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Ang.  DnBNOR/Postbanken og investeringer i Vest-Sahara  
 
Støttekomiteen for Vest-Sahara er en norsk medlemsorganisasjon som i 17 år har arbeidet til forsvar 
for saharawienes rettigheter i områdene okkupert av Marokko. En av Støttekomiteens viktigste 
oppgaver er å bidra til å stanse norsk og internasjonalt næringsliv i de okkuperte områdene. Vi har 
vært kunde av Postbanken i flere år. 
 
En kort gjennomgang vi har gjort av DnBNORs siste halvårsrapport, viser at DnBNOR har foretatt 
investeringer i det australske selskapet Wesfarmers Ltd, og i amerikansk-kanadiske Potash Corp of 
Saskatchewan (PCS). 
 
Begge de to selskapene har langsiktige avtaler med det marokkanske statlige fosfatselskapet OCP. 
PCS er den største importøren av fosfat fra Vest-Sahara, og importerer mellom 400.000 og 500.000 
tonn årlig fra de okkuperte områdene. PCS har importert siden slutten av 80-tallet. Wesfarmers 
importerer rundt 100.000 tonn fosfat årlig. De to konsernene er gjennom sin handel direkte med på å 
finansiere og legitimere det ulovlige marokkanske nærværet i territoriet. Så sent som i september 
2010, demonstrerte tidligere saharawiske fosfatarbeidere mot den internasjonale plyndringen av Vest-
Sahara. De fleste saharawiske fosfatarbeidere har blitt sparket – og erstattet av marokkanske bosettere 
– siden okkupasjonen tok til.  
 
Handel med fosfat fra Vest-Sahara i strid med folkeretten, slik den blant annet har blitt summert i en 
juridisk analyse fra FN i 2002. Av denne grunn er også de to selskapene PCS og Wesfarmers i dag 
ekskludert av enkelte skandinaviske investorer.  
 
Avsløringen om at de to konsernene er sentrale støttespillere i Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, 
kom fram i norsk presse 5. oktober i fjor - for snart ett år siden. På vegne av vår organisasjon og våre 
medlemmer vil vi be om svar på følgende spørsmål:  
 
-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? 
 
Ser fram til å høre fra dere. 
 

Med vennlig hilsen 
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