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"Vi skall nationalisera monopolen,
som lägger kontrollen över vår
ekonomi i händerna på ett dussin
tal familjer.
Vi skall nationalisera kredit
väsendet för att ställa det i
folkets och den nationella ut
vecklingens tjänst.
Vi skall avskaffa storgodset, som
fortfarande dömer tusentals bön
der till underkastelse och misär,
och genomföra en reell jordreform.
Vi skall till Chile återställa
landets naturrikedomar, till
folket återlämna de stora koppar1-,
järn-, kol- och salpetergruvorna."
Orden är presidenten Salvador
Allendes, och är ett utdrag ur
det tal han höll i november 1970
på Nationalstadion i huvudstaden
Santiago.

Man firade en unik händelse. För
första gången i världshistorien
hade i ett kapitalistiskt land
valts en marxistisk president och
en regim som hade övergången till
socialismen som mål.
Låt oss titta litet närmare på
utvecklingen i Chile fram till
1970 , och hur denna unika hän
delse kunde inträffa i Latin
amerika, där t.ex. alla Chiles
grannländer är militärdiktaturer.

Politisk utveckling
Under 1900-talets första årtion
den i i samband med den begynnande
industrialiseringen, började den
redan ganska betydande arbetar
klassen att organisera sig. Arbe
tarnas kamp for bättre^villkor
mötte hårt motstånd från den härs
kande klassen och flera stora
massakrer ägde rum.
Via strejker och stora massuppror
bildades en klassmedveten arbetar
rörelse. Redan 1909 bildades den
första fackliga centralorganisa
tionen och 1912 det första so
cialistiska arbetarpartiet, som
sedan utvecklades till kommunist
partiet .
Tjugotalet och början av trettio
talet var en politiskt orolig
tid i Chile. Regeringarna avlöste
varandra tätt.
Varierande former av valsamver
kan mellan partierna på vänster
kanten har varit vanliga i Chile.
1952 kandiderade Allende för
första gången till presidentpos
ten som representant för en so
cialistisk- kommunistisk koali
tion. Den gången erhöll man en
dast litet över 3% av rösterna.
Stora grupper var dock uteslut
na från valdeltagande.
Allende var presidentkandidat
för vänsterkoalitionen även
1958 och 1964. 1958 förlorade
han mycket knappt mot en kon
servativ kandidat.
1964 valdes Eduardo Frei, det
kristdemokratiska partiets
kandidat, till presidentpos
en mycket hetsig valkampanj.
Som stöd för sin kampanj mot
tog Frei c:a 3 miljoner kronor
i månaden från USA. Allende
fick knappa 34# av rösterna.
Till valet 1970 bildades en
stor vänsterkoalition, Unidad
Populär (UP), bestående av
sex olika partier. Socialist
partiet och kommunistpartiet
var de i särklass största och
mest betydande.
Salvador Allende blev UP:s
kandidat.

Allende vann valet trots en in
tensiv antikommunistisk propa
ganda från borgarklassens sida,
Han fick c:a 36% av rösterna.
UP skiljer sig markant såväl
från sina chilenska före
gångare som från de "tradi
tionella" folkfronterna i andra
länder, vilka varit antifascistiska, anti-feodala eller
anti-iraperialistiska. Mycket
sällan har de varit anti-kapitalistiska - däremot ofta domine
rade av socialdemokratiska grup
per, stödda av vänstern.
I UP dominerar socialister och
kommunister, vilket ger UP en
helt annan karaktär.
Båda dessa partier kallar sig
marxistiska.
Ekonomisk utveckling
Chile brottas med svåra ekonom
miska problem, som det kommer
att ta tid att övervinna.
Ekonomin är mycket skuldsatt.
Fordringarna från utlandet är
c:a 18 miljarder kronor, varav
man fram till 1977 tvingas -åter
betala minst en miljard kronor
per år.
Denna stora skuld är följden av
en mångårig upplåning, till stor
del under den föregående presi
denten Frei.
1968 motsvarade räntor och amor
teringar på lån samt de utländs
ka bolagens vinsthemtagningar
61,3 # av de totala exportin
komsterna. (Varje år går c:a 3040 % av exportinkomsterna till
räntor och amorteringar). Rege
ringen försökte förhandla sig
till en tidsfrist med återbetal
ningarna men utan större fram
gång.
Alla dessa utbetalningar utgör
ett stort handikap eftersom va
lutan for dessa exportinkomster
behövs för att betala den nöd
vändiga importen.
Grundläggande hinder för utveck
lingen har varit det starka be
roendet av exporten av en enda
råvara, jordbrukets låga produk
tivitet och de växande utlands
skulderna. Som bakomliggande
faktor hittar man den starka ut

ländska dominansen Över den
chilenska ekonomin.
Chiles ekonomi har ständigt
dominerats av utländska intres
sen - först spanska, sedan eng
elska och under 1900-talet fram
för allt nordamerikanska. Redan
omkring år 1890 befann sig näs
tan alla industrier av någon
betydelse i utländsk ägo. Sedan
slutet av 1880-talet har landets
exportinkomster varierat kraftigt
år från år p.g.a. beroendet av
exporten av en enda, priskänslig
råvara•
Salpetern var tidigare den vik
tigaste råvaran. Engelsmännen,
som ägde salpetertillgångarna,
spelade ingen större roll för
utvecklandet av salpeterindus
trin, Däremot kontrollerade de
den internationella handeln och
gruvindustrin och tillägnade
sig under tiden 1880 - 1913 om
kring 16 miljoner pund av det
chilensktproducerade överskottet•
Chile erhöll inte mer än 2 mil
joner pund av det överskott som
producerats med nästan uteslu
tande chilenskt kapital och ar
bete.
Efter 1930-talet övergick kop
parn till att bli den viktigaste
exportprodukten. I slutet på 60talet kontrollerade USA c:a 90#
av den chilenska kopparindustrin.
En stor del av vinsten fördes
även här ut ur landet.
Eftersom kopparn svarar for 3/b
av Chiles exportinkomster, blev
landet beroende av kopparpriser
na. Dessa varierar kraftigt och
ofta, vilket leder till svåra
ekonomiska rubbningar och hind
rar den ekonomiska planeringen.
För att undvika dessa störningar
strävar man efter att variera
exporten och utvidga industrin
för att i större utsträckning
kunna exportera färdiga produk
ter med en gynnsammare pris
utveckling än råvaror.
Landets koppar har exempelvis
inte raffinerats eller vidare
utvecklats i Chile. Den för
ädlingen har skett framför allt
i USA, vilket starkt hämmat den
inhemska industrin.
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En stor del av de osäkra valuta
inkomsterna från råvaruexporten
måste användas till import av
jordbruksvaror• Livsmedelspro
duktionen har nämligen inte kun
nat hålla jämna steg med befolk
ningsökningen, främst p.g.a.
den rådande ägandestrukturen på
landsbygden.
1970 importerade Chile jordbruks
produkter för c:a en miljard
kronor, huvudsakligen vete, kött
och mjölkprodukter.
Detta växande import- och kapi
talbehov för konsumtion och
industrialisering har täckts
genom lån och investeringar från
utlandet.
Resultat - en allt tyngre skuld
börda, underskott i handels
balansen.

