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Angående salg av Omega 3-kapsler fra okkuperte Vest-Sahara 
 
I en dokumentar på SVT1 i går kom det fram at en norsk fiskeoljeimportør fra Kristiansund, GC 
Rieber, systematisk kjøper inn fiskeolje fra okkuperte Vest-Sahara til Norge. Dokumentaren viser at 
produktene selges videre til bedriften Napro Pharma, som i sin tur holder opprinnelseslandet i 
Omega 3 til sine kunder skjult. Programmet er tilgjengelig på www.svt.se/granskning. Til svenske 
forbrukere, kjeder og journalister forteller Napro Pharma at råstoffet kommer fra Peru/Chile.  
 
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 rettsom er bekreftet av den internasjonale domstolen i Haag, av mer enn 100 FN-resolusjoner. I 
2002 gjorde FN en juridisk vurdering som konkluderte med at det er mot internasjonal lov å hente ut 
naturressurser fra det okkuperte Vest-Sahara, hvis det gikk på tross av det saharawiske folks 
interesser og ønsker. Det saharawiske folk er tydelig på at de ser på denne handelen som et tyveri av 
deres ressurser og en finansiering av den okkupasjonen som har tvunget majoriteten av dem i eksil 
og resten til å leve under en undertrykkende okkupasjonsmakt.   
 
Senest på mandag denne uken ble det begått flere alvorlige overgrep mot ledende 
menneskerettighetsaktivistene i Vest-Sahara. 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. 
 
I en artikkel på SVTs nettsider i går kveld, kommer det tydelig at Napro Pharmas norske produktsjef 
har vært godt klar over de kontroversielle sidene ved importen fra Vest-Sahara, men at importen 
likevel har vedvart.  
http://svt.se/2.129375/1.1921578/vi_agerade_under_falsk_flagg?lid=puff_1920206&lpos=extra_2 
 
Det gies også inntrykk av at selskapet har forsøkt å skjule overfor sine kunder at fiskeoljen stammer 
fra de okkuperte områdene. 
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Det er tverrpolitisk 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. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/norgesfremme-og-kultursamarbeid/norges-
omdomme/vest-sahara.html?id=480822 
 
I begynnelsen av neste uke vil saken om Omega 3 i norske apoteker få større oppmerksomhet i 
norske medier.  
 
Støttekomiteen har ennå ikke forsøkt å få avklart om Vitusapotek er blant de kjedene i Norge som 
markedsfører og selger Omega 3 fra Napro Pharma. Vi vil appellere til Vitusapotek om å snarest 
mulig finne ut om dette er tilfelle. 
 
Dersom Vitusapotek selger dette produktet, vil vi anmode dere om å gjøre det klart overfor Napro 
Pharma, og eventuelle mellomledd, at Vitusapotek ikke lenger ønsker å kjøpe inn kapsler fra 
selskapet inntil de kan garantere og dokumentere at de ikke lenger benytter seg av fiskeolje fra Vest-
Sahara/Marokko.  
 
Vi ser fram til å høre fra dere så snart som mulig, fortrinnsvis innen førstkommende onsdag, om dere 
har til hensikt å gjøre disse undersøkelsene, og ta dette opp med Napro Pharma.  
 
 

Med vennlig hilsen 
 

(sign.) 
Ronny Hansen                                         

Støttekomiteen for Vest-Sahara                
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