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Den 30 september offentliggjorde 
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonderna att de kommer att sälja sina 
innehav i företagen Potash Corpora-
tion och Incitec Pivot, som båda köper 
fosfat som utvunnits på västsaha-
risk mark. Men de stora innehaven 
i franska oljebolaget Total behåller 
AP-fonderna.

 – I AP-fondernas etikråd har vi som krav 
att om vi ska investera i företag som har 
verksamhet i Västsahara, ska denna verk-
samhet ske i enlighet med västsahariernas 
intressen och önskemål. Potash och Incitec 
hade sagt till oss att de kunde bevisa att så 
var fallet. Men sedan lyckades de inte bevi-
sa det och då rekommenderade vi AP-fon-
derna att sälja innehavet i dessa företag, sa 
Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande för 
AP-fondernas etikråd och chef för kommu-
nikation och hållbara investeringar i Tredje 
AP-fonden vid ett seminarium i Stockholm 
20 oktober.

AP-fonderna har däremot valt att behål-
la sina innehav i det franska oljebolaget To-
tal, som genomför geologiska undersökning-
ar utanför Västsaharas kust. 

– Om Total kommer att provborra så har 
de sagt att de ska göra det i enlighet med väst-
sahariernas önskemål, sa Christina Kusoff-
sky Hillesöy.

Carina Lundberg Markow är chef för an-
svarsfullt ägande på Folksam som också har 
innehav i Total. Hon menar att innehavet ger 
Folksam en möjlighet att påverka Total. Och 

att Total i sin tur kan påverka Marocko.
– Total har varit aktiva i flera problema-

tiska områden. Men vi tycker också att de 
kan bidra med något positivt. Repressiva re-
gimer lyssnar ibland mer på stora bolag än 
på organisationer. I Burma har Total bidra-
git till att öppna upp landet. Vi har fått lik-
nande signaler när det gäller Västsahara, sa 
Carina Lundberg Markow.

Samtidigt hyser Carina Lundberg Mar-
kow måttliga förhoppningar om att kunna 
påverka Total.

– Oljebolag är inte så benägna till föränd-
ring. De ser både ägare och samfundet som 
ett stort problem. Så några jättestora signa-
ler finns inte. Men vi har en pragmatisk in-
ställning. Om vi kan fungera som påtryck-
are och se att det sker en positiv förändring, 
då är det bra. Om det inte fungerar återstår 
inget annat än att avinvestera. Och det är 
tänkbart att det kommer att inträffa för To-
tal. För närvarande ser vi det som en inves-
tering som kan göra mer gott än skada, sa 
Carina Lundberg Markow.

Christina Kusoffsky Hillesöy berättade 
att när AP-fonderna ställer krav som ägare, 
gör de ofta det tillsammans med andra eu-

ropeiska pensionsfonder. 
– Men Västsaharafrågan är inte särskilt 

stor utanför Sverige och Norge. Det finns 
några australiensiska och holländska fon-
der som har liknande synsätt som vi, men 
generellt sett är det svårt att hitta fonder att 
trycka på tillsammans med i den här frågan, 
sa Christina Hilleshöy.

Total har gjort undersökningar i Västsa-
hara tidigare. Då slog FN:s dåvarande rätts-
chef, svensken Hans Corell, fast att all verk-
samhet i Västsahara, inklusive förstudier, är 
olaglig om det inte går att tydligt visa att den 
sker med västsahariernas samtycke och att 
dess vinster kommer västsaharierna till del. 
2003 drog Total sig ur Västsahara. Men nu 
har de återigen börjat undersöka förutsätt-
ningarna för oljeutvinning. 

AP-fonderna har däremot tolkat Hans Co-
rells uttalande som att det tillåter Totals nu-
varande undersökningar i Västsahara.

FN-sändebudet Christopher Ross ska 
återvända till regionen inom några 
veckor. Nya försök till förhandlingar 
ska ske.