VAD FICK ALLENDE ÖVERTA?
” Oet samhälle vi ärver är ett
samhälle snedvridet av sociala
orättvisor.Ett samhälle delat
i antagonistiska klasser av
utsugare och utsugna.Ett sam
hälle,där våldet finns inbyggt
i själva institutionerna”•
(Allende-nov-70)
Oet ekonomiska arv som tidigare
borgerliga regeringar överlämnade
till Allendes nybildade
socialistiska regering såg bl.a
ut så här:
-utlandsskuld på 3.500 miljoner
dollar
-genomsnittlig årlig över
föring av vinster till USA från
kopparbolagen;100 miljoner
dollar.
-utlandsägd andel av samtliga
industriföretags aktiekapital:
40%.
-de 730 största jordägarnas
andel av den odlingsbara
jorden:53%
-de 123.636 minsta små
brukarnas andel av den odlings
bara jorden:0,07%
-genomsnittlig årsinkomst för
den fattigaste hälften av
befolkningen:knappt 300 dollar
-akut ekonomisk stagnation:BNP
vaxte bara med 0,5% per capita,
inflation:35%
-arbetslösheten i Santiago:8,3%,
i andra delar av landet:upp till
20 %.
-industrin utnyttjades bara till
70%.
-det saknades 500.000 bostäder

SVÅRIGHETER ATT GENOMFORA
PROGRAMMET
Oppo sitionspartierna ställde
vissa krav för att bekräfta
valet av Allende som president
UP fick avge högtidliga löften
att arbeta inom konstitutionen
ramar,att inte avskeda stats-anställda i låg-och mellan-befattningarna och att
behålla arm&n intakt.
UP måste alltså arbeta inom
ramen för den existerande
kon8titutianen-mot br kongress
där oppositionen hade makten.
Men UP visade att
konstitutionens ramar var
vidare än väntat.Regeringen
har utnyttjat samtliga
existerande lagar,gamla som
nyt-och de är många.
Regeringens begränsning har
legat i att kongressen kan
stoppa nya lagar.Detta har
skett det senaste åretnästan inget lagförslag har
gått igenom.
En faktor som underlättat
UP:a möjligheter att reducera
kapitalets makt inom de
borgerliga institutionernas
ram är den chilenska
kapitalismens traditionellt
sett starka ekonomiska
beroende av staten.I slutet
av 60-talet svarade t.e.x
staten,direkt eller indirekt,
för ca 70;* av de totala
investeringarna.
UAO HAR DA UP LYCKATS
GORA?
De första åtgärderna;

VAD VILLE UP?
UP gick till val med ett,om
inte revolutionärt,så dock
mycket radikalt program,vars
huvudsakliga syfte var att
ersätta den dåvarande ekonomiska
strukturen,avskaffa storgodsägarsystemet,det inhemska och
utländska monopolkapitalets makt
samt påbörja uppbyggandet av
socialismen.
UP:s mål var inte innehavet av
regeringsmakten.Regeringsmakten
betecknas som ett medel att
stärka arbetarklassens makt,
ett medel.att b^yta borgarvklaautmy herravälde.

När regeringen tillträtt
gav den sig i kast med att
förverkliga sina vallöften.
Plan höjde löndrna och därmed
köpkraften,satte fart p&
industrin genom att utnyttja
den till 100% etc.Inom ett
år hade arbetslösheten sjunkit
till ca 3,5%.Under hela första
året var UP på offensiven.I
juli 1971 nationaliserades de
USA-ägda koppargruvorna.
Hösten -71 hade det inhemska
och utländska kapitalet för-lorat sin koppar,salpeter,
kol,cement,stål samt alla
banker.

Samtliga föratag,utom de stora
nordamerikanska kopparbolagen,
som efter nationaliseringarna
befanns vara skyldiga den
chilenska staten 774 miljoner
dollar i "extravinster"-har
fått eller blivit lovade
ersättning.I de fall aktierna
köpts upp,har aktieägarna fått
förmånliga villkor*Små
företagen har inte berörts av
nationaliseringarna»
jordreformen
Redan under förre presidenten
Freié regeringstid påbörjades
en jordreform.Den gick
emellertid långsamt och under
Frei! hela regeringstid
expropierades bara 1.400
gods,lika många som UP
expropierade under de första
månaderna vid makten.Frai
avsåg dessutom inte att
förändra den ekonomiska
strukturen.Allende kunde
dock använda sig av jordreformslagen för att genomföra en
mer långgående jordreformutan att kongressen kunde
ingripa.Alla jordegendomar
på mer än 80 ha har nu
expropierats»Bönderna
uppmuntras att deltaga och
samarbeta på ett aktivare sätt
än tidigare.
OPPOSITION FM GAR TILL
ANGREPP
Oppositionen,från krist
demokrater tilli fascistpartier, som vid Allendes
makttillträde varit
splittrad,började så
småningom organisera sig
ach enas.De började sam
ordna sina angrepp mot
regeringen i kongressen och
enas om gemensamma kandidater
vid fyllnadsvalen.
Oppositionen,som äger
majoriteten av tidningarna
och radiostationerna,har
alltmer intensifierat sin
lögnpropaganda i avsikt att
sprida missnöje bland folket.
Allt har dessutom gjorts För
att sabotera Chiles ekonomi•
Valuta har förts ur landet,
fabriker har lagts ned,boskap
har slaktats eller förts ur
landet i syfte att sabotera
produktionen•
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Viktiga bruksvaror har hamstrats
och i en del fall förstörts.Allt
detta har ofta gjorts med direkt
eller indirekt stod av andra
länder,speciellt USA,i syfte
att störta den nuvarande
regeringen och återinföra en
regering som bättre passar de
inhemska och utländska
företagens vinstintressen.
Direkta försök att störta
Allende har gjorts,blta av
det stora multinationella
tRlfonbolaget ITT.Det till
största delen amerikanskägda
bolaget har nu nationaliserats.

T*

SITUATIONEN IDAG
Under hösten »72 upplevde
Chile en period av kriser,
strejker och allmän oro,
Oppositionen mobiliserade
alla sina krafter för att
undergräva landets ekonomi
och framtvinga en regeringsombildning.Strejker bland
affärsidkare och åkeriägare igångsattes för att
skapa ekonomiskt kaos.Det
amerikanska kopparbolaget
Kennscott har fört en
intensiv kamp för att strypa
exporten av koppar.Hittills
har attackerna mot folkfrontsregeringen inte lyckats.Men
utgången av striden är inte
avgjord än.chile behöver allt
stöd vi kan ge.
I mars 1973 äger val till
kongressen rum.
UP har hittills skaffat sig
ett av instumenten,regeringsmakten,för att genomföra
djupgående samhällsförändringar.
Oen reella makten ligger ännu
inte hos folket.
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"Deasa företag exploaterade
Chiles koppar i många år.
Under "bara de sista 42 åren
tog de ut mer än 4 miljarder
dollar i vinster, fastän
initialinvesteringen inte var
större än 30 miljoner. Låt mig,
som en slående kontrast, ge ett
enda enkelt och smärtsamt exem
pel på vad detta betyder för
Chile. I mitt land finns det
600 000 barn, som aldrig kom
mer att kunna njuta av livet
på ett normalt sätt, eftersom
de under de första åtta månad
erna av sitt liv inte fick
den nödvändiga minimåmmängden
av protein. Pyra miljarder
dollar Bkulle fullständigt
göra om Chile. En liten del av
den summan skulle för all fram
tid garantera protein åt alla
barn i mitt land."
President Allende i sitt taj.
inför Förenta Nationerna.

Kopparn är Chiles livsnerv.
Den ger 80<fo av landets export
inkomster och 20ia av dess
statsinkomst.
Denna rikedom har tidigare utnyttjatB av utländska stor
företag. Nu har för första
gången Chile själv tagit kon
trollen över sina egna natur
tillgångar.
Detta går emellertid emot de
stora kopparmonopolens in
tressen. De utnyttjar nu hela
sin ekonomiska styrka och de
mäktiga bolag, regeringar och
institutioner de har bakom
sig för att förhindra.att det
chilenska folkets frigörelse
försök lyckas.
I artiklen som följer tecknas
'K''k'Trunden till kopparkonflikten.
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Chiles
- 60 års
ring
En tvist om några fartygslaster koppar från en gruva borta i>Chile
— är det verkligen någonting som vi i Sverige ska behöva bry oss om?
Ja, om vi är intresserade av att hjälpa ett u-land att bryta sitt bero
ende av USA:s imperialism. Vi har råkat bli direkt inblandade i en fas
av det ”självständighetskrig" som Chile börjat.
1 Chile är kopparn skillnaden
mellan fattigdom och ett bättre
liv.
Kopparn ger 50 proc av Chiles
exportinkomster. Utan de pengar
na inga möjligheter att importera
tillräckligt med livsmedel, att
investera i Industri och bostäder.
Men stora USA-bolag har kon
trollerat Chiles främsta tillgång
och tagit enorma vinater av den
i generationer. Därmed bromsat
utveckling och skapat en ekono
miskt och politiskt beroende
stab
Historien om Chiles koppar är
ett typexempel på hur utländsk
kapitalism plundrar ett utveck
lingsland. USA säger att de gett
så mycket ttllbaka åt Chile: tek
niskt kunnande, arbete åt många.
Men det är Inte sant.
Sedan första världskriget domi
nerade tre stora USA-bolag
Chiles kopparhrytning och för
ädling av malmen: Anaconda,
Kennecott och Cerro.
De svarade till slut för fyra
femtedelar av Chiles koppar
produktion.•

• Härjade fritt
Både Anaconda och Kcnnccol‘
bcllnner sig bland världens fem
största kopparproducenter. De har
verksamhet f flera tänder. Men
ingenstans har de härjat så fritt
som i Chile.
Anacondas
kopparproduktion
skedde 1969 till 71 proc i Chile.
Kennecott: 29 proc i Chile (reeten
ur amerikanska gruvor).
Vinslen på Investerat kapital
var högre här än pfi något annat
h&U.
Onq man räknar totalt för alla
bolagets operationer i olika
länder tå tjänade Anaconda
8,5 proc p& Investerat kapital.
Men i Chile tjänade Anaconda
39-5 nroc.

