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Angående handel med fiskeolje fra okkuperte Vest-Sahara 
 
Som dere kjenner til, kom det fram i en dokumentar på SVT1 i går at deres selskap selger fiskeolje fra 
Vest-Sahara på det skandinaviske markedet.  
 
Vest-Sahara okkupert av Marokko. Okkupasjonen finansieres og kompliseres ved at internasjonale 
selskaper støtter opp under marokkansk næringslivs- og bosetningspolitikk i de okkuperte områdene. 
Fiskeriindustrien i området skjer uten at det saharawiske folk er konsultert og uten at det kommer dem 
til gode. Dermed er også aktivitetene i strid med det saharawiske folks rett til selvbestemmelse, en rett 
som er bekreftet av den internasjonale domstolen i Haag, av mer enn 100 FN-resolusjoner, og av en 
FN-vurdering fra 2002 om naturressursene i Vest-Sahara. 
 
Senest på mandag denne uken ble flere av de ledende menneskerettighetsaktivistene i Vest-Sahara 
banket opp av marokkansk politi. Les mer om dette på nettsidene våre, www.vest-sahara.no. Så lenge 
Marokko tjener penger på okkupasjonen, vil også det ulovlige marokkanske nærværet i Vest-Sahara 
fortsette, og slike alvorlige overgrep vedvare.  
 
På SVTs nettsider i går kveld står det tydelig at Napro Pharmas produktsjef har vært godt klar over de 
kontroversielle sidene ved importen fra Vest-Sahara, men at importen likevel har vedvart. Det gies 
også inntrykk av at selskapet har forsøkt å skjule overfor sine kunder at fiskeoljen stammer fra de 
okkuperte områdene. 
 
Det er svært utbredt enighet i Norge om at næringsliv i Vest-Sahara,og handel med varer derfra, ikke 
skal finne sted. Av hensyn til folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.  
 
Skal Napro Pharma beholde god anseelse i Norge, overfor både kunder og øvrige partnere, mener vi 
det er viktig at selskapet fra nå av følger det som kan anses å være et minimum av samfunnsansvar.  
 
På denne bakgrunn vil vi be om at deres handel med fiskeolje fra okkuperte Vest-Sahara stanser med 
umiddelbar virkning.  
 
Vi ser fram til å høre fra dere så snart som mulig om dere har til hensikt å stanse denne handelen og 
garantere for at dere ikke vil gjøre det igjen.  
 
 

Med vennlig hilsen 
 

(sign.) 
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