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MINURSO – en vakthund
för illegal ockupation?

”Marken under Västsahara är ett
av de starkaste korten i en dröm
som jagar de marockanska
ledarna. Den om egen olja.
Knappt en droppe olja utvinns
i dag, vare sig i själva Marocko
eller i Västsahara.”

Polisarios representant Ahmed Boukhari
talar till FN:s avkoloniseringsutskott vid
generalförsamlingens 69:e möte i New
York 10 oktober:

Som en gråsvart asfaltliknande landningsbana breder öknen ut sig på sina ställen. Finns det olja här kanske? Bild: Lena Thunberg

trots osäkra resultat från de seismiska undersökningarna att börja borra, men två år
efter att de ursprungliga avtalen tecknats
började protesterna från olika intresseorganisationer ge resultat. Norska undersökningsföretaget TGS Nopec drog sig tillbaka
från regionen i februari 2003 och skrev i ett
pressmeddelande att orsaken var de politiska förhållandena i Västsahara och att man
inte tänkte ta fler uppdrag där såvida inte
det politiska läget förändrades. Ett drygt år
senare lämnade också nederländska Fugro
området och trycket ökade på Total och KerrMcGee. Bland annat sålde mäktiga norska
investmentbolaget Skagen Vest sina aktier i
Kerr-McGee med hänvisning till etiska ställningstaganden.
I november 2004 kunde så SADR:s utrikesministerium triumferande berätta att franska Total ”drar sig tillbaka från sina illegala
kontrakt med den marockanska staten för
att leta efter olja i offshoreterritorierna av
den västsahariska republiken”. Total å sin
sida hävdade att det helt enkelt inte fanns
några olje-eller gasfynd i området värda att
exploatera.
I december 2004 var bara Kerr-McGee
kvar i Västsahara. Då flaggade en av världens
största investerare, norska Statens pensjonsfond utland (populärt kallad ”Oljefonden”),
att man var på gång att sälja aktier i företaget på grund av aktiviteterna i Västsahara.
I juni 2005 gjorde fonden allvar av sitt hot
och sålde med motiveringen att Kerr-McGee
ägnat sig åt ”särskilt allvarliga kränkningar mot fundamentala etiska normer”. Storebrand och KLP, två andra privata norska investeringsfonder, gjorde gemensam sak med
Oljefonden liksom svenska Sjunde AP-fon8

den, Öhmans fondkommission, Pensionsfonden Alecta och Handelsbanken som alla sålde sina innehav i Kerr-McGee under 2005.
Kerr-McGee förlängde trots det sitt kontrakt med Marocko ytterligare ett år, men
redan ett halvår innan kontraktet gick ut
meddelade företaget att de inte tänkte fortsätta sin verksamhet i Västsahara eftersom
”det inte var bevisat att det fanns en kolvätebassäng” i området.
Western Sahara Resource Watch var pådrivande i kampanjen mot Total och KerrMcGee och dess dåvarande ledare Carlos
Wilson konstaterade att ”först förlorade de
alla sina underleverantörer på grund av oss.
Sen kontaktade WSRW deras aktieägare i 25
olika länder runt om i världen. Det resulterade i att Kerr-McGee förlorade europeiska
investeringar för 60 miljoner UD-dollar.”
Stigande pris för letandet lönsamt igen.
Men det tog bara ett par år så var Total tillbaka. Trots att de hänvisat till brist
på utvinningsbara kolväten i Västsahara
chartrade Total 2012 det statliga kinesiska oljebolaget CNPC:s hypermoderna seismiska undersökningsfartyg BGP Prospector som i fyra månader under hösten och
vintern 2012/2013 svepte vattnen utanför
Dakhla. BGP Prospector är specialbyggd
för att framställa tredimensionella bilder
av havsbottnen och det som finns därunder.
Bolaget bekräftade att mätningarna gjordes
på uppdrag av Total, som nyligen tecknat
ett nytt avtal med ONHYM om prospektering i det väldiga Anzaraneblocket i havet väster om Dakhla.
Upptäckten att Total fortsatte sin verksamhet i Västsahara inledde en ny runda med

protester, och Norges regering uppdrog åt
Oljefondens etiska råd att analysera oljebolagens agerande i Västsahara.
Oljefonden var 2012 med sitt aktieinnehav på två procent en av Totals största ägare.
Total å sin sida argumenterade för att prospektering efter olja inte stod i strid med internationell rätt eller FN:s resolutioner, men
att en eventuell utvinning är en annan sak.
Skulle man påträffa olja i området kommer
en eventuell utvinning ske i enlighet med ”de
folkrättsliga principer som gäller för verksamhet kring mineraltillgångar i icke självstyrande territorier” och inte i ”i strid med
västsahariernas intressen och önskemål”, sa
bolaget i ett uttalande.
Men om norska Oljefonden gör samma
bedömning av läget som man gjorde i fallet med Kerr-Mc-Gee skulle försäljningen
av aktierna bli en av historiens största desinvesteringar av etiska skäl. Innehavet var i
december 2012 värt 2,5 miljarder dollar, 14
miljarder norska kronor.