Motsvarande för Kennecott:
15,0 resp 24,1 proc.
Nar Chiles regering nu talar
om "oskäliga vinster” är det bl a
delta man menar.
Starkast beroende av sina
gruvar 1 Chile- har Anaconda
varit
(främst
dagbrottet
1
Chuquicamata 1 norra Chile).
80 proc av Anaconda-boiageta
vinst gjordes i Chile — med
endast 17 proc ev bolagets in
vesteringar lagda där.
För Kennecotts del pågick
denna utplundring av Chiles
viktigaste naturtillgång 1 60 ftr 1
El Teniente.
Kopparbolagetr tog genom ftren
ut mångdubbelt större värden ur
Chile än de investerade i ut
vinningen. Och mot slutet be
kostades den expansion som
förekom av lån. En del från
chilenska staten. Större delen
från amerikanska banker.

♦ Chile skuldsatt
Nu efter nationaliseringen ska
Chile överta och betala dessa
amerikanska lån. Utlandsskulden
ökar. Resultat: Chile har Inte
råd att importera bö mycket som
skulle behövas för att fylla en
starkt växande Inhemsk efter
frågan. Inflation och svart
marknad — med politisk oro i
släptåg. Ett exempel på hur
kopparjättarnas politik har skad
liga effekter än i dog.
Gav kopparbrytningen upphov
till lokala industrier som leveran
törer tUl gruvorna, som ameri
kanerna argumenterar?
Mycket lite. Gruvboiagen gav
t ex helst kontrakt på utrustning
till amerikanska eller andra u t
ländska firmor. Exempel:' när
Kennecott fick förmånliga lån för
ott utvidga El Teniente under
Freis kristdemokratiska rege
ring gick uppdragen till tre
stora amerikanska byggfirmor.

Amerikanska kopparprouucenter har gått i spetsen för krav
på höga tullsatser på förädlad
koppar. Chile har därför länge
sålt oproportionerligt
mycket
oförädlad koppar som ger mindre
pengar.
USA-bolagen har arbetat med
avancerad kapltalkravande tek
nologi. De har Jnfc gett jobb åt
allt fler chtlcnare. Kennecott
sålde 460 proc mer koppar 1960
an 1930 — med 16 proc färre
arbetare.
9
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Allt detta har gett USA:s bolag
och USA:s regeringar enorma
möjligheter till politisk utpress
ning mot Chile (röstning mot
Kuba i de amerikanska rtaterras
organisation OAS t ex).
De amerikanska bolagen med
närmast monopol pfi koppar
marknaden hade alltid möjlighet
att manipulera priserna när
chilenarna klagade på exploa
teringen. Filer som ett sista hot
flytta över större del av produk
tionen till USA
I mitten på 60-talet Inledde
president Frei ett "chlleniserlngsprogram" och chilenska staten tog
över 51 proc av aktierna i de
stora gruvorna. Det var dock ett
"övertagande’ som Anacondas och
Kennecotts direktörer halsade
med lugn för att inte säga glad
förtjusning.
För Kennecotts del innebar det
bl a att bolånets skatt reduce
rades med hälften och att bo
laget fick lån av Chile för att
fördubbla produktionen i El
Teniente — bolaget bebövde inte
Investera en egen dollar för detta.
Kennecott fick fortsätta att
sköta gruvoperationerna och för
säljningen pfi kontrakt

Summa
summarum
torda
"chilenlserinnen" ha varit för
månligare for USA-bolagen än
för Chile. USA-bolagens vinst
sjönk knappt märkbart från
27,3 proc till 26 proc 1968.

# Natlonallserlnqen
I juli 1971 röstade Chiles par
lament i fullständig enighet frfln
höger till vänster Igenom en för
fattningsändring som gav pre
sident Allende rätt alt heltnationalisera de stora koppar
gruvorna.
Så skedde. Det var den största
natlonaliBerlngen i Latinamerikas
historia bortsett från Kuba.
Chlle-regeringen fnrklnrade att
bolagens oskäliga vinster måste
avräknas från ersättningen till
Anaconda, Kennecott och Cerro,
Beräkningen gjordes med ut
gångspunkt av 12 proc på in
vesterat kapital i medeltal åren
1955—70 skulle anses godtagbart.
Eftersom bolagen tagit ut flerdubbeit större vinster ur gruvhanterlngen i Chile blir resul
tatet att bolagen 1 själva verket
är skyldiga staten Chile hundratals miljoner dollnr (l Kennocoits fall 410 miltoner dollar i
oskäliga vinster 1955—70).
f l In n e n V a n ltu ln flo n

Chile tänker inte göra den
meningslösa gesten att kräva de
amerikanska bnlngcn på dessa
pengar. Men Inte heller kapi
tulera för deras "ersättnings
krav”.
Och det är också begripligt att
man Inte vill låta Kpnnecntt få
ut några pengar bakvägen via be
slag av kooparlnsfer" i franska
och svenska domstolar. Kenne
cott anses redan ha ineit hem en
vacker arnnma pfi 1 50(1 miljoner
dollar från El Teniente genom
A ren...
Det gäller också mer än ytter
ligare några miljoner och en
princip^ Avsikten med Kennecotts
aktton är klar: att driva kunder
frfln Chiles statliga kopparbolag
och hämma forsäljningsansträngnin garna.
Och med tanke på kopparns
betydelse skulle det bli ett hårt
slag mot chllenarnas framtid.
KÄLLA: huvudsakligen North
American Congret.Fi on Latin.
America: New Chile (1972).
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I mitten av oktober 1972 var chilenska fartyg på väg till Sverige
med koppur. i Prankrike hade Kennecott begärt embargo på den chi
lenska kopparen. Zkulle samma sak ske i Sverige?
Jo, det gjorde det förvisso, och en livlig pressdebatt följde. Av
n :gon anledning van tade ijagens ilyheter med sin ledare tills drygt
en månao semre, efter den svenska regeringens ställningstagande,
rcnnecotts svenske advokat svarade då omgående (se nästa sidai).

