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Rasande västsaharier protesterade 
i mars mot att det amerikanska 
oljebolaget Kosmos Energy planerar 
att börja provborra efter olja och gas 
utanför den västsahariska hamnsta-
den Boujdour i oktober.

– Det här är en ett flagrant brott mot inter-
nationell rätt. Dessutom är det en uppmunt-
ran för Marocko att dra in fler företag och 
länder. Situationen blir farligare. Marocko 
vill inte lösa situationen fredligt. Vi vädjar 
till omvärlden att ta ställning i den här frå-
gan, säger Aliyen Kentawi, Polisarios repre-
sentant i Sverige.

Sedan 2006  har Kosmos Energy genom 
illegala avtal med den marockanska statens 
bolag ONHYM fått rättigheter till undersö-
kande olje- och gasletning i det så kallade 
Cap Boujdourblocket på 30.000 km² cir-
ka 70 km utanför Västsaharas kust. Avtalet 
förlängdes 2011. Seismiska undersökning-
ar har ägt rum. 

I oktober 2013 ingick Kosmos Energy ett 
partneravtal med det skotska oljebolaget 
Cairn (Capricorn Exploration & Develop-
ment Company Energy PLC) för att genom 
provborrningar undersöka om det finns till-
räckliga mängder olja och gas för att det ska 
löna sig att exploatera dem. Enligt avtalet 
ska Kosmos ha 55%, Cairn 20% och ma-

rockanska staten 25%.
Cairn är ett av Europas ledande olje- och 

gasletningföretag. Huvudkontoret ligger i 
Edinburgh men kontor finns också bland 
annat på Grönland och i Stavanger i Nor-
ge. Grönland och nordvästafrikanska atlant-
kusten är två viktiga områden för bolaget.

I december 2013 gjorde marockanska ON-
HYM (Office National des Hydrocarbures 
et des Mines) och Kosmos Energy ett ge-
mensamt uttalande om principerna för av-
talen om oljeletning och eventuell produk-
tion till lands och sjöss i Marocko, inklusive 
”Sahara”. 

Enligt marockanska staten och det ame-
rikanska oljebolaget kommer detta att ske i 
enlighet med FN:s dåvarande rättschef Hans 
Corells rättsliga utlåtande från 2002 om att 
ingen utvinning får ske utan det västsaharis-
ka folkets tillstånd och vinning. 

Genom konsultationer med marockanska 
myndigheter och utfästelser om förbättring-
ar för lokalbefolkningen anser sig Kosmos 
ha uppfyllt dessa krav. Detta skriver man ut-
förligt om på sina hemsidor.

– En grav misstolkning av rättschefens ”le-
gal advice”, säger nätverket Western Sahara 
Resource Watch som i ett brev till Kosmos 
Energy i mars uppmanar bolaget att avslu-
ta sitt engagemang i den ockuperade delen 

av Västsahara:
”Marockos de facto administration av de-

lar av Västsahara, en term som är så långt 
man kan komma ifrån det som i verkligheten 
är en brutal och illegal ockupation, saknar 
rättslig betydelse och erkänns inte som juri-
disk administration av någon stat i världen.”

– Naturligtvis är inte detta någon vinning 
för det västsahariska folket. I 40 år har Ma-
rocko utnyttjat våra naturresurser! säger Ali-
yen Kentawi.

I mars började Kosmos Energy bygga en 
bas i den västsahariska staden Boujdour. En 
oljerigg, som nu byggs i Sydkorea och chart-
ras av amerikanska Texas-baserade Atwood 
Oceanics, väntas anlända till Västsahara i 
september. Det norska företaget Aker Solu-
tions skulle ha bidragit med utrustning till 
denna rigg men har dragit sig ur på grund 
av kopplingen till den ockuperade delen av 
Västsahara.

I juni 2013 visade brittiska BBC dokumen-
tärfilmen ”Power, Money, Greed & Oil”. Den 
handlar om Dallas-baserade Kosmos Ener-
gys kapplöpning i guldruschen för att kom-
ma över Ghanas första kommersiella oljefält 
i havsdjupet utanför kusten. Filmen ställer 
frågan: Är okontrollerat penningbegär en 
inneboende del av den mänskliga naturen?

Kosmos Energy har förutom erfarenheter 
från Ghana nuvarande oljeintressen i Mau-
retanien och Senegal.

Det nu högintressanta Cap Boujdourblock-
et i Västsahara uppmärksammades första 
gången 2001 då det amerikanska oljebola-
get Kerr McGee  hade tecknat avtal med den 
marockanska staten. Det franska oljebolaget 
Total Fina Elf hade tecknat liknande avtal i 
ett annat område i Västsahara. Dessa avtal 
var upprinnelsen till att FN:s rättschef ut-
redde frågan 2002.
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Amerikanskt 
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I slutet av april ska FN:s säkerhetsråd 
åter förlänga FN-styrkan Minurso:s 
mandat. Återigen kommer frågan om 
ett utvidgat mandat upp. Minurso 
är den enda av FN:s fredsbevarande 
styrkor som saknar rätten och skyl-
digheten att övervaka och rapportera 
om eventuella brott mot de mänsk-
liga rättigheterna.

