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Angående Yaras samarbeid med OCP 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til pressemelding fra Yara 13. desember om inngåelsen 
et Joint-Venture og øvrig samarbeid med det statlige marokkanske fosfatselskapet OCP. 
http://cws.huginonline.com/Y/134793/PR/201112/1571019_5.html 
 
Vi viser også til uttalelse fra Yara til Adresseavisen 5. februar 2009, der 
kommunikasjonsdirektør Bente Slaatten sier ”Vi håper at landet skal bli frigitt en gang, og da 
vil også befolkningen der tjene på at vi raskt kan ta imot deres fosfat".  
 
En marokkansk kommentator noterer – uten å dokumentere påstanden – om at Yaras nye 
samarbeid med OCP vil omfatte fosfatstein fra Vest-Sahara: 
http://www.yabiladi.com/articles/details/7842/sahara-occidental-norvege-peine-trouver.html 
 
Vi vil påpeke at OCP har Brasil som marked for sin fosfatstein fra okkuperte Vest-Sahara. I 
går forlot bulkskipet ’Jin Mao’ havnen i Vest-Sahara, med retning Rio de Janeiro, med 
anslagsvis 50.000 tonn fosfatstein.  
 
Uavhengig av om samarbeidet med OCP omfatter fosfat fra Vest-Sahara eller ikke, finner vi 
det i seg selv bekymringsfullt at Yara velger å inngå et omfattende samarbeid med OCP. 
Selskapet undergraver både folkeretten og saharawienes rettigheter, og dets operasjoner i 
Vest-Sahara er en motor i den brutale okkupasjonen. Vi ville anta at dette er et selskap Yara 
ikke ville ønsket å se seg assosiert med, og antar at dere har grundig lest forrige ukes 
eksklusjon av to nordamerikanske selskaper for innkjøp av OCPs fosfatstein fra Vest-Sahara.  
 
På bakgrunn av dette, vil Støttekomiteen for Vest-Sahara be om svar på følgende spørsmål fra 
Yara:  
 
1) Mottar Yara i dag fosfatstein eller fosfatprodukter fra Vest-Sahara til anlegg i Norge eller i 
utlandet?  
2) Driver Yara trading eller videreprosessering av fosfatprodukter fra Vest-Sahara?  
3) Kan Yara garantere at det, fram til konflikten er løst, ikke vil ta imot fosfatstein fra Vest-
Sahara til dets anlegg i Brasil eller til andre anlegg i andre land?  
4) Vil infrastrukturprosjektene eller det øvrige samarbeidet som Yara har innledet med OCP 
kunne benyttes av OCP for å eksportere fosfatstein fra Vest-Sahara til det brasilianske 
markedet?  
5) Tatt i betraktning OCPs rolle som et selskap som bryter med grunnleggende etiske normer 
(jfr vurderingen fra Etikkrådet), ser Yara noen etiske bekymringer ved å samarbeide med 
OCP? 



 
Ser fram til å høre fra dere, og tillater oss å publisere dette brevet på www.vest-sahara.no i 
påvente av svar.  
 

Med vennlig hilsen, 
 

/sign./ 
 

Erik Hagen 
Daglig leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara  

 
 


