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Til Sea Tank/Scjødt
Støttekomiteen for VestSahara takker for svar på epost 17. september.
I enkelte bransjer og områder/land kan man med rette forutsette at rettighetene og arbeidsforhold til de berørte er
langt under norsk standard. Det er normalt i debatten om samfunnsansvar å etterspørre åpenhet om
leverandørkjedene i slike tilfeller. At Sea Tank etterspør det rettslige grunnlaget for en slik forespørsel om åpenhet har
vi vanskelig for å forstå. Det utgjør en unik respons blant norske bedrifter som får liknende henvendelser fra
sivilsamfunn eller medier.
Vi noterer oss at spørsmålene som Støttekomiteen for VestSahara har stilt vedrørende handelen har blitt oversendt
til selskapets advokatkontor. At det trues med sanksjoner finner vi svært upassende. Som nevnt har vår rapport hatt
som formål å dokumentere hvordan Sea Tank deltar i transportene av fiskeolje fra okkuperte områdene av Vest
Sahara. Dette er en handel som frarådes av norske myndigheter, jf Stortingsmelding Nr. 10 – Næringslivets
samfunnsansvar i en global økonomi. Samme holdning har vært utvist av vekslende regjeringer siden 2002. Å true
sivilsamfunnsgrupper som følger opp Regjeringens stortingsmeldinger og frarådninger med sanksjoner anser vi å i
seg selv utgjøre en indikasjon på hvordan selskapet forholder seg til samfunnet det er en del av.
OECDs retningslinjer forbyr selvsagt ikke næringsliv i VestSahara. Til informasjon, kan OECDs retningslinjer lastes
ned her. http://www.regjeringen.no/upload/UD/oecd_ncp/OECDretningslinjerflernasjonaleselskaper201307.pdf
Vi stiller oss spørrende til selskapets påstand om at SKVS kjenner til at det ikke har vært FNs posisjon at området er
okkupert. Se f.eks. Generalforsamlingresolusjon 34/37. VestSahara er et ikkeselvstyrt område, hvor en del er
okkupert av Marokko, og en annen del kontrolleres av saharawiene selv.
Angående spørsmålene dere stiller:
1) De som har rett til selvbestemmelse over ressursene i området er nødvendigvis de samme som MINURSO har
definert i sin identifikasjonsprosess. Identifikasjonsprosessen konkluderte etter kriterier som de to partene i konflikten
har vært enige om.
2) At saharawienes rett til selvbestemmelse er ivaretatt.
3) At saharawiene har gitt sitt samtykke til aktivitetene.
4) Handelen må ifølge folkeretten være i tråd med saharawienes ønsker og interesser. For å kunne verifisere at
handelen i dag oppfyller disse kriteriene, er det avgjørende å kjenne til hele kjeden som gjør denne handelen mulig.
SKVS ønsker på den bakgrunn å vite hvem Sea Tank gjennomfører disse anløpene til VestSahara på vegne av, samt
øvrige avtaler Sea Tank måtte ha inngått for transportene av denne oljen.
5) Råstoffene som transporteres har sin opprinnelse i området som FNs Generalforsamling har etablert som
okkuperte. Norsk ernæringsforskning viser at det er omfattende feilernæring blant de saharawiene som har måtet
flykte fra VestSahara. Våre spørsmål til Sea Tank, angående transport av fiskeolje, er derfor hovedsakelig av en etisk
natur. Hva som er det rettslige norske grunnlaget bak våre krav har vi selvsagt ikke vurdert.
I tillegg til spørsmålene vi sendte i forrige mail, ber vi om svar på ytterligere to spørsmål:
a) Det noteres i brevet fra Schjødt til Støttekomiteen for VestSahara 20. september 2013 at «Sea Tank vil vurdere
eventuelle sanksjoner dersom virksomheten påføres skade på ubegrunnet grunnlag» Hvordan definerer Sea Tank
«på ubegrunnet grunnlag»?
b) Vil det være aktuelt for Sea Tank å rettsforfølge saharawier i det marokkanske rettssystemet dersom de påfører
selskapet omdømmemessig skade på en måte som Sea Tank finner ubegrunnet?
Det er her relevant å påpeke at vår nærmeste partner i VestSahara, generalsekretæren av CSPRON, Saharawi
Committee for Protection of Natural Resources, som har etterforsket samhandelen som norske Regjeringen fraråder,
deriblant Sea Tanks transporter, i våres ble dømt til fengsel på livstid av en marokkansk militær domstol. FNs
generalsekretær og FNs spesialrapportør mot tortur uttrykte sin bekymring over denne dommen.
Mvh
Erik Hagen
Daglig leder,
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