Ge Chile betalt!
Cirka 700 00(i kronor i be
talning for on leverans till
Griinges-Kssem i Västeras av
chilensk koppar ligger depone
rade hos överexokutor. Det
sker i väntan pä rättslig pröv
ning av om pengarna skall gä
till den chilenska staten eller
till det amerikanska bolaget
Kennecott.
Bakgrunden ar vid det här
I;‘*rt välkänd. Koppa rfyndigheterna i Chile, som för ett
par »r sedan svarade för 80
procent av landets exportin
komster, ar numroa nationa
liserade enligt elt parlaments?
beslut som stöddes inte endast
av de socialistiska grupperna
bakom president Salvador A llendu utan också av den bor
gerliga oppositionen.
Bara nagöji m mad efter det
\ al -om för tva ar sedan förde
Allendc till makten började
USA "lusg«*ra” sina s k stra
tegiska koppaiTcserver, vilket
medförde — eller i varje fall
starkt Imlrog till - att kop
parpriserna pa världsmarkna
den och dä i med de chilenska
evpnrtpi Kerna sjunk med 20
p ocent
l ar lim dessutom del
aireiik; nska Kennecott, tidi
gare äw.nv til! en del av de
fotstathgade gruvorna, börjat
t.i upp tvister i det ena kop•panmporteramle Jandet efter
det andra, däribland Sverige.
Kennecott hävdar att det äger
ratt till betalningen för leve-
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ranserna från de gruvor som
det förut innehade; nationaliscringen sägs strida mot folk
rätten, eftersom den chilenska
staten vägrat alt ge bolaget
ersättning for dess egendomar.
Den chilenska staten hävdar
i sin tur att de vinster som
Kennecott hemfört u n d e r'ti
den 1955—1970 inte bara givit
en rimlig avkastning under
denna tid på det investerade
kapitalel, utan dessutom ett
belopp som översteg värdet av
tillgångarna vid liden för nntionnliseringen. Det är alltså
strängt taget Kennecott som
är skyldigt Chile pengar, inte
tvärtom.
Utan att känna alla detaljer
i fallet — och utan att hemfalla
till schablonuppfattningen att
privata*, i-landsinvesteringar i
u-ländcr skulle behöva vara
liklydiga med ”utsugning" —
kan man lugnt hävda att den
chilenska ståndpunkten bär
rimlighetens prägel. När ett
utländskt företag under en
följd av år exploaterar 'råva
rutillgångar i ett u-land helt i
egen regi och utan kompan jonskitp
med
"värdlandet"
har det normalt mycket goda
ehanscr att ta hem vinstei
som kan hålla det skadeslöst
vid en nationalisering Och det
är svart att finna nagon an
ledning att tro att Kennecott i
det aktuella fallet skulle ha
avstått från att utnyttja dessa
möjligheter.
Man behöver heller inte ta
till några konspirationsutorier
om "monopolkapitalet" som
makten bakom allt ont för att
i fallet med den chilenska
kopparn se ett tydligt möns
ter. Utförsäljningen av de
amerikanska kopparlagren och
Kcnneeotts aktioner är till
sammans så uppenbart effek
tiva vapen att driva fram en
viulonsk beta In in vskris för

tvinga regimen Allendc på
knä. Om Kennecott i det lån
ga loppet vinner framgång i si
na krav på att i olika länder
tilldömas likviderna för den
chilenska kopparn spelar från
den synpunkten mindre roll;
dess chanser verkar åtminsto
ne i Sverige inte särskilt goda.
Huvudsaken är att pengar
na under långvariga domstolsprocessers lopp kan hållas in
frusna och mte kan bidra till
att lätta de chilenska bekymren
med betalningsbalansen.
Utrikesminister
Krister
Wickman avvisade i ett inter
pellationssvar på torsdagen
bl a förslag om ett statligt
svenskt handelsbolag för im
port av koppar från Chile. Ett
sådant bolag skulle hamna i
samma rättsförhållande till*’
Kennecott som Gränges-Essem, och den svenska lagen
måste ha sin gång.
Det är nog riktigt Men den
svenska staten borde kunna
göra mer än det som Wickman
i stallet antydde, nämligen att
hjälpa Chile med krediter vid
helal ningen av svensk export
ti il. Vi borde också kunna finna
nagon form för krediter som i
realiteten ger Chile valutainkormter for fortsatta kopparleveranser hit. även om det för
en tid framat skulle visa sig
ofrånkomligt alt under på
gående
domstolsbehandling
hålla inne de svenska impor
törernas likvider.
De försök till fredlig samhällsomdaning som pågår i
Chile är värda vår djupaste
sympati. Det finns — för att
citera interpellanlen hr Tak
mun (vpk) — anledning att
kunna "vanmakt och nngot av
förtvivlan*" inför tnnken att
Sverige skulle behöva spela
med i ansträngningarna att sa
botera dessa fursök. Det får
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Chilekopparn
nder rubriken "Ge Chile be
talt!" behandlar Dagens Nyheter
på ledarsidan den 21 navemlur
lt>72 vissa aspekter av den nnlionalisering som drabbat det ame
rikanska bolaget Kennecotts in
tressen 1 en chilensk koppargruva.
Efter att ba summerat den chi
lenska ståndpunkten så att det
strängt taget är Kennecult som är
skyldigt Chile pengar och inte
tvärtom
fortsätter
tidningen:
"Utan att känna tili alla detaljer i
fallet. . . kan man lugnt hävda att
den chilenska ståndpunkten bär
rimlighetens prägel.” Det sägs vi
dare: "När ett utländskt företag
under en följd av är exploaterar
råvarutillgångar i ett u-land helt i
egen regi och utan kompanjonskap
med värdlandet har det normalt
mycket goda chanser alt ta hem
vinster som kan hälla det skades
löst vid en natlonallsering. Och
det är svårt att finna någon anled
ning att tro att Kennecott i det
aktuella fallet skulle ha avstått
från att utnyttja dessa möjlighe
ter.”

Joint venture
Eftersom tidningen säger sig ic
ke känna till alla detaljer i fallet,
men ändock utgår från att Kenne
cott under en följd av år exploate
rat råvarutillgångar belt i egen re
gi och utan kampanjonakap med
värdlandet, torde följande infor
mationer vara av intresse.
Efter långvariga förhandlingar
träffades i december 1904 en prin
cipöverenskommelse mellan de
chilenska myndigheterna och Brä
den Copper Company — ett helägt
dotterbolag till Kennecott — om
"a joint venture” i form av ett
samägt bolag Sodedad Minera El
Teniente SA, 1 vilket Chile Bkulle
äga 51 procent av aktierna och
Bräden 4!) procent. Den ersättning
som Chile betalade Bräden för de
Til procent av aktierna — 80 milj
dollar — reinvesterade Bräden en
ligt överenskommelsen i form av
ett lån till det gemensamma bola
get. Samtidigt uppdrog Chile åt
Bräden enligt ”a management
contrart” att driva företaget för
att genomföra ett av parterna
överenskommet program om ut
vidgning av driften.
överenskommelsen med chilens
ka myndigheter förutsatte särskild
chilensk lagstiftning, vilken kunde
utfärdas i ahitet av 190Ö. varefter
det nya bolaget kunde biides 1 ap
ril 1867.
Denna lagstiftning, som bl a ga
ranterade the joint venture’s be
stånd under 20 år liksom vissa
grundlagsskyddade
rättigheter,
upphävdes i juli 1871 i samband
med att Chile nationaliserade och
i statens ägo överförde det gemen
samma bolagets tillgångar.

Excessive profits
Fur sådana bolagets tillgångar så
som byggnader och annan utrust
ning erbjöds Bräden ersättning
kalkylerad med utgångspunkt från
bokvärdena. Från detta belopp
skulle avdragas ett av presidenten
själv bestämt belopp, motsvarande
vad surn kallades "exces-ivc pro
fils". Detta belopp, som presiden
ten sedermera bestämde till 410
milj dollar, överstiger icke blott
det s k ersättningsbeloppet utan
även ioeh åtminstone med 1."
mil 1 dultnii ull avkastning Himlen
erhållit under nligivrii lid i >u
• vt
•* «•!., I» »

Advokat Bertil Söder
mark. ombud i Sverige för
Kennecott Copper Corpora
tion och dess dotterbolag
Bräden Copper Company,
framlägger här USA-företagets syn på tvisten med
den chilenska staten om
äganderätten till kopparn
fran de 1971 nationaliserade
tillgångarna i Chile.
skulle dock irkr någon ersätt
ning alls utgå. Del ur koppar från
ilresa tillgångar som Bruden nu
gör anspråk p:i.
Enligt en allmänt omfattad me
ning äger en stttt enligt folkrätirn
väl
nationalisera
ullämiingura
egendom I landet, mim icke tttiiii
ersättning i överensstämmelse m-d
folkrättens krav. Detta uttnlas bl a
i Förenta nnl lönernas resolution
nr IsOlt (XVIII. Från svenska re
geringens sida - med utrikesmi
nistern Umlén »om ansvarig de
partementschef — har vid uppre
pade tillfällen vid förhandlingar
med främmande makt hävdats att
ersättning
för
nationaliserad
egendom enligt folkrättens regler
akatl vara adekvat och effektiv
(just, adequate and effeetive).
Vad slutligen gäller ersättnings
frågans behandling i Chile kan
upplysas att denna genom nationaliserlngslagstiftningen
undan
drogs de allmänna domstolamaa
prövning och i stället hänvisadea
Bräden till cn för ändamålet sär
skilt inrättad damstot, den s k
Koppartribunulen. Koppertrlbunnlena beslut får inte överklagas och
får ej heller på annat (ätt kontrol
leras av Chilea högsta domstol,
som annars har författningsenlig
kontroll över alla domstolar i lan
det.

