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Åpent brev: 
Angående spørsmål om GC Riebers fortsatte involvering i okkuperte Vest-Sahara  
 
Slik vi forstår uttalelser fra deres selskap, fortsetter GC Rieber i dag å bryte UDs frarådning 
mot næringsliv i okkuperte Vest-Sahara.   
 
Da spørsmålet om GC Riebers import av fiskeolje fra Vest-Sahara ble omtalt i norske medier i 
våres, forklarte deres selskap at dere ville sørge for at produsentene i Vest-Sahara fikk ”en 
smidig overgang” idet eksporten til Norge skulle opphøre. I et brev til GC Rieber 21. april i 
år, stilte Støttekomiteen seg kritisk til denne strategien. 
 
”Vi vil påpeke at det ikke nødvendigvis er mindre uetisk å bistå til å eksportere fiskeolje til 
andre kunder i Europa enn det er å importere selv. Vi vil be Rieber følge frarådningen fra 
norsk UD, og umiddelbart stanse sitt næringslivsengasjement i Vest-Sahara”, skrev vi til dere 
21. april.   
 
Den smidige overgangen dere har annonsert, må enten ha medført at dere har bistått 
produsentene i de okkuperte områdene med nye kunder, eller at dere selv fortsetter å kjøpe 
inn oljen som tidligere, via selskapet Maromega, GC Riebers deleide anlegg i Tan Tan i Sør-
Marokko. 
 
”Det er viktig for oss å få avklart hvilken rolle deres selskap fortsetter å spille i 
næringslivsaktiviteter i Vest-Sahara”, skrev Støttekomiteen i et nytt brev til dere 12. august i 
år. Se brevene her:  
http://vest-sahara.no/files/dated/2010-05-14/skvs-rieber_21.04.2010.pdf 
http://vest-sahara.no/files/dated/2010-12-16/brev_skvs-rieber_10.08.2010.pdf 
 
Verken brevet fra Støttekomiteen 21.april eller 12. august, der Støttekomiteen for Vest-Sahara 
stilte svært enkle spørsmål om GC Riebers tidligere og kommende engasjementer i okkuperte 
Vest-Sahara, har hittil blitt besvart. Blant de ubesvarte spørsmålene er om Rieber vil fortsette 
sin produksjon i Sør-Marokko basert på råstoffer fra de okkuperte områdene.  
 
Til Bergens Tidende i dag uttaler du at GC Rieber har innført grundige rutiner for å hindre at 
oljen som importerer til Norge egentlig kommer fra Vest-Sahara.  
 
Men spørsmålene vi har stilt gjentatte ganger forblir ubesvarte. Det er fortsatt ikke 
kjent om GC Rieber fremdeles støtter produsenter i okkuperte Vest-Sahara (slik dere 
har antydet i forbindelse med den smidige avviklingen), eller om GC Riebers deleide 



anlegg i Sør-Marokko fortsetter sitt engasjement ved å eksportere fiskeolje fra 
okkuperte Vest-Sahara til markeder utenfor Norge. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på den stadige økende misnøyen som saharawiene har mot det 
internasjonale næringslivet i Vest-Sahara siden saken fikk omtale i Norge. Dere har sikkert 
fått med dere at rundt 20.000 saharawier i oktober slo seg ned i en improvisert leir utenfor El 
Aaiun, i protest mot plyndringen og mot arbeidsløsheten blant saharawier i det rike landet. Da 
leiren ble brutalt slått ned av marokkansk politi, og saharawier ble drept, startet demonstranter 
et raid i El Aaiun. Blant annet ble biler som transporterer fisk fra Vest-Sahara til Sør-Marokko 
(i strid med folkeretten) angrepet av demonstrantene.  
 
Ut fra den informasjonen selskapet ga i våres, framstår Rieber i dag som en fortsatt mulig 
aktør i å legge til rette for en internasjonal plyndring av fiskeressursene i Vest-Sahara. Vi 
synes det er trist at GC Rieber ikke kan være åpne om sitt engasjement i Vest-Sahara nå etter 
at eksporten til Norge har tatt slutt.  
 
Vi ber om at all tilrettelegging for, og handel med fisk fra de okkuperte områdene 
øyeblikkelig avsluttes, både det som gjøres for deres tidligere partnere i Vest-Sahara, og det 
som gjøres gjennom deres deleide anlegg i Sør-Marokko. Det er en handel som både finansielt 
og politisk støtter opp under okkupasjonen. I en periode der demonstrerende saharawier ikke 
en gang får protestere mot arbeidsløsheten og plyndringen, men tortureres av politiet, mener 
vi det minste GC Rieber kan gjøre er å utvise åpenhet om rollen selskapet spiller i 
konfliktområdet.  
 
Vi ser fram til å få besvart spørsmålene vi har stilt i våre to ubesvarte brev. Vi har i dag 
publisert korrespondansen på våre nettsider www.vest-sahara.no.  
 
 

Med vennlig hilsen 
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