nto Leite

Fosfatfrakt:

Nordea vägrar
bekänna färg
Oljebolagen drog sig ur Västsahara, förmodligen till följd av utlåtandet, men
även efter påtryckningar från solidaritetsföreningar. Flera etiska pensionsplacerare
har dessutom pressat oljebolagen.
– Vi arbetade mycket med dessa frågor
under min tid i FN. Kofi Annan lanserade
Global Compact, där företag ska väga in
både rättsliga och moraliska aspekter i sitt
handlande. Idag kallas det allmänt CSR,
Corporate Social Responsibility eller
Ansvarsfullt företagande. Det behöver inte
finnas en sanktion utfärdad av FN för att ett
företag ska avbryta sina affärer, menar Corell.
– Enskilda företag omfattas i allmänhet
inte direkt av folkrätten, därför måste företagen själva göra bedömningen om deras
verksamhet är etisk. CSR går utöver lagen,
säger han.
– Jag har träffat chefsjurister och företagsledare på några av de största bolagen.
CSR räknas idag in på området Risk management. Ett företag som inte arbetar seriöst med CSR, kan råka väldigt illa ut. Det
slår blixtsnabbt, säger Hans Corell. Det
gäller även inom en koncern. Moderföretaget måste se upp med vad dotterbolagen
gör och hur underleverantörer sköter sig,
förklarar han.
– De stora institutionella placerarna
har i sina styrelser tagit in personer som
tittar noga på CSR. De satsar inte i bolag
som inte sköter sig exemplariskt, menar
Corell, som noterar att CSR sprider sig.
– Ett hälsotecken.
– Västsaharas resurser diskuteras. Det
har varit diskussioner i både Australien
och Nya Zeeland, angående deras import
av fosfat från Västsahara. Det ställs frågor
i parlamenten utifrån utlåtandet jag skrev
2002. Saken är på tapeten, säger Corell.
Just nu tycks det som att CSR och
påtryckningar från solidaritetsgrupper är
det som skyddar Västsaharas resurser.
Men skyddsnätet har grova maskor. Det
finns dessvärre bolag som inte arbetar seriöst med CSR.

Nordea finansierar rederiet
Investeringsgruppen Danmark, vars fartyg fraktar
stulen fosfat från Västsahara.

Varken Nordeas styrelseordförande
Hans Dalborg eller Nordeas CSRansvarige Knut Rørbakken vill svara på
frågor. Båda hänvisar till Nordeas
kommunikationschef Helena Östman:
– För närvarande är det inte olagligt för fartyg att trafikera vattnet runt
Västsahara, säger hon.
Nordea undviker nogsamt att besvara på vilket sätt Ocean ID tjänar
sina pengar på att trafikera vattnet
utanför det ockuperade Västsahara.
Knut Rørbakken vill inte heller
diskutera det faktum att den sydafrikanska banken RMB i maj 2008 drog
tillbaka sin finansiering av Island Oil
and Gas. RMB menade att Island
Oil:s oljeletning i Västsahara strider
mot internationell rätt.
– Nordea har inte varit föremål för
någon utredning eller officiell kritik i
denna fråga, säger Helena Östman.
Nordea anlitar företaget Ethix, som
i över fem år har gett Nordea råd hur
de ska agera gällande CSR, företagens
etiska regler.
Ethix analytiker besökte i januari 2009
företaget Wesfarmers i Australien, som
köper stulen fosfat från Västsahara. På

Ethix hemsida skriver man om besöket:
”CSBP, a Wesfarmers subsidiary
fertiliser company, imports phosphate
from Morocco which is sourced in
Western Sahara. This is in conflict
with international norms prohibiting
the exploitation of natural resources of
Non-Self-Governing Territories unless
carried out in full respect of the interests and needs of their people.”
På Nordeas hemsida kan man läsa
att Nordea förbundit sig att ta hänsyn
till FN:s Global Compact i sina placeringsanalyser och beslut.
”Nordea är expert på kapitalförvaltning och inte mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö eller bekämpning av
korruption. Vi samarbetar därför med
företagen Ethix och Hermes som är
experter på SRI. De hjälper oss att identifiera företag som inte följer internationella normer för samhällsansvar och de
arbetar med att förändra företagens
inställning i dessa frågor. Vi anlitar extern
hjälp för identifiering och kontakt, men
själva besluten fattas av Nordea.”
Enligt Ethix, som Nordea anlitar,
strider fosfatimport från Västsahara
mot internationell rätt. Frågan är varför Nordeas styrelse ännu inte har
kommit till denna insikt. Den frågan
vill inte någon på Nordea besvara. Inte
ens Nordeas kommunikationschef.
Arto Valtonen
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Stoppa affärer i Västsahara!
– Kommer Sverige att inom EU verka
för att Västsahara lämnas utanför avtalen om avancerad status för Marocko?
frågar riksdagsledamot Bodil Ceballos
(mp) utrikesminister Carl Bildt den
29 januari. Hon hänvisar till FN:s
förre rättschef Hans Corells kritik av
EU:s fiskeavtal med Marocko samt

näringslivets sociala ansvar CSR som
”handelsministern brukar tala sig varm
för”.
Sverige anser att ”Västsahara är
ockuperat område, vilket innebär att
näringslivet inte bör gå in i affärsverksamheter som gäller Västsahara”, skriver Bodil Ceballos.
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