Den informationen släpptes efter att Chris-
topher Ross rapporterat till säkerhetsrådet 
30 oktober om sitt 14 dagar långa besök i 
regionen, då han träffat företrädare för re-
geringarna i Marocko, Algeriet, Maureta-
nien samt Polisarios ledning i flyk-
tinglägren. Han besökte också de 
ockuperade städerna El Aaiún och 
Smara.

– Marocko är skyldig och ansva-
rig till att FN misslyckas, sa Polisa-
rios FN-representant Ahmed Bouk-
hari i en kommentar men tillade att 
Polisario har fortsatt förtroende för 
att FN kommer att sätta stopp för 
konflikten i det ockuperade Väst-
sahara, Afrikas sista koloni.

När säkerhetsrådet förlängde FN-styr-
kan MINURSO:s mandat med ett år i april 
2013, hade USA nästan lyckats få med en 
utvidgning av mandatet till att också gälla 
övervakning av brott mot mänskliga rättig-
heter. Det stoppades dock i sista stund av 
Frankrike och Marocko. I stället besluta-
des att Christopher Ross skulle lämna en 
rapport till säkerhetsrådet sex månader se-
nare. I stället för ett MR-mandat betona-
des vikten av att ”förbättra mänskliga rät-
tighetssituationen i både Västsahara och 
de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.”

Det ledde till omfattande öppna protest-
aktioner i den ockuperade huvudstaden El 
Aaiún i maj månad för att bland annat tes-
ta denna nya mening i mandatet. Västsaha-
rier gick ut på gatorna i fredliga demonstra-
tioner med Västsaharas flagga i händerna, 
vilket ledde till att marockansk polis åter 
misshandlade, slog ned och fängslade själv-
ständighetsaktivister och naturligtvis inget 
ingripande från FN-styrkan – eftersom det 
inte är inskrivet i mandatet.

I samband med Christopher Ross be-

sök i El Aaiún och Smara i oktober sked-
de nya manifestationer och många västsa-
harier misshandlades och greps senare av 
marockansk polis.

Lördagen 19 oktober attackerade ma-
rockansk polis i civila kläder västsaharis-
ka människorättsaktivister som sjöng och 
ropade politiska slagord i huvudstaden El 
Aaiún. De skadade var  Galia Djeimi, Bra-

him Dahan, Hasana Dueihi, Galia 
Jomani, Bachri Ben Taleb, Salha 
Boutengiza, Fatma Dahwar, Ma-
riam Al-Bourhimi, Hamdati Fadi-
li, Yaya Sakina, Oum Al-Fadli Al-
Kouri, Mohamed Fadel Lehbib, 
Cheihk Kentaoui, Noumria Salem, 
Leila Lili, Manina Larousi, Mash-
doufi Tagi and Hamudi Lili.

Christopher Ross är det första 
FN-sändebud som har besökt den 
ockuperade delen av Västsahara och 

träffat olika representanter för civilsamhäl-
let. Oktoberbesöket var det tredje i raden. 
Han har också besökt Dakhla. Dessa be-
sök har bland annat lett till att Marocko 
har krävt att Christopher Ross ska bytas 
ut som FN-sändebud.

– Christopher Ross vill också besöka 
Boujdour och träffa västsaharier där. Det 
är bra och viktigt att han talar direkt med 
människor som bor där, säger Polisariore-
presentanten Mohamed Khaddad på besök 
i Stockholm i slutet av oktober.

– Marocko är beroende av sitt ekonomis-
ka stöd och sina lån från EU. Därför är de 
känsliga för den ökande uppmärksamhet 
som framför allt brotten mot de mänskli-
ga rättigheterna i Västsahara fått. 

Ett flertal EU-parlamentariker har hin-
drats från att besöka Västsahara. Flera rap-
porter från FN:s råd för mänskliga rättig-
heter, FN:s rapportör om tortyr, Robert F 
Kennedy Center for Human Rights, Human 
Rights Watch och Amnesty har publicerats. 

