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Folksam och KPA Pension sålde ti-
digare i höstas av hela sitt innehav
i det australiska företaget Wesfarmers.
Detta efter att ha misslyckats att få
Wesfarmers att sluta handla med fos-
fat från det ockuperade Västsahara.

– Vi vill helst försöka påverka före-
tagen att bättra sig och det gör man
effektivast som ägare. Vi har dock inte
haft någon framgång i detta fallet,
säger Carina Lundberg Markow, chef
för ansvarsfullt ägande på Folksam.

Fondförvaltaren Öhman beslu-
tade redan i december 2007 att säl-
ja ut sitt aktieinnehav i konstgöd-
seltillverkaren Wesfarmers. Nu har
även Folksam sålt sitt innehav.

Arto Valtonen

– Jag blir upprörd över Exportrådets
folder, i vilken man i realiteten upp-
manar svenska företag att delta i plun-
dringen av ett ockuperat land. Rege-
ringen måste nu agera så att en statlig
myndighet som Exportrådet inte går
emot den tydliga majoritet i riksdagen
som anser att Västsahara är ockuperat,
säger Hans Linde, riksdagsledamot
(v).

Det svenska exportrådet öppnade i april
ett nytt kontor i Casablanca.

Ett av de områden man rekommenderar
svenska företagare att engagera sig i är
fiskeindustrin med fiskmjöl och fiskolja. I en
folder över Marockos potential på Exportrå-
dets hemsida finns en karta över fiskein-
dustriområdet som sträcker sig från södra
Marocko in i Västsahara. Ingen gräns finns
mellan länderna. Västsahara är inte nämnt.

– Oj då, det ska vi ändra på kartan,
säger Helena Olsson, kommunikations-
chef på Exportrådet, när vi frågar.

– För övrigt följer vi Utrikesdeparte-
mentets rekommendationer och samarbe-
tar med den svenska ambassaden i Rabat,
meddelar hon.

ANAFAP (Association Nationale des

Fabricants de Farine et Huile de Poissons)
är den marockanska paraplyorganisatio-
nen för fiskproducenter i Marocko. Det är
uppenbart att det är fisket i den ockupe-
rade delen av Västsahara, som är det lön-
samma för Marocko.

Det första halvåret 2008 har Marocko
producerat närmare 300 000 ton fisk till
ett värde av 2,3 miljarder dirham (ungefär
lika mycket i svenska kronor). Det är en
ökning med 12 % i produktion och 37 % i
värde.

Volym- och värdeökningen beror
främst på landningen av fisk i hamnarna i
El Aaiún och Dakhla, meddelar organisa-
tionen på sin hemsida.

Lena Thunberg
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Olof Palme Centrets årliga ”Palme-
dagar” hölls den 17 till 19 oktober i
Stockholm med temat ”Migration”.
SSU fick ansvaret att hålla ett semi-
narium och valde ”Western Sahara
– migration under occupation”. I pa-
nelen satt Johan Moström från Pal-
mecentret, Magnus Manhammar
från SSU, Ann Linde från Social-
demokraterna, Brahim Mokhtar
Polisario:s representant i Sverige och
Lena Thunberg från tidskriften
Västsahara. Seminariet, som var väl-
besökt, fokuserade kring självstän-
dighetsfrågan och den nuvarande
politiska situationen.

Utöver seminariet arrangerade
SSU en demonstration på Sergels
torg där Mattias Vepsä SSU:s för-
bundssekreterare, Brahim Mokhtar
och Lena Thunberg talade. Talen be-
rörde bland annat situationen i
flyktinglägren, situationen i det
ockuperade området och EU:s samt
Sveriges ansvar att förhindra Ma-
rockos brott mot mänskliga rättig-
heter.  Kortfattat förstärkte Palme-
dagarna Västsaharas plats på arbetar-
rörelsens internationella dagordning.

Natasa Mirosavic

Västsahara på Palme-
dagarna

– UD kommer omedelbart att kon-
takta Exportrådet och uppmärk-
samma rådet på den svenska regering-
ens syn på Västsaharas status och att
kartan strider mot denna. Exportrådet
är en organisation som ägs gemen-
samt av staten och näringslivet.
Exportrådet är självständig i sitt age-
rande, säger Ulla Eriksson-Moberg,
kansliråd på Utrikesdepartementet.
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