Herr ordförande,
Jag vänder mig till detta viktiga utskott å
Polisario Fronts vägnar, den legitima representanten för Västsaharas folk. Västsahara är
fortfarande den sista kolonin i Afrika och fortfarande ockuperat av Marocko sedan fyrtio år
tillbaka. Detta är ett tydligt uppdrag för det
internationella samfundet, som om och om
igen har slagit fast det västsahariska folkets
rätt till självbestämmande och självständighet. Denna uppgift har dragit ut på tiden alltför länge och det är dags att den får ett slut.
Den senaste händelseutvecklingen öppnar
för nya möjligheter. För det första har Afrikanska Unionen utsett Mozambiques förre
president Mr Chissano till särskilt sändebud
för Västsahara. Det visar vår kontinents legitima intressen att ger nytt liv åt det historiska samarbetet med FN i Västsaharas avkoloniseringsprocess.
För det andra förklarade FN:s generalsekreterare i sin rapport till säkerhetsrådet i
april 2014 att han i april 2015 kommer att
göra en slutgiltig utvärdering av fredsprocessen, som för närvarande blockeras av
Marocko, så att säkerhetsrådet tar på sig
sitt fulla ansvar.
För att uppnå det, tillkännagav han att
hans personliga sändebud, ambassadör Ross,
skulle resa till området varje månad. Ambassadör Ross bad i maj, juni och september
parterna om samverkan för att detta uppdrag skulle bli möjligt. Han fick ett positivt
svar från Polisario men har ännu inte kunnat
åka till området vid tre tillfällen, på grund
av att Marocko, under täckmantel av ma-

növrer och förhalningstaktik, har bestämt
sig för att inte samarbeta och på så sätt förhindrat FN:s fortsatta försök till medling.
Av samma obstruktionsskäl har Marocko
öppet fördömt att Afrikanska Unionen har
utsett president Chissano och har inte heller tillåtit den nye särskilde representanten
och chefen för MINURSO att resa till Västsahara för att upprätta sitt kontor i området.
Herr ordförande,
MINURSO kom till Västsahara för 23 år
sedan för att organisera en folkomröstning
för självbestämmande, vilket accepterades
och undertecknades av Marocko. Fakta visar nu att Marocko undan för undan och i
ökande grad har förvandlat detta till ett paraply för kolonial ockupation. Avkoloniseringen av Västsahara ska inte missförstås eller begränsas till att en europisk kolonisatör
byts ut mot en afro-arabisk grannkolonisatör.
Ni, och i synnerhet medlemmarna i säkerhetsrådet, borde nu klargöra om det var just
detta som var syftet med MINURSO. Ska MINURSO helt enkelt vara en vakthund för en
illegal ockupation och blunda för den storskaliga stölden av våra råvaror? Ska MINURSO strunta i de fortsatta kränkningarna av
mänskliga rättigheter? Det senaste offret är
en politisk fånge, Hassana Elwali, som dog
för mindre än en vecka sedan därför att han
nekades vård när han satt fängslad i den ockuperade staden Dakhlas fängelse.
Det västsahariska folket, som har satt sin
tilltro till FN i så många år, förtjänar och behöver den upplysningen. Efter mer än 40 år
är tystnad och tålamod, om den påtvingade
orättvisan mot det västsahariska folket till
vilket MINURSO har blivit ett medel utan
ansvar, inte längre ett övertygande alternativ.
Tack så mycket.

Att leta är inget problem – bara man inte
hittar nåt. Även svenska fonder och banker
är storägare i Total. 2012 hade Folksams Aktiefond Europa, som förvaltas av Swedbank
Robur, aktier i Total som sin femte största
investering. Även SEB:s Etisk Globalfond
hade 1,8 procent av sina aktier placerade
i Total vilket gör innehavet till fondens nionde tyngsta investering. SEB:s Globalfond
Chans/Risk och SEB:s Europafond Indexfond Lux hade likaså stora innehav i Total…
Läs den spännande fortsättningen om
oljan, andra naturresurser och reportage
i Tyst territorium.

2005, 30 år efter invasionen, trotsade västsaharier demonstrationsförbudet. Massor
greps och Svarta fängelset i El Aaiún var överfullt. Bild: Anonym

Brahim Dahane tilldelades
Per Angerpriset 2009.

Den tomma
stolen
Den 13 november i Umeå under MRdagarna delade kulturminister Alice
Bah Kuhnke ut Per Angerpriset till den
nepalesiska människorättsaktivisten
Rita Mahato.

Samtidigt hade pjäsen Den tomma stolen premiär. Den bygger på berättelser
av och om de tidigare 10 pristagare som
fått detta den svenska regeringens människorättspris. Pjäsen regisseras av Hedda Krausz Sjögren.
Bland de 10 personer som läser upp berättelserna finns bland andra Anja Pärsson, Pierre Schori, Maud Edgren-Schori och författaren Carl-Johan Vallgren.
Tio pilotskolor kommer att delta i projektet som är initierat av Forum för levande historia, som också tagit fram skolmaterial för årskurs 9 och gymnasieskolan.
Materialet finns tillgängligt på organisationens hemsida.
En av de tio pristagarna är västsahariern Brahim Dahane, som fick utmärkelsen 2009 för att han ”i konflikten mellan
Marocko och Polisario rörande Västsahara uthålligt med fredliga medel och personligt mod riskerat sitt liv i kampen för
mänskliga rättigheter.”
Brahim kunde inte själv hämta sitt pris,
eftersom han åter satt fängslad och hotades av dödsstraff anklagad för att ha hotat
Marockos territoriella integritet.
– Nej, jag tvivlar aldrig som tur är. Jag
kan tvivla på min egen kapacitet och jag
kan tvivla på hur lång tid detta kommer
att ta, men jag tvivlar aldrig på att det är
en rättvis sak. Vår kamp är rättvis, det
som har hänt oss är orättvist, tortyren är
orättvis, alla försvinnanden är orättvisa,
invasionen är orättvis, slaveriet är orättvist, säger Brahim Dahane som svar på en
fråga i textmaterialet för skolor.
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