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Folkrätten är de internationella regler som världens länder för-
väntas följa. Istället för att principen ”starkast bestämmer” ska 
råda är det internationella avtal som ska styra. Därför är det vik-
tigt att vi reagerar när folkrätten bryts. 

Nyligen meddelade AP-fonderna att de säljer sina innehav i ke-
miföretagen Potash och Incitec Pivot på grund av bolagens affärer 
som bryter mot folkrätten i det ockuperade Västsahara. Det är 
bra. Svenska pensionspengar ska inte användas för att bryta mot 
folkrätten och upprätthålla grym ockupation.

Däremot är det en besvikelse att AP-
fonderna behåller sina innehav i oljebo-
laget Total som också de bryter mot folk-
rätten i det ockuperade Västsahara. Hur 
kommer det sig att AP-fonderna inte säljer 
dessa innehav? Det är lätt att tro att det 
handlar om pengar.

Västsahara är Afrikas sista koloni, se-
dan 1970-talet ockuperat av Marocko. 
Ockupationen har inget stöd i folkrätten. 
Den internationella domstolen har prövat 
målet och avfärdat Marockos anspråk på 
landet och bekräftat det västsahariska fol-
kets rätt till självbestämmande.

Försäljningarna av Potash och Inci-
tec Pivot är ett steg i riktning mot mer an-
svarsfulla AP-fonder. En nyckelaktör är fi-
nansmarknadsminister Peter Norman (M) 
som ansvarar för regeringens styrning av 
AP-fonderna. Han var vd för Sjunde AP-

fonden, när den 2005 sålde sina aktier i oljeföretaget Kerr McGee 
bland annat på grund av den oljeprospektering bolaget sysslade 
med utanför Västsaharas kust.

I ljuset av detta tycks AP-fondernas försäljning inte konstig. 
Men det är märkligt att man inte gör detsamma med Total. Det 
är lätt att misstänka att det beror på att AP-fondernas innehav i 
Total är mycket större än de i Potash och Incitec Pivot – mer än 
tre gånger så stort – och med högre förväntad avkastning.

Tidigare i oktober deltog AP-fonderna 
på en stor konferens i Sydafrika med in-
vesterare från hela världen för att diskute-
ra ansvarsfulla placeringar. AP-fondernas 
försäljningar av Potash och Incitec Pivot 
aviserades dagen före och rönte stor upp-
märksamhet.

Förhoppningsvis var inte försäljningarna 
bara ett led i en global PR-strategi riktad 
mot konferensen i Sydafrika. AP-fonderna 
måste agera konsekvent – i grunden hand-
lar det om trovärdighet. Oljebolaget Total 
bryter mot folkrätten och därför kan AP-
fonderna inte behålla dessa innehav. Det är 
dags för Peter Norman att agera i enlighet 
med folkrätten.

Jens Orback, 
generalsekreterare i Palmecentret
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Tyst territorium
av Fredrik Laurin och Lars Schmidt, Atlas
”En av de främsta fördelarna med Laurins och Schmidts 
bok är att den tar upp de ekonomiska intressen som finns 
i att Marockos ockupation fortsätter. Vattnet utanför Västsa-
hara är ett av världens fiskrikaste. Västsahara har dessutom 
stora tillgångar av fosfat, som används för att göra konst-
gödsel. De storföretag, som har fördelaktiga avtal med Ma-
rocko om att utnyttja Västsaharas naturresurser, vill förstås 
att ockupationen fortsätter.” Aftonbladet

Västsahara – Europas sista  
koloni i Afrika 
av Lena Thunberg, Föreningen Västsahara 
”Detta är en utmärkt bok, genomtänkt och pedagogisk, både till 
innehåll och layout. Text och bild (90 färgfoton) samverkar mycket 
bra, och formgivaren är värd en eloge.  … Denna bok behövs. Alla 
kan läsa den.” Folke Dubell, Bibliotekstjänst.
”Med både en initierad genomgång av ockupationen och vittnes-
mål från västsaharierna själva är boken ett viktigt bidrag i arbetet 
för att öka kunskapen om Västsahara.” Jens Orback,

Atlas Copco fortsätter vägra intervju 
angående deras försäljning av borr-
riggar till det ockuperade Västsahara. 
Även utrikeshandelsminister Ewa Björ-
ling avböjer intervju. Samtidigt hyllas 
Atlas Copco under partiledardebatten 
av Folkpartiledaren Jan Björklund. 
En hyllning som Björklund ”lånat” av 
finansminister Anders Borg.

