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  Om Kosmos på BBC
I ett längre avsnitt på brittiska TV-kanalen BBC Business 
31 oktober ”Morocco’s offshore oil dispute” skildras det 
amerikanska oljebolaget Kosmos Energys planerade prov-
borrning efter olja på västsahariskt vatten och utvinningen 
av andra västsahariska naturresurser, de västsahariska 
protesterna och de lagliga aspekterna.  

En dokumentärfilm som visats på BBC om Kosmos explo-
atering av olja i Ghana och Nigeria finns också tillgänglig på 
YouTube: ”Big men”. Filmen är en och en halv timme lång.

Protester på Kanarieöarna
Samtidigt som Atwood Achiever närmar sig Västsaharas 
kust pågår stora protester på Kanarieöarna mot det spanska 
oljebolaget Repsols planer på att borra efter olja i vattnen 
mellan öarna Fuerteventura och Lanzarote och den västsa-
hariska kusten.

Många spanjorer på Kanarieöarna är kritiska mot dessa pla-
ner. Kanarieöarnas största inkomstkälla är turismen och man 
fruktar att ett eventuellt oljeutsläpp och förfulande oljeborr-
torn ska minska turismen.

Motioner i riksdagen
Johan Büser, Lawen Redar, Åsa Westlund och Hillevi Lars-
son med flera (S) kräver i 4 motioner till riksdagen att 
regeringen ska verkställa riksdagsbeslutet och erkänna 
Västsahara. Åsa Westlund kräver också att tullen ska kon-
trollera att marockanska jordbruksprodukter inte kommer 
från Västsahara samt att MINURSO:s mandat ska utökas. 
Hillevi Larsson kräver också en västsaharisk representation 
i Sverige

Julia Kronlid med flera samt Markus Wiechel (SD) har 
också lämnat in motioner med krav på erkännande.

Oljeintresset ökar
Det brittiska oljebolaget San Leon har köpt upp licenser 
från PetroMaroc, tidigare brittiska Longreach Oil and Gas. 
Det gäller ett område i södra Marocko som går in i norra 
Västsahara till havs.

San Leon har nu 25 procent av detta block och det ma-
rockanska statliga bolaget ONHYM 75 procent. Det är den 
marockanska ockupationsmakten som illegalt utfärdat licen-
serna. Att undersöka och utvinna olja i ett icke-självstyrande 
område som Västsahara är brott mot internationell lag. 

”I förra veckan fattade Sveriges regering 
det historiska beslutet att erkänna sta-
ten Palestina, som det första landet bland 
EU 15-länderna. Sverige är i gott säll-
skap bland drygt 130 andra länder, men 
att Sverige blev först ut bland EU 15 är 
symboliskt viktigt.Vi är många inom so-
cialdemokratin som länge kämpat för att 
detta först skulle bli partiets ståndpunkt 
och i förlängningen, som nu skett, reger-
ingens linje. Nu är det dags att ta nästa 
steg och även erkänna staten Västsahara. 

Västsahara är Afrikas sista koloni och 
sedan decennier ockuperat av Marocko. 
Inte minst tack vare ungdomsförbundet 
SSU:s kamp under många år, fattade So-
cialdemokraterna vid kongressen 2009 
beslutet att partiets linje skulle bli att er-
känna Västsahara. Dessutom finns det ett 
riksdagsbeslut från december 2012 som 
uppmanar regeringen att göra detsam-
ma. Dessvärre valde den förra regering-
en med Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt 
i spetsen att ignorera Sveriges högsta be-
slutande organ. Något erkännande kom 
inte då. 

 Vi som skriver den här artikeln har 
under många år kämpat för ett svenskt 
erkännande. Vi har besökt flyktingläger 
i Algeriet där västsaharier under knappa 
omständigheter lever sina dagliga liv un-
der villkor som är svåra för oss att för-
stå. Känslan av hopplöshet och uppgi-
venhet blandas ständigt med känslorna 
av att en gång få återvända till sitt land 
för att där få leva i fred, frihet och trygg-
het. Vi har föreläst om situationen på oli-
ka ställen för att på hemmaplan i Sverige 
öka kunskapen om situationen i Västsa-
hara. Och inte minst så har vi gått i fron-
ten för ett svenskt erkännande. I riksda-
gen är vi dessutom flera nya ledamöter 
med bakgrund i SSU som skriver motio-
ner om ett erkännande. 