– Marocko vill inte ha ögonvittnen till vad 
som händer i den ockuperade delen av Väst-
sahara. De vill inte att någon ska veta vad 
som händer. Situationen ska fortsätta i det 
fördolda. Det finns ingen vilja till lösning. 
Marocko har ingen respekt för mänskliga 
rättigheter, säger Aliyen Kentawi, Polisari-
os representant i Sverige.

En grupp parlamentariker från det brit-
tiska underhuset besökte för första gången 
den ockuperade delen av Västsahara 14-16 
februari.  Så här skriver Jeremy Cobyn, La-
bour MP i en rapport:

”…
Vi genomförde 20 möten med olika grup-

per av tidigare fängslade personer, männis-
korättsförsvarare, kvinnoorganisationer, 
personer med funktionsnedsättningar och 
fackföreningar. Vi träffade också den Ma-
rockoutnämnde guvernören i El Aaiún, pro-
marockanska civila grupper, den marockan-
ska människorättsgruppen samt Wolfgang 
Weisbrod-Weber, chef för Minurso.

…
Minursos mandat ska förlängas i april och 

alla västsahariska grupper för självbestäm-
mande krävde att den också ska ha mandat 
för mänskliga rättigheter. Varje månad den 
15 sker demonstrationer för att belysa detta.

Vi körde genom stan i blåst och regn till 
den plats där demonstranterna skulle sam-
las. Vi såg lastbilar fulla med unga män som 
hoppade ut ur bilarna och tilldelades batong-
er, som de använde för att slå alla personer 
som kom gående eller springande på gatan. 

Det lilla antal människor som ändå lycka-
des samlas för en manifestation blev snabbt 
ivägjagade. Vår bil stoppades. Polisen för-
sökte gripa vår chaufför, en medlem i Code-
sa. Han anklagades för att bryta mot trafik-
reglerna. Polisen försökte forsla bort bilen 

med en bärgningsbil. Vår bil kopplades till 
bärgningsbilen medan två av oss fortfaran-
de satt kvar i bilen. Efter en timmes argu-
mentation och sedan den marockanska Hu-
man Rights Commission kommit till platsen 
släpptes vår chaufför och vi gick med på att 
lämna området tillsammans med honom. 
Men då var hans bil bortforslad av polisen, 
som ansåg att kontroll av hans vägskatt var 
högsta prioritet och endast kunde göras om 
man beslagtog hela bilen. Den här händel-
sen sysselsatte cirka 30 poliser.

Senare på kvällen deklarerade guvernö-
ren skriftligt att vi hade ”uppmuntrat” ung-
domar att demonstrera genom vår närvaro.

Dagen därpå träffade vi en kvinna som 
hade skadat sin hand svårt genom att för-
söka delta i demonstrationen.

Under hela vår vistelse var vi förföljda av 
omarkerade polisfordon och motorcyklar 
som följde oss överallt och väntade utanför 
efter varje möte som vi bevistade.

Bristen på ett tydligt val om Västsaharas 
framtid har ställt bosättare mot lokalbefolk-
ning och fört med sig en stor polis- och mi-
litär styrka till området. Varför? En konflikt 
som går tillbaka till kolonisationen har för-
stört livet för västsaharierna.

Deras naturresurser ska inte exploateras 
förrän det finns ett avtal som gör det möjligt 
för dem att välja sin framtid, ett val som de 
aldrig har fått tillåtelse att göra.

FN måste omedelbart förnya Minurso och 
utvidga dess mandat till att gälla kontroll av 
mänskliga rättigheter i hela området.”

I april lanserade Västsaharas president Mo-
hamed Abdelaziz en internationell kampanj 
för att alla västsahariska politiska fångar 
ska släppas och för att information vad som 
hänt alla de 500 västsaharier som försvun-
nit sedan 31 oktober 1975 äntligen ska ges.

Bland de 500 försvunna finns bland an-
nat 15 ungdomar som troligen kidnappats 
av marockansk polis när det var på väg i båt 
mot Kanarieöarna i december 2005 med oli-
ka dokument om situationen i Västsahara. 
Dessutom finns 15 krigsfångar och 74 västsa-
hariska politiska fångar. Av dem är 22 döm-
da till minst 20 års fängelse för deltagande i 
Gdeim Izik 2010. 

Västsahariska kvinnor i El Aaiún protesterar i mars mot oljebolaget Kosmos planer på att börja provborra efter olja i oktober.

Svag svensk röst 
om Minurso
– Hur har Sverige drivit frågan om en utvidg-
ning av mandatet för FN-styrkan MINUR-
SO inför förlängningen i slutet av april av 
säkerhetsrådet? frågade tidskriften Västsa-
hara Utrikesdepartementet.

– Sverige kan inte delta i beslutet om man-
datet, som ju fattas av säkerhetsrådet, där 
Sverige inte är med, men Sverige anser att 
mandatet bör vara tydligare, ge missionen 
möjlighet att övervaka respekten för mänsk-
liga rättigheter och gällande FN-konventio-
ner, svarar UD:s presstjänst.

Ett nytt FN-mandat 
– utan vittnen?

”Vi såg lastbilar fulla 
med unga män som hop-
pade ut ur bilarna och 
tilldelades batonger, som 
de använde för att slå 
alla personer som kom 
gående eller springande 
på gatan.”
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