Dcni de jiiEtice
Koppartribunalen har i ett be
slut uv den 11 augusti 1872 be
träffande Brädens anspråk funnit
att det av presidenten enväldigt
bestämda beloppet för ”excessive
profits” Inte får i något hänseende
prövas av Koppartnbunalen, utan
måste godtagas av denna Bflaom
det bestämta av presidenten.
Att vägra utlänning tillgång Ull
domstol och rättslig prövning i
vistelselandet anses allmänt som
ett särskilt folkrättsbrott, a k rättsvägran eller deni de justice.
Sverige har, liksom USA och fr
övrigt en rad u-lnnder, anslutit si|
till världsbnnkskonventionen mv.
biläggnndo nv investerlngstvister.
Denna konvention förutser att
parterna låter sina tvister avgöras
av en särskilt utsedd skiljedom
stol, som även skall tillämpa såda
na regler i den internationella rat
ten som befinna vara tillämpliga.
Chile har dock Icke biträtt denna
konvention och inte heller p& an
nat aätt visat sig villigt att Ifita
tvisten prövas vare sig av sina eg
na dumstolar eller av utomstående
opartiska domare.
Det är mot denna bakgrund
som Brmlen bl a 1 Sverige gjort
umpråk ]>ä ilen koppar anm kom
mer inio malmtillgångarna i Chile.
■■raden har i god lid varnat Gränges tur att ta befattning med den
na l.upp.u'. men Gninges har 1

stället för alt följa uppmaningen
kommit överens med do chilenska
säljarna att deponera den mellan
dessa parter överenskomna köpe
skillingen.
BERT1T, SÖDERMARK
*

A dvokat
Sudertnntk
vänder
sig mot uLt Dagens Nyheter skrivit
att Kennecott under en följd av år
exploaterat råvarutillgångar hett i
egen regi och uten kompanjonskap
med värdlandet, lian erinrar om
nrt verksamheten under de fyra år
som närmast föregick natinnallseringen drevs som "joint venture"
med Kennecotts dotterbolag Brä
den och den chilenska Heten som
delägare.
Det ur riktigt och borde ha på
pekats i leduven. Men det bör då
urksä påpekas att företaget dess
förinnan hade exploaterat fyndighetenia helt i egen regi från be
gynnelsen 1804. dvs i mer än sex
tio år. Förhållandet vnr detsamma
under större delen av den tid.
trfin
som nwiikningcn nv Ue
ekonom’sku mellan havandena i
snmhnnd med nationaliseringeu
skulle gälla enligt överenskom
melse mellan företaget och staten.

Ken nex ötts_ »
ivbvolifrr Hfcfc
Kopparmonopolets representant i
Sverige, advokat Bertil Söder
mark, försöker alltså havda att
det är Kennecott som "drabbats"
i kopparfrågan.

Det kritiserades hårt i den chi
lenska riksdagen och genomfördes
sedan den USA-styrde presidenten
Frei satsat hela sin politiska
prestige i projektet.

Han skjuter framför allt in sig
på två saker:

Detta"joint venture" kom bl.a.
att innebära följande:

1. Att chilenska staten 196?
övertog 51# av aktierna i Tenientegruvan och ingick ett s.k.
"joint venture" med USA-bolaget.

-Chile betalade 80 miljoner dol
lar för att överta hälften av de
aktier vars totala bokföringsvärde var 72 miljoner dollar.

2. Att Kennecott inte skulle fått
en "rättvis" behandling vid nationaliseringen av gruvorna.

- Dessa pengar skulle enligt av
talet investerats i Chile för
att öka kopparproduktionen*
Pengarna sändes emellertid i
praktiken till USA och i stället

Det är ganska magstarkt av en
representant för ett bolag som
tagit ut 100-tals miljoner i
vinster och betalat obetydliga
summor i skatt, att hävda att
man inte fått en rättvis behand
ling. Men det är inte ovanligt
för de jätteföretag som mer och
mer styr vår del av världen.
När de under många år exploaterat
och ödelagt ett fattigt lands
naturtillgångar, sätter de upp
ett troskyldigt och förorättat
ansikte när det utsugna landet
försöker ta hand om det lilla som
finns kvar.
Advokat Södermarks inlägg inne
håller flera felaktigheter och
sne dvridningar:
1. Det "joint venture", dvs ett
av den chilenska staten och det
amerikanska bolaget samägt före
tag, som bildades 1967 var inte
alls någon förmånlig affär för
Chile.

lånade bolaget det som behöv
des för nyinvesteringarna i den
merikanska Export-Importbanken.
Chile är nu skyldigt att åter
betala lånet.
- Kennecotts vinster i Chile
flerdubblades under perioden
1967-70. Vissa år uppgick de till
över 150#.
- Chile gick med i projektet
främst därför att Kennecott utlo
vat en kraftig produktionsökning.
Bolagets planer var emellertid
"slarvigt" gjorda. Endast 147000
ton koppar uppnåddes mot plane
rade 280000.
- Kennecott behöll kontrollen
över gruvans administration och
över hela försäljningsorganisa
tionen. Bolaget kunde alltså fort
sätta att styra och ställa som
det själv önskade. Det chilenska
köpet av aktier kom framför allt
att fungera som en tillförsel av

m
nytt kapital till gruvan, utan
att bolagets bestämmanderätt
minskade.
2. Bertil Södermark ger intrycket
av att Chiles president handlat
enväldigt när koppargruvorna na
tionaliserades. Han skulle ha
struntat i såväl chilensk lag som
internationell rätt.
Fakta ar följande:
Den chilenska kongressen antog
enhälligt lagen om nationalises?
ring av kopparbolagen. Det Kr den
enda lagändring av betydelse som
högeroppositionen mot Allendes
regering släppt i&enom Kongressen*
Lagen innebär en förändring av
Chiles konstitution och innehål
ler bl.a. regler för hur ersätt
ning till de nationaliserade bo
lagen ska beräknas och för lösan
det av de rättstvister som kan
tänkas uppkomma.
Enligt lagen skulle ersättnings
frågan utredas av Chiles riksrevisor som opartisk tjänsteman.
Ersättning för gruvorna skulle
beräknas med hänsyn till bl.a.
anläggningarnas skick, bolagens
skulder och de oskäliga vinster
bolagen fått sedan 1955 * Stor
leken av de oskäliga vinsterna
skulle dock beräknas av presiden
ten. Kennecotts genomsnittliga
vinst i Chile 1955-70 var 52%
medan bolagets gruvor i andra
länder gav 10$. Presidenten an
såg en skälig avkastning vara
12g.
5* Södermark påstår också att bo
laget förvägrats rättigheten till
rättslig prövning av sina klago
mål.
I Chile finns det, precis som i
Sverige, specialdomstolar med
särskilda kompetensområden,jämför t.ex. de svenska vatten
domstolarna. Koppartribunalen är
en sådan domstol. Den består av
fem ledamöter - presidenten i
Högsta domstolen, en person ut
sedd av skiljedomstolen i Santia
go, ordföranden i motsvarigheten
till vår regeringsrätt, ordföran
den för Chiles centralbank samt
generaldirektören for skatte
verket.

