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Spørgsmål 
Skibet Ultra Innovation fra det danske rederi Ultrabulk er tilbageholdt i 
Panama med 50.000 ton fosfat. Rederi Ultrabulk sejler fosfat fra det 
besatte Vestsahara til Canada, stik imod international lov og Folketingets 
anbefalinger. Vestsahara har siden 1975 været besat af Marokko. 
Hverken opkøberen af fosfatet i Canada, Agrium, eller Ultrabulk har 
været i kontakt med Polisario, der repræsenterer det besatte Vestsahara. 
Vil ministeren tage kontakt til Ultrabulks ledelse og orientere dem om 
Folketingets politik om Vestsahara, om EUs domstolens nye afgørelse 
og om FNs resolutioner om Vestsahara? 
 
Svar 
Regeringens linje i forhold til kommercielle aktiviteter i Vestsahara er i 
overensstemmelse med Folketingets enstemmige vedtagelse (V 79) om 
Vestsahara: ”At opfordre danske virksomheder til at udvise særlig 
agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som 
Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader 
lokalbefolkningen.” 
 
Det bemærkes, at der ikke er vedtaget internationale sanktioner i forhold 
til Vestsahara, og at private virksomheder står til ansvar for egne 
dispositioner. Hvorvidt kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse 
med FN’s anbefalinger, må den enkelte virksomhed vurdere ud fra de 
konkrete omstændigheder og virksomhedens kendskab til alle relevante 
forhold. Regeringen har selvsagt en forventning om, at virksomhederne 
handler indenfor disse rammer. 
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Derudover opfordrer regeringen generelt virksomheder til at udvise 
samfundsansvar i tråd med principperne i FN’s Global Compact, der 
sætter universelle normer på området. 
 
Udenrigsministeriet er i løbende kontakt med erhvervsorganisationerne, 
herunder Rederiforeningen om disse anliggender. 
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