
 
 

DnBNOR 
v/Direktør samfunnskontakt, Dag Arne Kristensen  

Org nr 987 378 352 
Konto nr  0532.16.31985 
www.vest-sahara.no  

Deres ref Vår ref Kontakt Sted: Dato 

  ka karianne_a@hotmail.com, tlf 93835268 Oslo 27. mai 2011 

 
Ang.  DnBNOR/Postbanken og investeringer i Vest-Sahara 
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara takker igjen for den hurtige tilbakemeldingen på vår henvendelse à 22. 
september 2010 om DnBNORs investeringer i selskaper som importerer fosfat fra okkuperte Vest-
Sahara. Vi viser også til vårt svar 30.september 2010, der vi påpeker at våre to spørsmål i vår første 
henvendelse ikke var blitt besvart. Spørsmålene var: 
 
-Har DnBNOR vurdert å ekskludere Vest-Sahara-fosfatimportørene som er blitt omtalt i norske medier 
fra sine porteføljer? 
-Har DnBNOR vært i kontakt med de to konsernene Wesfarmers og PCS angående Vest-Sahara-
handelen? Hvis ja, hva har selskapene svart? 
 
Vennligst finn vårt brev à 30.september 2010 vedlagt denne eposten. 
 
Som vi uttrykte i vårt forrige brev, ser vi mangelen på åpenhet om selskapskontakten med Wesfarmers 
og PCS som et problem for organisasjoner som vår. Støttekomiteen for Vest-Sahara kan, både på 
vegne av oss selv og våre medlemmer, ikke forsvare å benytte en bank som er deleier i disse uetiske 
selskapene, mens det på samme tid er uvisst om det fra DnBNORs side arbeides aktivt for å tvinge 
selskapene til å ta samfunnsansvar.  
 
Siden vi sendte vårt forrige brev 30. september 2010 har det vært ingen tegn til bedring hos de to 
gjødselkonsernene. Begge fortsetter å importere fra det okkuperte området, og begge fortsetter å 
forsvare sin virksomhet. PCS kom i april 2011 med en uttalelse der de går langt i å forsvare 
okkupasjonen. Vennligst finn PCS-uttalelsen her: http://wsrw.org/files/dated/2011-05-
15/potashcorp_statement_apr2011.pdf, samt vårt svar på PCS-uttalelsen:   
http://wsrw.org/files/dated/2011-05-27/wsrw-pcs_26.04.2011.pdf 
 
Som vi påpekte i vårt brev, forventer vi at DnBNOR tar aktivt tak i dialogen for å få selskapene til å 
avslutte sin fosfatimport fra Vest-Sahara. Vi uttrykte at dersom dialogen med DnBNOR-konsernet 
ikke fører til positive endringer hos gjødselselskapene, og at dersom DnBNOR ved publiseringen av 
sin halvårsrapport for 2011 fremdeles er deleier i disse de aktuelle selskapene, ber Støttekomiteen om 
forståelse for at vi vil måtte avslutte vårt kundeforhold til DnBNOR.  
 
Som sagt, ser vi fram til å høre fra dere innen publiseringen av DnBNORs halvårsrapport for 2011 om 
utfallet av deres dialog med de to nevnte konsernene.  
 

Med vennlig hilsen 
/sign./ 

 
Karianne Austnes 

Økonomiansvarlig,  
Støttekomiteen for Vest-Sahara 



 