Denna domstol är alltså inga
lunda skild från resten av lan
dets rättsväsende. Både Chiles
regering och bolaget Överklagade
hos Koppartribunalen (Chile med
motiveringen att avdragen för
förslitna anläggningar var för
små). När domstolen vägrade att.
ompröva de gjorda beräk
ningarna, gick Kennecott till
de välkända aktionerna.
Chile vägrade inte heller gene
rellt att betala ut ersättning
för gruvorna. Tvärtom betalades
fullgod ersättning i de fall
bolagens oskäliga vinster inte
Översteg tillgångarnas värde.
Både Cerro Corporation och Anaconda fick ersättning för var sin
gruva.
4. Också på andra punkter far
kopparmonopolets svenska repre
sentant med osanning. Han hänvi
sar t.ex. till en ,,konventionM
som Sverige skulle ha anslutit
sig till i Världsbanken. Någon
sådan officiell konvention exis
terar inte .
5* Södermark hävdar också att
Kennecott ”enligt chilensk lag”
var ägare till malmtillgångarna.
Han läser då chilensk lag på ett
annat satt än landets enhälliga
riksdag. I den nya lagen konsta
teras nämligen att malmtillgång
arna alltid tillhört Chile. En
annan sak är att Kennecott ägde
de anläggningar med vilka malmen
utvinns, liksom att bolaget för
många år sedan för en strunt
summa förvärvade rätten att bry
ta malm ur kopparfyndigheten.
Den rätten överfördes genom den
nya lagen till chilenska staten.
Chiles regering har i alla styc
ken följt chilensk lag. Nu vill
Kennecotts advokat, kopparimpe
rialismens representant i Sverige,
att svensk domstol ska sätta sig
över chilenska lagar.
Bolaget själv har för längesedan
struntat i all rättvisa. Genom
sina bojkottaktioner föregriper
det all domstolsbehandling av
frågan. Kennecott känner sina
imperialistiska intressen hota
de och då betyder varken dom
stolar eller ett fattigt folks
intress»*» något.
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"Efter alla otaliga överens
kommelser och resolutioner som
antagits av världsgemenskapen,
och som erkänner varje lands
suveräna rätt över sina natur
resurser---så lider vi nu å&er
av ytterligare en manifestation
av imperialism, en imperialism
som är mera fÖrfinad..,och mera
fruktansvärt effektiv när det
gäller att hindra oss från att
utöva våra rättigheter som
suverän stat.
Ti är medvetna om att när vi
anmäler den finansiella och
ekonomiska blockad som riktas
mot oss, så är det lite svårt
för världsopinionen och även
för några av våra egna med
borgare, att förstå vad vi
menar, Den här aggressionen
är inte öppen. Tvärtom: det
är en sned, indirekt och dold
form av aggression, men detta
gör den inte mindre skadlig för
Chile."
President Allende inför PK.

Kopparbolageae bojkottaktioner
mot Chile är bara en del av en
omfattande ekonomisk krigföring
mot landet från USA:s sida.
Be amerikanska, multinationella
företag som nu känner sina in
tressen hotade använder såväl
sina egna som sin regerings hela
ekonomiska och politiska makt- .
ställning för att störta Chiles
regering.
De använder sig också av i
huvudsak USA-styrda internatio
nella organ, typ Världsbanken,
för att uppnå sina syften.
På de följande sidorna ges
exempel på dessa internationella
aktioner i imperialismens tjänst.

Nedan föl .1er exempel pa nagra av
de boikottåtgärder och hotelser
som Chile utsatta for (källa:
huvudsakligen tidskriften Chile
Hoy)
1. På instruktion av finansminister
J C onnolly stoppar Export-Importbank
i juni 1971 en kredit på långt fram
skridet beredningsstadium avsedd
för inköp av tre Boing till Chiles
flygbolag LAN#
2. Strax*därefter instruerar Connolly USA: s direktörer: för olika
internationella organ (Världsbanken*
Inte raraerikanska utvecklingsbanken *
osv.) att inte bevilja kreditfram
ställningar från Chile.
3* Gerald Atler som förestår Världs
bankens latinamerikaavdelning för
klarar i september 197^ att "De ope
rationer som Chile har under bered
ning i Världsbanken görs avhängiga
av resultatet av den slutgiltiga
ersättningen till kopparbolagen”.

4 . Sedan Allende kom till mak
ten har Chile inte erhållit en
enda ny kredit från de multi
laterala finansinstitutioner
som direkt eller indirekt kon
trolleras av USA (ex.Världs
banken) •
5. Bet amerikanska u-hjälpsorga
net AIB, som under 60-talet pum
pade in stora summor bistånd i
Chile, har dragit in sitt stöd
till landet.

6 . Domstolar i New York har för*
ordnat om embargo på olika till
gångar som ägs av CQHFO, C0DELC0,
LAN m.fl. chilenska organ.

7 * Mellan november 1970 och janu
ari 1972 minskade de nordameri
kanska bankerna sina krediter till
Chile från 250 miljoner dollar
till 25 miljoner.
8 . USA spelade en för chilenarna
negativ roll under Parisklubbens
förhandlingar om Chiles skulder.9
9. Ben 19 juli 1972 meddelades
från New York: Embargo har lagts
på medicin och instrument som var
avsedda för sjukhusen vid gruvor
na Chuquicanata, El Teniente och
El Salvador. Benna juridiska åt
gärd baseras på framställningar
från kopparjättarna Anaconda och
ICennecott.

iu. x t x j s artonpumctspian avsäg
att förhindra att Chiles regim
överlevde de kommande sex måna
derna: Man skulleuskapa ett eko
nomiskt tryck på hile genom att
Chile nekades internationella
krediter. Andra länder skulle
tvingas att sluta importera chilenskakoppar. Ekonomiskt kaos
skulle skapas, vilket skulle fä
Chiles armé att gripa in och
”återställa ordningen”.
11. När 18-punktsplanen läckte
ut tog U S A js regering avstånd
från den. Senare har den emel
lertid i praktiken genomförts
till punkt och pricica.
12. Olika utländska företag
lägger ner sin verksamhet i Chi
le (exempelvis Pord i maj 1 97"*)•
13* Pengar pumpas in i chilenska
oppositionsgrupper till stöd för
strejkaktioner och liknande (ex.
åkeriägarstrejken hösten 1972 ).
14» Kennecott Copper Company
(tidigare Bräden Copper i Chileinnehavare av gruvan El Teniente)
inleder aktionerna mot Chiles
kopparexport i september 1972 .
Hösten 1972 läggs embargo på
chilensk koppar på Kennecotts
initiativ i bl.a. franska och
svenska hamnar. Chiles livsnerv—
kopparexporten som står for 80$
av landets exportintäckter hotas.
Januari 1973* en västtysk domstol
lägger kvarstad på en last chi
lensk koppar efter begäran av
Kennecott. Till ^ästtyskland går
25$ av Chiles kopparexport.
SAMMANFATTNING
USA:s 'bsynliga blockad” mot Chile
består bl.a. av följande åtgärder:
- förhindrande av utländskt bi
stånd och kapital.
- användandet av vetorätt i inter
nationella kreditorgan mot kre
diter till Chile.
- utnyttjande av Chiles skuld
börda som påtryckningsmedel
(dvs.förhindra anstånd med be
talningen) .
- påtryckningar mot europeiska
regeringar att föra samma slags
politik.
- olika hinder mot försäljning av
reservdelar till nyckesektoror
inom den chilenska ekonomin,
(exempelvis kopparsoktorn), mm.
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piialisterna
vill knäcka
Chile
Påtryckningar
Chiles kontrovers med de ^/U SA började också genast
Rationaliseringen av de
kopparbolag som förr ägdes a tt utöva påtryckningar på tre aktuella kopparbolagen
av amerikaner framställs 1 andra regeringar i väst skedde enhälligt av Chiles
parlam ent på basis av en
västerländska nyhetsmedia världen och andra* interna utredning om kopparbola
tionella kreditorgan för att
vanligen som om Chile hade stoppa kapitaltillförsel till gens genom olika manipula
tagit över bolagen utan a tt Chile och export därifrån. tioner oskäliga vinster, 75
betala ägarna. D etta är I synnerhet förekom på procent av Chiles export
tryckningar och utpressning består av koppar.
grovt missvisande.
Man fann att tre av bo
Vad det handlar om är mot europeiska regeringar.
lagen hade häm tat hem sam
Chiles
ekonomi
har
draben omfattande ekonomisk
> hats mycket h årt av dessa manlagt cirka 200 procent i
krigföring från USA:* sida åtgärder.
vinster, beräknat på det
för att göra Chile bankrutt y D e t multinationella ame bokförda värdet av till
gångarna.
och störta landets J demo rikanska bolaget ITT lade i
Man fastställde en skälig
kratisk ordning tillsatta so oktober 1971 fram en ”ak
vinst till 12 procent per år
cialistiska regering. Histo tionsplan” för president
rien med kopparbolagen är Nixon, enligt vilken en om och kom fram till att bo-,
fattande ekonomisk krig lagen i själva verket var
bara ett led i denna ekono föring mot Chile skulle ge
skyldiga Chile 338 miljoner
miska krigföring.
dollar.
nomföras med hjälp av CIA.
Chiles ekonomi har länge Bl a skulle irmn bedriva
Bittert tal
dominerats av amerikanska- subversiv verksamhet inom
Chiles
armé
mot
landets
re
I
ett
bittert tal inför
intressen. De stora massor
gering k o n su ltera” utländ
världsbanken nyligen sa
na i landet är fattiga, sam ska regeringar om deltagan
Chiles representant att detta
tidigt som de amerikanska de 1 ekonomisk krigföring, FN-organ
hade gjort sig till
bolagens vinster har varit t ex a tt förmå dem 8tt sluta
domare över ett medlems
hög g ." "
'
köpa koppar och annan för lands interna politik, trots
Chile livsviktig export och att landet helt följt bankens
Ekonomiskt krig
avbryta oljeleveransema till regler. Han antydde att det
ir den socialistiska re- Chiles flotta och flyg.
skedde för a tt skydda ame
lgen tillträdde'stoppade
rikanska intressen, och han.
USA genast alla krediter Stöd ål armén
sa att det stred mot de#
från sin export- och import
Avsikten var att skapa progressiva politik soni
bank, en bank knuten till ”ekonomiskt kaos” och fö hankens chef McNamara på
amerikanska regeringen.
armén a tt ta Över makten, senare tid proklamerat.
Samtidigt
instruerade varefter en för USA:s mul
FN:s världshandelskonfeUSA:s finansminister såväl tinationella företag gynnsam rens UNCTAD, där u-länvärldsbanken som den inter- politik skulle föras i Chile. deraa har m ajoritet, har
amerikanska
utvecklings I planen ingick försäkringar nyligen i ett uttalande med
banken att omedelbart stop
om amerikansk hjälp till 39 röster mot 2 (USA och
pa all kapitaltillförsel till den chilenska m ilitären vid Grekland) stött Chile. Sve
Chile. Båda bankerna är,
en kris.
rige och många andra indu
fast formellt internationella,
USA*s
utrikesdeparte striländer lade ner sin röst.
i realiteten beroende av
Om det är någon u-landsment avvisade planen sedan
USA och privata ameri ^Journalister avslöjat den. politik Sverige ska bedriva,
kanska intressen.
*^Men USA har ändå på andra så ska den gå u t pa att
“^Dessutom uttalade inan ''s ä tt blockerat kapitaltillför fallet med den ekonomiska"
n å n am erikanskt håll att
sel av olika slag till Chile krigföringen mot Chile benationalisering av ' ameri
och i praktiken bedrivit lik frafctas som ett principfaTT
kanska företag skulle leda
nande ekonomisk blockad l) e t kr for framtiden oand
till stopp för utvecklings
ligt mycket viktigare a tt vi
som m föreslog.
bistånd till Chile. -President
•stöder unile an att vi töF
N non bekräftade senare
alla möjliga ynkliga diskus-"
detta själv.
sioner om vårt s k enprogfrntmfil— —

