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Forespørsel om ytterligere informasjon om Vest-Sahara-handel 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara takker for brev fra Arne Cartridge av 6. juli 2005, og ser med 
tilfredshet på at Yara foreløpig har valgt å avslutte handelen med fosfat med opprinnelse i 
Vest-Sahara.  
  
En uke etter at Støttekomiteen mottok svaret fra Yara, 11. juli 2005, sier imidlertid Cartridge 
til Dagens Næringsliv at Yara ikke utelukker at selskapet vil gjenoppta handelen med fosfater 
fra det marokkansk-okkuperte området. Som Støttekomiteen for Vest-Sahara tidligere har 
gjort rede for, finner organisasjonen en slik handel klart i strid med internasjonal rett, slik den 
kommer til uttrykk blant annet i vurderingen til FNs undergenerals undergeneralsekretær for 
juridiske saker, Hans Corell, av 29. januar 2002. Handelen er også tydelig i strid med norsk 
utenrikspolitikk i Vest-Sahara-saken.  
  
Med denne bakgrunn ønsker Støttekomiteen for Vest-Sahara å få belyst flere forhold rundt 
handelen som har funnet sted, og rundt beslutningen som ble tatt om å avslutte handelen. 
  
For det første; Støttekomiteen for Vest-Sahara ber om en forklaring fra Yara om hvilke 
forhold som skal ligge til grunn for at Yara velger å gjenoppta handelen med Vest-Sahara-
fosfater i framtiden.  
  
For det andre; tatt i betraktning at Yara vurderer å gjenoppta den ulovlige handelen, ber 
Støttekomiteen for Vest-Sahara om en forklaring på hva årsaken var for at Yara ”under 
nåværende forhold” valgte å avslutte innkjøpene av fosfat med opphav i Vest-Sahara. Ingen 
motiver ble gitt i korrespondansen av 6. juli 2005.  
  
For det tredje; hvordan kan Yara garantere at Vest-Sahara-fosfater ikke fremdeles blir solgt 
gjennom det øvrige handelssamarbeidet med det marokkanske statlige fosfat-selskapet 
OCP?  Står det noe i kontrakten mellom Yara og OCP at fosfat fra Vest-Sahara skal 
ekskluderes fra samarbeidet? Står det nevnt i kontraktene med OCP noe om hva slags type 
fosfater som avtalen omfatter? Har Yara presisert overfor OCP at fosfat fra Vest-Sahara ikke 
skal inkluderes i handelssamarbeidet?  
  
For det fjerde har vi følgende spørsmål knyttet til handelen som fant sted over den siste ti-
årsperioden: 
 
-I brev fra Yara til Støttekomiteen for Vest-Sahara skrives det at Yara har kjøpt tre skipslaster 
over den siste ti-årsperioden. Hvor stor var hver av lastene, når fant de sted, og hva var 
kjøpssummen? 
 



-Ved hvilke(t) anlegg ble leveransene videreforedlet?  
 
-Hvilket rederi fraktet de tre skipslastene fra El Aaiun i Vest-Sahara? 
 
-Har også Yara/Hydro Agri-anlegg (heleide og deleide, inkl. joint ventures) i tredjeland kjøpt 
inn fosfat fra Vest-Sahara? Hvis ja, når og hvor store mengder? 
 
-Har Yara/Hydro Agri distribuert råfosfater med opprinnelse i Vest-Sahara til andre selskaper 
i tredjeland? Hvis ja, når og hvor mye? 
 
Vi ber vennligst om svar innen utgangen av mai måned. 
 
Med vennlig hilsen 
  
 
 
Ronny Hansen 
Leder 
Støttekomiteen for Vest-Sahara 
 
 
Kopi:  
1) Nærings- og handelsdepartementet 
2) Utenriksdepartementet v. Jørn Gjelstad, underdirektør i regionavdelingen  
3) Norges ambassadør i Marokko, Arne Aasheim 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt oss: 
 

c/o Ronny Hansen 
Hallagerbakken 54 
1256 Oslo 

e-post: ronnyha@gmail.com 
tlf 92808607 

Org nr  987 378 352 
Konto nr  0532 16 31985 

Mer info: www.saih.no/skvs - SKVS sin nettside  
(flyttes til www. vest-sahara.no i 2006) 

www.arso.org – ekstensiv internasjonal side på flere språk 
www.groups.yahoo.com/group/Sahara-update/ - Engelsk nyhetstjeneste 
www.wsahara.net/ - en god ressurs- og informasjonsside på engelsk 
 
 

 


