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Angående Oceanic Vega i farvannene utenfor okkuperte Vest-Sahara
Støttekomiteen for Vest-Sahara noterer seg at deres seismikkskip Oceanic Vega (IMO 9459553) fra
14. september til 22. september 2019 ved fire anledninger foretok tokt inn i farvannene utenfor
kysten til det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara.
Slik vi tolker fartøyets bevegelser, må skipet være på oppdrag under en mauritansk lisens, og
hoveddelen av dets operasjoner foregår i mauritansk farvann. Det forklarer imidlertid ikke hvorfor
skipet har foretatt reiser inn i saharawisk farvann i løpet av det mauritanske oppdraget.
Støttekomiteen for Vest-Sahara ser med bekymring på dets bevegelser inn i Vest-Sahara, og
bekymret over eventuell innsamling og eventuell framtidig bruk av seismiske data fra territoriet.
Som dere sikkert kjenner til, er Vest-Sahara under ulovlig okkupasjon av nabolandet Marokko.
Oljeleting i territoriet er i strid både med rettsvurderingen til FNs juridiske kontor i 2002, og
inngåelsen av internasjonale avtaler for territoriet er i strid med dommer fra EU-domstolen i 2016 og
2018.
Norsk UD fraråder næringsliv i Vest-Sahara. Utenriksminister Søreide uttalte i Stortinget 2. april 2019
at hun er «veldig klar på hvordan vi fortolket de vedtakene EU-domstolen har fattet. Vi er helt på
linje med de vedtakene, og vi snakker her om saharawienes rettigheter. Vår oppfatning er veldig
tydelig at hvis ikke de rettighetene blir ivaretatt, kan dette – som jeg også sa – være i strid med
folkeretten dersom dette ikke er i samsvar med det de ønsker.»
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/20182019/refs-201819-04-02?m=7
Finansdepartementet i Norge har konkludert med at utenlandsk oljeleting i Vest-Sahara utgjør «et
særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere
Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess».
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/fin/Nyheter-ogpressemeldinger/2005/forste_selskap_utelukket_fra_petroleumsf/id256344/
Selskapene TGS-Nopec, Fugro Geoteam, SeaBird og Spectrum har alle beklaget tidligere involveringer
i seismiske undersøkelser i Vest-Sahara.
Vedrørende Oceanic Vegas tokt inn i territoriet, ber Støttekomiteen om oppklaring på følgende:

1)
2)
3)
4)
5)

Har Eidesvik AS søkt og fått tillatelse av saharawiske myndigheter forut for fartøyets reise
inn i Vest-Saharas farvann?
Ble saharawiske myndigheter kontaktet for å etablere hvor den internasjonale grensen
mellom Mauritania og Vest-Sahara går?
Ble seismiske undersøkelser foretatt i løpet av den tiden fartøyet var i saharawisk
farvann?
Dersom seismiske undersøkelser ble foretatt i Vest-Sahara, vil dataene deles med
saharawiske myndigheter?
Dersom seismiske undersøkelser ble foretatt i Vest-Sahara, kan Eidesvik AS sørge for at
disse ikke videreformidles til tredjeparter andre enn saharawiske myndigheter?

Vi ser fram til å høre fra dere med svar på våre spørsmål.
Med vennlig hilsen
/sign./
Erik Hagen
Daglig leder,
Støttekomiteen for Vest-Sahara