Ä

ITT

och

Jätteföretaget ITT och Chile.
ITT - International Telephone
and Telegraph - är ett av de
företag som agerat mest for
att motarbeta Chiles frigörel
sesträvanden från beroendet av
USA.
ITT har sedan länge haft mono
pol på det chilenska telefon
nätet. Detta har varit i myc
ket dåligt skick, speciellt
när det gäller service till
avlägsna områden. Samtidigt
har bolagets avkastning varit
mycket hög.
När Allende valdes till presi
dent kände sig ITT hotat. Bo
laget började fiffla och mygla för att på alla tänkbara
sätt försöka hindra att Allen
de tillträdde sitt president
ämbete och senare för att stör
ta honom.
I början ägnade man sig åt att
i samråd med chilenska militä
rer och andra oppositionsgrup
per, samt med den amerikanske
ambassadören, försöka åstadkom
ma politiska oroligheter i lan
det. Senare har raan övergått
till en mera långsiktig plan
för att skapa ekonomisk kaos.
Denna 18-punkts plan innefat
tar bland annat kopparbojkot
terna och de andra internatio
nella aktioner som vi redogjort
för.
Såväl dokumenten - intern brev
växling mellan ITT-tjänstemän*som 18-punkts planen har läckt
ut till amerikansk press. ITT:s
ledning har bekräftat att de
är äkta.
Sedan 18-punkts planen läckt ut
tog president^Nixon avstånd från
dem offentligt. Icke desto mind
re har den senare genomförts.
Nedan följer utdrag ur ITT-dokumenten. De finns publicerade
på svenska i boken: "Socialis
men måste krossas 1" - Dokumen
ten om hur International Tele
phone and Telegraph försökte
störta Chiles president.

CHIL.E
Nedanstående är utdrag ur ett
brev till E J Gerrity (Högste
PR-chef för ITT) skrivet av R E
Berrellez (lTT:s PR-chef för
Latinamerika med stationering i
Buenos Aires) och H Hendrix
(iTTss PR-chef för Latinameri
ka med placering i New York):
"...Sent på tisdagskvällen fick
ambassadör Edward Korry till
sist ett meddelande från Utri
kesdepartementet som gav honom
klarsignal att handla i presi
dent Nixons namn. Meddelandet
gav honom befogenhet att göra
allt som står i hans makt - utom en aktion av typ Dominikan
ska Republiken - for att hindra
Allende från att ta makten.
Om vi får en lösning eller ka
tastrof beror nu på Frei och på
hur mycket påtryckningar USA
och Chiles antikommunistiska
rörelser kan utöva på honom un
der de närmaste veokorna...
...Är den chilenska militären
kapabel att handskas med lands
omfattande våld och inbördes
krig? Åsikterna om detta är de
lade i Santiago. Korry har sagt
att han anser armén vara en hop
"tennsoldater". Välinformerade
chilenare och en del nordameri
kanska rådgivare tror att armén
och polisen har den erfordeliga
kapaciteten. Det finns bestämda
reservationer beträffande flyg
vapnet och flottan. Vi vet att
armén har tillförsäkrats fullt
matriellt och finansiellt stöd
av de nordamerikanska militär
organen. ..
...Kraftsamlingen mot Allende
kommer med säkerhet att behöva
finansiellt stöd utifrån. Stor
leken av detta bistånd kommer
att vara bättre känt omkring
den 1 oktober. Vi har lovat
hjälp om det blir nödvändigt...
...Den ledare vi trodde såknaties sitter i sadeln (Frei) men
han kommer inte att handla om
han inte får ett hot mot kon
stitutionen att skylla på.
Detta hot måste skaffas fram
på ett eller annat sätt genom
provokation. Samtidigt måste
ett diskret men tillräckligt
starkt tryck utövas på Frei
för att han sk$ll reagera.

«*o
Herr Matte nämnde värmen pengar
eller andra behov. I slutet av
mötet, när det nämndes att vi,
som alltid, är redo att bidra
med vad som är nödvändigt, sade
han att vi skulle bli underrät
tade ...
... Förutom direkt hjälp har vi
rekommenderat följande (för att
stödja oppositionstidningen el
Mervurio - vår anm.):
1. Vi och andra USA-bolag i Chi
le pumpar in en del annonser i
el Mercuri (detta har påbörjats).
2. Vi hjälper till att placera
några propagandister på radio
och television.••
...4. Pressa USIS i Washington
så mycket vi kan för att få dem
att instruera USIS i Santiago
att börja distribuera ledare
från el Mercurio till andra de
lar av Latinamerika och till Eu
ropa .4) .
5. Genom våra kontakter förmå
den europeiska pressen att publisera historien om vilka olyc
kor som kan drabba Chile om Allende och Co. får makten i lan
det.
Det här är omedelbara förslag
och det kommer att ges flera...11
Ovanstående är alltså exempel på
utdrag ur de dokument där ITT:S
imperialistiska agerande bevisas.
De innehåller ookså brevväxling
med amerikanska utrikesdeparte
mentet.
”Socialismen måste krossas 11 -do
kumenten om hur ITT - Interna
tional Telephone and Telegraph försökte störta Chiles president.
Prisma/Verdandidebatt. Pris 18.50
inkl. moms <■

