningsmessig betydning
ogleller påvirke situasionen for de som er berørt på uheldig vis. Selskapet vil imidlertid vurdere
hvilken informasjon som kan gis, men har først behov for nærmere avklaring av premissene for
spørsmåIene som stilles.

{i ber på denne bakgrunn om en ftErmere redegjørelse for følgende forhold:

r)
z)

3)

4)

5)

Hvordan definerer SKVS "det saharawiske folk"?
Hva legger SKVH i folkets "ønsker"?

Hva mener SKVH med om en aktivitet er "i tråd med" folkets ønsker?
Hva er bakgrunnen for at SKVH ønsker informasjon om "kontraktspartnere" og hvilke typer
kontrakter er det som menes?
Vi ber særlig om at SKVS redegjør for det rettslige grunnlaget for de ulike krav som direkte
og indirekte stilles ovenfor Sea Tank.
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Vi ber ellers om at en eventuell rapport fi'emlegges for Sea Tank til kommentar før offentliggjøring.
SKVHs overordnede formål om å winge norske virksomheter til å avslutte den aktuelte
næringwirksomhet, tilsier at det lett kan oppstå forhold som kan være skadelig for virksomheten.
Vi minner i dsn anledning orn at OECDs retningslinjer for anwarlig næringpliv ikke forbyr
virksomhet i ildte-;pelvstyne områder. Sea Tank vil vurderf eventuelle sanksjoner dersom

. virksomheten påføres'skade på ubegrunnet grunnlag.

Med vennlig hilsen
ADVOKATFTRMAET SCHJØDT 4§
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