Vi hoppas nu att 2014 blir året då Sve-
riges regering verkställer det beslut som 
en majoritet i riksdagen står för och som 
den socialdemokratiska partikongressen 
för fem år sedan fattade beslut om. Ett 
erkännande av Västsahara som en fri och 
självständig stat skulle ge en mycket vik-
tig signal till omvärlden om stöd för ett 
helt folk och hopp om fler steg i riktning 
mot en lösning. Sverige har ett ansvar att 
visa att vi motsätter oss ockupationen i 
Västsahara. Vi ska inte blunda för den 
nuvarande situationen som strider emot 
internationell rätt med ett Marocko som 
varje dag utövar politisk destruktivitet 
genom att agera ockupationsmakt.

Sveriges erkännande är ett tydligt med-
delande till övriga EU-länder att följa vår 
väg och ger därmed ökad diplomatisk le-
gitimitet för Västsahara som en självstän-
dig stat. På samma sätt som det historis-
ka beslutet om att erkänna Palestina.

Nu är det dags för statsminister Stefan 
Löfven och utrikesminister Margot Wall-
ström att ta nästa steg och leva upp till 
såväl partikongressbeslut som riksdags-
beslut. För ett fritt Västsahara och för en 
bättre värld. Det är det minsta vi kan be-
gära. Erkänn Västsahara nu!”

     Johan Büser
Riksdagsledamot (S)

Hmida Benatallah
SSU:s projektgrupp Västsahara 
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– När kommer Sverige att verkställa 
erkännandet av Västsahara? frågade Lotta 
Johnsson Fornarve (V) utrikesminister 
Margot Wallström i en interpellation i 
riksdagen med hänvisning till riksdags-
beslutet från 5 december 2012.

– Regeringen kommer att se över den svens-
ka politiken i relation till Västsahara. Den-
na översyn kommer naturligtvis inkludera 
frågan om hur det sahariska folkets rätt till 
självbestämmande ska kunna förverkligas, 
var det vaga svaret hon fick av utrikesminis-
tern i den debatt som följde den 4 november.

Margot Wallström hänvisade också till 
den FN-ledda processen och ett datum den 
15 april då resultatet av dessa förhandlingar, 
ledda av FN-sändebudet Christopher Ross, 
ska redovisas. 

I debatten frågade Lotta Johnsson Fornar-
ve om Sverige inom EU kommer att driva att 
associationsavtalet med Marocko upphävs så 
länge inte Marocko bidrar till en fredlig lös-
ning och att alla handelsavtal med Marocko 
ska utesluta varor från Västsahara. På detta 
fick hon dock inget svar.

– Ett svenskt erkännande av Västsahara är 
ju en inrikespolitisk fråga och inte en folk-
rättslig fråga, kommenterar Pål Wrange, pro-
fessor i internationell rätt, det faktum att den 
nya regeringen inte har verkställt rikdagsbe-

I november ska oljefartygsriggen Atwood 
Achiever anlända till västsahariska vat-
ten utanför staden Boujdour. Det är det 
amerikanska oljebolaget Kosmos Energy 
som har hyrt fartygsriggen på tre år till 
den enorma kostnaden av en halv miljon 
dollar per dag.

Planen är att provborrningar på cirka 2000 
meter ner i havsbotten ska börja så snart 
som möjligt och troligen i början av 2015.

Oljebolaget Kosmos Energy har i samar-
bete med det skotska oljebolaget Cairn En-
ergy fått licens av den marockanska ocku-
pationsmaktens statliga oljebolag ONHYM 
att undersöka, provborra och borra i ett så 
kallat block utanför Västsaharas kust.

ONHYM har under 2000-talet tecknat 
avtal med flera utländska oljebolag, som 
gjort seismiska och andra undersökningar av 
havsbotten. Det är dock första gången som 
ett oljebolag är så nära att börja provborra. 