 
Det är nästan omöjligt att få någon att be-
svara frågor gällande Atlas Copcos försälj-
ning av borriggar till det ockuperade Väst-
sahara. I början på oktober svarade Atlas 
Copcos presschef så här:

– Vi håller på att utvärdera de kommen-
tarer vi har fått från olika håll och gran-
skar de legala aspekterna. Den processen 
tar nog några veckor till. Tills den är fär-
dig kan vi tyvärr inte ge kommentarer, sä-
ger Ola Kinnander.

Två veckor senare svarar samma press-
chef att han inte vet hur lång tid processen 
kommer att ta.

– Nej, processen löper på och jag kan inte 
säga hur lång tid det tar, säger Ola Kinnander.

Men samtidigt uppkommer det nya frågor. 
De svenska AP-fondernas Etikråd exklude-
rade nyligen företagen Incitec Pivot och Po-
tash Corp som köpt fosfat från Västsahara. 
Hur AP-fonderna ser på sina innehav i At-
las Copco, respektive hur Atlas Copco ser 
på exkluderingen av Incitec Pivot och Potash 
Corp, är ovisst. Men helt klart är signalen 
från AP-fonderna mycket tydlig.

Nu uppmärksamma även frågan i en riks-
dagsmotion, (Motion 2013/14:U221), av en 
grupp Miljöpartister:

”Fiskare från västkusten opererar i västsa-
hariska vatten och Marocko har köpt borrig-
gar från det svenska bolaget Atlas Copco till 
fosfatgruvan i västsahariska Bou Craa. Bou 
Craa räknas som en av världens mäktigaste 

fosfatfyndigheter. Den globaliserade handeln 
med konstgödsel är en marknad som varje 
år omsätter flera tusen miljarder kronor – 
en marknad som AP-fonderna investerar i.”

Sammanfattningsvis önskar motionärerna 
att regeringen ska se till så att AP-fonder-
na inte investerar i bolag som bidrar till att 
”upprätthålla ockupationen av Västsaha-
ra och som därmed strider mot folkrätten”.

Alliansens politiker ägnar sig istället åt att 
lovorda Atlas Copco.

Först ut var finansminister Anders Borg, 
som i en intervju i Svenska Dagbladet i vå-
ras pekade på svenska företags expansion på 
den afrikanska kontinenten. Samma ”tråd” 
tog Folkpartiets partiledare Jan Björklund 
upp under höstens partiledardebatt:

– Tillväxten i Afrika och i Asien, de asi-
atiska tigerekonomierna och de afrikanska 
lejonekonomierna, är bra också för Sverige 

och för svenska jobb. ABB skriver i order-
böckerna nu när landsbygden i södra Afri-
ka ska elektrifieras. Lastbilar från Volvo och 
Scania och arbetsmaskiner från Sandvik och 
Atlas Copco behövs när nya vägar ska byg-
gas och nya varor transporteras.

Anders Borg och Jan Björklund har inte 
svarat på hur de ser på Atlas Copcos borr-
försäljning i Västsahara. Tidskriften Väst-
sahara har sökt utrikeshandelsminister Ewa 
Björling för en intervju. Ewa Björling har av-
böjt intervju och hänvisar till Sveriges am-
bassadör i Marocko.

Statsminister Fredrik Reinfeldt hänvisar 
till Ewa Björling och om hon inte vill bli in-
tervjuad, till hennes pressekreterare.
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Atlas Copco har sålt borrutrustning och underhåll som används i den stora fosfatgruvan 
Bou Craa i den ockuperade delen av Västsahara. 

Total tystnad om  
Atlas Copcos försäljning

1

 VÄSTSAHARA
Europas sista koloni
i Afrika

Lena Thunberg

Bok, 2013.indd   1 2013-08-25   21:11

JUL-
KLAPPS- 
TIPS

ur Västsahara 2013:4

Ur Västsahara 2013:4




