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Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2019
Σχετικά με την Dalga Seafood και τις πωλήσεις προϊόντων από ιχθυάλευρο από την κατεχόμενη
Δυτική Σαχάρα
Είναι τιμή μας να επικοινωνούμε μαζί σας. Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή καθώς παρατηρήσαμε
πως η εταιρεία σας εξάγει αλιευτικά προϊόντα από την Τουρκία στην Ευρώπη, φτιαγμένα από την
εταιρεία Gümüşdoğa A.S.
Γνωρίζουμε ότι η Gümüşdoğa A.S. στηρίζει την παραγωγή των προϊόντων της (λαβράκια και
τσιπούρες) σε ιχθυάλευρα που προέρχονται από την κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα.
Υπάρχουν πολυάριθμα ηθικά διλήμματα που σχετίζονται με την συμμετοχή στο εμπόριο αυτών των
προΪόντων.
Ο λαός της Δυτικής Σαχάρας δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ούτε για την αλιεία στα ύδατα της
περιοχής, ούτε για την παραγωγή ιχθυάλευρου στη Δυτική Σαχάρα, ούτε για την εξαγωγή του στην
Τουρκία. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων συνεπάγεται άμεση παραβίαση των δικαιωμάτων του
λαού της Δυτικής Σαχάρας, άρα και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.
Το Μαρόκο προσάρτησε παράνομα το έδαφος με στρατιωτική επέμβαση το 1975, παραβιάζοντας το
βασικό δικαίωμα του λαού της Δυτικής Σαχάρας στην αυτοδιάθεση. Αυτή η στρατιωτική εισβολή
έχει καταδικαστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μέχρι και σήμερα, η Δυτική
Σαχάρα είναι καταχωρημένη από τον ΟΗΕ ως Μη-Αυτόνομη Περιοχή, σε αναμονή
αποαποικιοποίησης.
Σε εναρμόνιση με το Διεθνές Δικαστήριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει
καταλήξει, σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις, ότι η Κυβέρνηση του Μαρόκου δεν έχει νομική βάση,
κυριαρχία, ή διεθνή εντολή να διαχειρίζεται το έδαφος. Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ έχουν
επίσης ξεκαθαρίσει πως στην περίπτωση που κάποιος φορέας διεξάγει επιχειρηματικές
δραστηριότητες στη Δυτική Σαχάρα, θα πρέπει να έχει λάβει συναίνεση από το λαό της.
Βάσει των ανωτέρω, θα είμασταν ευγνώμονες αν μπορούσατε να παρέχετε μία απάντηση στην
ακόλουθη ερώτηση της οργάνωσής μας:
Θα ζητήσει η Dalga από την Gümüşdoğa A.S. να προμηθεύεται το ιχθυάλευρο της από κάπου
αλλού;
Εάν η Gümüşdoğa A.S. δεν δεσμευτεί να προμηθεύεται την τροφή από κάπου αλλού εκτός της
Δυτικής Σαχάρας, το WSRW ζητά από τη Dalga με όλο το σεβασμό να σταματήσει την εμπορική της
σχέση με την Gümüşdoğa A.S.
Πιστεύουμε ακράδαντα πως δεν είναι προς όφελος της Dalga Seafood να συσχετίζεται με την συνεχή
αποίκηση και κατοχή του εδάφους.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως τα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο
ευαίσθητα στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Όσο η Gümüşdoğa A.S. διατηρεί το εμπόριο της με τα
κατεχόμενα εδάφη, και η Dalga εκπροσωπεί την Gümüşdoğa A.S. στην Ευρώπη, ζητούμε την
κατανόηση σας, αλλά το WSRW δεν μπορεί να προτείνει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να
συνεχίσουν να αγοράζουν από την Dalga η την Gümüşdoğa A.S.
Ελπίζουμε να λάβουμε σύντομα την απάντησή σας.
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