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Angående anløp av Myklebusthaug-fartøy til okkuperte Vest-Sahara 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til dekning i Bergens Tidende 29. november 2016 angående MV 
Fonnlands anløp til El Aaiun havn i Vest-Sahara. 
 
I dekningen siteres selskapet på at skipet er leid inn for å frakte sand over til Kanariøyene, at det er første 
gang slike transporter skal gjøres, at det skal foretas tre slike turer for spanske befraktere og at «nå må vi 
sette oss ned og se på hva UD sier, og diskutere dette». 
 
Det er gode grunner til at UD fraråder næringsliv i Vest-Sahara.  
 
Som dere sikkert kjenner til, har Vest-Sahara vært delvis okkupert av Marokko siden 1975. FN behandler 
Vest-Sahara som et såkalt ikke-selvstyrt territorium, under avkolonisering. Den internasjonale domstolen i 
Haag har avvist Marokkos grunnløse krav på territoriet, og bekrefter det saharawiske folkets rett til å selv 
få bestemme over sitt lands uavhengighet.  
 
Retten til selvbestemmelse for Vest-Saharas folk er gjentatt i over 100 FN-resolusjoner, men avvises av 
okkupasjonsmakten Marokko. Ingen stater i verden anerkjenner Marokkos krav på territoriet. Samtidig 
fortetter Marokko å begå alvorlige overgrep mot grunnleggende rettigheter overfor saharawier som bor i 
Vest-Sahara. 
 
Rundt 160.000 saharawier har siden okkupasjonen blitt forvist til flyktningleirer i Algerie, der de lever på 
internasjonal nødhjelp. Så sent som denne uken trakk Flyktninghjelpen fram den alvorlige situasjonen 
denne eksilbefolkningen lever under. Marokko avviser å behandle territoriet som et 
avkoloniseringsspørsmål, og nekter å samarbeide med FN om den tidligere vedtatte folkeavstemningen. 
Generalsekretæren for foreningen som arbeider med kartlegging av naturressursaktiviteter i Vest-Sahara 
er dømt til livstid av en marokkansk domstol.  
  
I 2002 fastslo FNs rettssjef at økonomiske aktiviteter i Vest-Sahara er i strid med folkeretten dersom de 
ikke er i tråd med ønskene og interessene til det saharawiske folk. Dette er siden gjentatt en rekke ganger, 
senest av FNs menneskerettighetsråd SP-komite i november 2016, som uttrykker bekymring over at Vest-
Saharas folk virker å ikke ha gitt sitt samtykke. Det er disse forholdene som ligger bak når UD fraråder 
næringsliv i Vest-Sahara. Vest-Sahara er det eneste stedet i verden hvor UD fraråder norsk næringsliv å 
engasjere seg.  
 
I forbindelse med en eksklusjonssak fra Oljefondet av selskapet Kerr-McGee, uttrykte 
Finansdepartementet godt det som også er vår bekymring knyttet til naturressursaktiviteter i territoriet:  
 
«Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee 
legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. [Etikk-
]Rådet anser slik virksomhet som et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer” blant annet 
fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.» 
 



Det finnes lite informasjon om okkupasjonen av Vest-Sahara i norsk offentlighet. Derfor er det også i 
Norge et generelt et lavt kunnskapsnivå om konflikten og om lidelsene som det saharawiske folk er påført. 
I lys av dette har vår forening sympati for rederier og andre norske bedrifter som etter å ha blitt gjort 
oppmerksom på at man har påtatt seg oppdrag man på forhånd ikke har sett konsekvensen av, sørger for 
at det ikke skjer igjen, ved å etablere rutiner for dette.  
 
For eksempel uttrykte rederiet Ugland til DN 14. april 2015 at Vest-Sahara-transport foretatt av ett av 
deres fartøy var en glipp, og at de har sørget for at deres fartøy ikke reiser til Vest-Sahara igjen i 
framtiden, ved å innføre en klausul i kontraktene de har med tredjeparter. I Hordaland har reder Chr. 
Gerhard Sundt uttrykket en tilsvarende endring i rutiner.  
 
Nå som Myklebusthaug kjenner problemstillingen og den unike norske frarådningspolitikken, vil vi med 
dette be Myklebusthaug Management om en umiddelbar avklaring på hvorvidt det har til hensikt å 
etablere en liknende rutine for at det ikke vil gjøre transporter til/fra Vest-Sahara igjen i framtiden.  
 
Vi setter pris på bekreftelse på at dette brevet er mottatt, og ser fram til snarlig svar.  
 
Ta gjerne kontakt om dere skulle trenge ytterligere informasjon om spørsmålet. Fra vår side har vi 
systematisk arbeidet med spørsmålet om naturressurser i Vest-Sahara siden 2002.  
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