– Saker och ting rör sig sakta men i rätt 
riktning, sa Mohamed Khaddad.

Lena Thunberg

  Ny Kanadaimport av fosfat
Det kanadensiska jordbruksföretaget Agrium har slutit ett 
avtal tidigare i år om fosfatimport från Bou Craa med ma-
rockanska OCP som ska uppgå till en miljon ton årligen till 
2020 enligt den kanadensiska tidningen The Tvee.
I oktober anlände fartyget Ultra Bellambi till Vancover från 
Bou Craa med 60 000 ton fosfat till ett värde av 10 miljoner 
dollar.

”Detta kan vara den första importen av konfliktmineral 
direkt till Kanada sedan apartheid i Sydafrika”, skrev media.

Dödsskjutning i Assa
I september slog västsahariska familjer upp sina tält utanför 
staden Assa i södra Marocko. Där finns en stor västsaha-
risk befolkning. Marockansk polis uppmanade familjerna 
att lämna området, vilket de vägrade. Polisen omringade 
då tältlägret och rev det i likhet med vad som hände med 
Gdeim Izik hösten 2010. Familjerna flydde och organiserade 
en protestdemonstration. Polis använde tårgas och gum-
mikulor mot demonstranterna. En ung västsaharier Rachic 
Chine sköts till döds och flera skadades.

Sanktioner mot Marocko!
Inför ekonomiska, militära och diplomatiska sanktioner mot 
Marocko! Denna uppmaning fick Afrikanska Unionen av The 
African Conference of Solidarity with the Saharawi people 
vid sitt möte i Abuja, Nigeria i oktober. Man hänvisade till 
de framgångsrika sanktionerna mot apartheid i Sydafrika. 
Temat för konferensen var: “Liberation of Western Sahara: 
Ending colonialism in Africa”.

Frankrikes ställningstagande, Marockos våld mot civilbe-
folkning och den illegala utförseln av naturresurser fördöm-
des.

EU-parlamentet fördömer
I en antagen rapport i oktober beskrivs Marockos pågående 
brott mot de mänskliga rättigheterna som har bekrivits av 
FN:s rapportör om tortyr och flera NGOs; kidnappningar, 
olagligt fängslande, tortyr och försvinnanden som drabbar 
västsaharier som förespråkar självständighet.
Parlamentet kräver att alla västsahariska politiska fångar 
genast släpps, att oberoende journalister får tillträde till 
Västsahara, påpekar att parlamentariker utvisats och bekla-
gar att FN-styrkan saknar MR-mandat.

– Det jag sa var att om vidare utforskning 
förekommer, utan västsahariernas samtycke, 
då är det olagligt, sa Hans Corell.

– I Norge har de lagstiftat om att den 
norska staten inte ska handla med företag 
som köper västsahariska varor och de har 
rekommenderat näringslivet samma sak, sa 
Fredrik Laurin, författare till boken Tyst 
territorium.

Christina Hilleshöy ansåg inte att det be-
hövdes lagstiftning. 

Laila Naraghi frågade om AP-fonderna 
och Folksam har varit i kontakt med Polis-
ario, som är Västsaharas befrielserörelse och 
erkända av FN som representanter för Väst-
saharas befolkning. Det har varken AP-fon-
derna eller Folksam varit.

Arrangörer för seminariet var Olof Pal-
mes Internationella Center, Emmaus Stock-
holm, ABF Stockholm och Arenagruppen.
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AP-fonderna 
tvekar om 
Västsahara

Från fosfatgruvan Bou Craa säljs fosfaten till företagen Potash Corporation och Incitec Pivot, som  
AP-fonderna nu har sålt sina aktieinnehav i.

”I Norge har de lagstiftat 
om att den norska staten 
inte ska handla med  
företag som köper  
västsahariska varor.”

Inget nytt från FN

Christopher 
Ross.
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