Atwood Atchiever ägs av Atwood Oce-
anics med huvudkontor i Houston, Texas 
och är ett fartyg stort som två fotbollspla-
ner med en oljeborr ombord och helikopter-
platta. Det är byggt i Sydkorea och startade 
sin långa transportresa därifrån i september.

– Att börja provborra efter olja, går över 

gränsen, säger folkrättsexperten Pål Wrange 
och hänvisar till FN:s dåvarande rättschef 
Hans Corells rättsutlåtande från 2002 om 
att undersökning och utvinning i detta icke-
självstyrande område utan tillstånd från det 
västsahariska folket och utan att det gynnar 
dem är emot internationell lag.

En talesperson för Kosmos Energy säger 
i ett BBC-inslag 31 oktober att man inte 
ser några problem med att skriva avtal med 
partnern Marocko om vattnen utanför Väst-
sahara, att protesterna är en inrikespolitisk 
fråga, samt att man har konfererat med ”lo-
kalbefolkning” på plats.

Det västsahariska folkets erkända repre-
sentant Polisario Front fördömer stölden 
av råvaror från den ockuperade delen av 
Västsahara inklusive letande efter och ut-
vinning av olja.

I ett öppet brev till Kosmos Energy skri-
ver ett antal representanter för civila väst-
sahariska organisationer i Västsahara (för-
bjudna av Marocko) bland annat:  

”Vi vill inte att Kosmos Energy eller Cairn 
Energy eller något annat företag ska borra 
efter olja i vårt land, innan vi har fått möjlig-
het att utöva vår rätt till självbestämmande. 

Vi är inte intresserade av de sociala projekt 
som ni lovar; skolor eller kurser i engelska. 
Vi vill bo i ett land som styrs av en regering 
som vi själva har valt och som respekterar 
våra mänskliga rättigheter och vår kultur.

Ert arbete gynnar bara dem som under-
minerar våra rättigheter; Marockos kung, 
den marockanska regeringen i Rabat och de 
marockanska bosättarna i vårt hemland.”

Lena Thunberg

”Dags att erkänna 
staten Västsahara”

slutet, men han tror att regeringen kanske 
avvaktar till FN-rapporten 15 april.

– Men det Sverige skulle kunna göra är att 
uppgradera den västsahariska representatio-
nen i Sverige. Det gjorde man ju för palesti-
nierna, menar Pål Wrange.

Lotta Johnson Fornarve (V) frågade ock-
så om vilka initiativ utrikesministern avsåg 
att ta för att det svenska biståndet till flyk-
tinglägren ska öka.

– Sida har fattat beslut om ytterligare stöd 
för 2014 till Praktisk Solidaritet, som förmed-
lar det svenska biståndet, meddelade ministern.

Men Tommy Andersson, ordförande i Prak-
tisk Solidaritet, kan ge ytterligare informa-
tion.

– Vi har tidigare fått besked från Sida om att 
det nu gäller nya riktlinjer för katastrofstödet, 
vilket innebär att stödet till flyktinglägren skulle 
minska med två miljoner från år 2016 och två 
miljoner 2017 och då vara nere på sex miljoner.

I genomsnitt har Sverige de senaste åren 
avsatt cirka 10 miljoner per år till Praktisk 
Solidaritet för biståndet till flyktinglägren. 

– Cirka 80 procent av pengarna har gått 
till inköp av makrill på burk och cirka 20 
procent har gått till sändningen av begag-
nade kläder, berättar Tommy Andersson.

Det innebär att varje flykting får en burk 
makrill på 425 gram per månad och ett kläd-
paket på två kilo vartannat år.

– Vi hoppas naturligtvis att det blir mer 
pengar och vi avser att lämna in en ansökan 
som innebär ett oförminskat stöd för näs-
ta tvåårsperiod, säger Tommy Andersson.

Makrillen är ett viktigt tillskott av prote-
in och andra näringsämnen för flyktingarna 
och är omvittnat uppskattad.
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Västsahariska kvinnor i den ockuperade delen av Västsahara protesterar mot  
oljebolaget Kosmos planerade provborrning.

Margot Wallström svarar på Lotta Johnsson Fornar ves (V) fråga i en debatt i riksdagen 4 november.
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