”Latinamerikanska nationer som
kraftfullt mobiliserar sig för
utveckling skall bli mindre- be
roende av USA:s föreskrifter.
Detta är ett mer moget relations
skap. Pörenta ^taterna har ta
git en ny ledar- och stödroll,
som vi kan vidmakthålla under
lång tid. Den ger rättvisa åt
våra partners nationella värdig
het. Vår taktik från de sista
tre åren återspeglar fyra posi
tiva teman:
- ett bredare delande av idéer
och ansvar i hemisfäriskt sam
arbete.
- ett mognare UE^A-gensvar på po
litisk förändring och natio
nalism.
- ett praktiskt och konkret USAbidrag till ekonomisk och so
cial utveckling.
- en humanitär känsla för livs
kvaliteten i hemisfären.”
Hiohard Hixon i sitt utrikespo
litiska manifest från 1970.
USA:S RELATIONER TILL CHILE ÄR
ETT ”GOTT" EXEMPEL PÅ DETTA.

y Aru>sb an hen s
B O O fcO T T
Så här sade Världhankens infor*
mationschef, svensken Lars J
Lind, i en intervju i GöteborgB
Handelstidning den 18/9 -72*
"Latinamerika bjuder pä ett ex, empel på ett land som satsat på
en utveckling enligt Världsban
kens tankegångar, Chile.
Men den väg president Allende
valt för att snabbt nå sitt mål,
har visat sig problemfylld.
När Allende valts till makten
sände Världsbanken en speciell
emisarie till Chile för att dis
kutera vad banken kunde göra för
att hjälpa landet på traven. Mot
tagandet blev emellertid kylsla
get och några resultat uppnåd
des aldrig.
Chile står nu på randen till
ekonomiskt kaos och Världs
banken har inställt alla ut
betalningar dit på tidigare
beviljade lån."
Världsbanken tar alltså Chile
som ett gott exempel på den nya
"progressiva" politik den säger
sig vilja stödja.
Men, hävdar den, Chile vill inte
ha några lån.
DETTA ÄR LÖGN.
„

-

Chile var tidigare ett av Världs
bankens största låntagarländer
i Latinamerika. Sedan Folkfrontsregeringen tillträdde i Chile
har Världsbanken inte bevil ,iat
ett enda lån till Landet.
Sedan Allende kom till makten
har landet presenterat flera
projekt för långivning hos
Världsbanken. Banken har inte
velat stödja ett enda av dessa
projekt. Bland utvecklingspro
jekt som banken vägrat stödja kan
nämnas ett för boskapsuppfödning
och ett kraftverksprojekt, vilka
båda tillgodoser bankens krav på
genomförbarhet, ekonomisk lön
samhet m.m.

Att Chile inte har fått några
pengar från Världsbanken beror
alltså inte på att landet inte
vill ha lån. Det beror i stäl
let på att Världsbanken är bero
ende av USAis regering och av de
stora företag som denna företrä
der.
USA framförde,vid Allendes till
träde, till Världsbanken att al
la lån till Chile borde stoppas,
om landet avsåg att nationalise
ra amerikanska företag.
Chile har senare fått besked från
högt uppsatta världsbankstjänstemän att bankens ekonomiska bloc
kad beror på just kopparnationaliseringarna.
Den kommission Lind talar om
kom ingalunda till Chile med
huvudsyftet att ge landet,nya
lån. I stället kom man med hotet
att lån skulle ges endast under
förutsättning att nationaliseringar av kopparjättarna och and
ra USA-företag, inte skulle äga
rum som det hade planerats.
Officiellt förnekar Världs
bankens president Mc Namara
dock detta och påstår att re
striktionerna skulle bero på det
dåliga skick Chiles ekonomi be
finner sig i.
Detta är en cynism som skulle
väcka löje om den inte kom från
en makthavare i Mc Namaras posi
tion. Chiles problematiska eko
nomiska situation har ju orsakats
av just Världsbankens och de sto
ra bolagens bojkottaktioner.
Världsbankens hållning är genomfalsk. Den framhåller Chile sora
ett gott exempel på den progresiva hållning den säger sig vil
ja stödja. Samtidigt saboterar
den landets ansträngningar på
värsta tänkbara sätt, genom att
aktivt delta i försöken att kros
sa landets ekonomi.

*6 3

„

"Vi är vittnen till ett slag mel
lan stora multinationella före
tag och suveräna stater. Detta
eftersom de senares fundamentala
politiska, ekonomiska och mili
tära beslut påverkas av inbland
ningen från stora världsomspän
nande organisationer, som inte
är beroende av någon ensam stat
och som vad det gäller summan
av deras aktiviteter inte blir
reviderade eller regerade av nå
gon riksdag eller institution
som representerar det kollektiva
intresset. Ked andra ordi värl
dens hela politiska struktiir
undermineras."

SVERIGE OCH CHILES KOPPAR
Chiles koppar är ett gott ex
empel på ett fall då Sverige
tvingas ta ställning* för el
ler emot förtryckarna.
Som vanligt har Sveriges re
gering försökt sätta sig på
två stolar på en gång»

President Allende i FN.
I ord har man naturligtvis sagt
sig vilja stödja Chile. Och man
har också beviljat viss s.k.
u-hjälp: utvecklingskrediter och
exportgarantier.
Men i den för Chile viktigaste
frågan» kopparn, har man inte
gjort något. För närvarande får
Chile inga pengar för kapparex
port till Sverige. Och Sverige
deltar därmed också i DSA-bolagens vidare avsikter» att sp
rida oro och osäkerhet på världs
marknaden runt den chilenska kop
paren.
Så ser vi än en gång hur Sverige
ger med ena handen och liksom i
Vietnarafrågan tar tillbaka myc
ket mer med den andra, genom siti
praktiska deltagande i orättfär
diga ekonomiska transaktioner.
På de följande sidorna ges bak
grunden till Sveriges (den sven
ska regeringen och Gränges) roll
i kopparkonflikten»

P

JLH
Kronologi över Sveriges roll i
kopparkonflikten»

I . 1 oktober 1972 meddelas att
fyra fartyg är på väg till Sveri
ge med chilensk koppar (samman
lagt 4*375 ton) avsedd för Gränges+Essem, Elektrokoppar och
Liljeholmens.
Det ryktas att Kennecott lik
som tidigare i Frankrike, kom
mer att påstå sig vara ägare
till kopparn och begära kvar
stad på denna.
2 . I riksdagen interpellerar
J. Takman (vpk) den 18/10 om
”en redogörelse för regeringens
hållning till frågan om suveräna
staters rätt till nationaliseringar med speciell tonvikt på
Chiles nationalisering av de
USA-baserade kopparbolagens
tillgångar i Sverige.”
Denna anhållan bordläggs.
3* Den 27 ie oktober bergär
Kennecott hos Västerås tings
rätt att en kopparlast från Chile
till Gränges-Essem ska tas i
beslag.
Frågan avskrivs av domstolen,
som anser att den kan prövas
först sedan fartygen anlöpt ham
nar»
4. Den 8 :e november anlöper det
ryska fartyget ITikolaj Kirilenko
Stockholms hamn med 415 ton chile-koppar (värde två miljoner).
Gränges betalar in pengarna för
lasten till överexekutor.
I detta läge fanns ingen stäm
ningsansökan från Kennecott in
lämnad.
140 ton koppar lossas och sänds
direkt till Gränges-Essem i Väs
terås.
5. Ytterligare ett fartyg Johnsonrederiernas "Buenos
Aires” anländer till Sverige.
Des3 last tillhör Anaconda
Copoer - det ärooklart om Anaconda kommer att följa Kennecotts exempel.

6 . Övriga fartyg omdwstineras.
Chiles regering begär att den
svenska staten ska ta över im
porten av chilensk koppar till
Sverige, både då det gäller vi
lande kontrakt för sista kvar
talet i är och för framtida kont
rakt •

7* Den 13*® november svarar den
svenska regeringen att den inte
kan lägga sig i tvisten om kop
parleveranserna från Chile. I
svaret sägs bl.a. att svenska
staten skulle komma i samma rättstvist som enskilda köpare, d.v.s
att rättsliga åtgärder skulle
kunna vidtas mot staten, och att
staten inte kan påverka domsto
larnas agerande, (detta fram
fördes och kommenterades av han
delsminister Feldt).

8 . Den 15*e november interpelle
rar John Takman på nytt i riks
dagen. Interpellationen före
slår bildandet av ett statligt
handelsbolag för import av chi
lensk koppar, alternativt inrät
tande av en statlig fond för för
skottsbetalning av den svenska
kopparimporten.

9 .Stockholms arbetarkommun,
arbetare vid Gränges-Essem i
Västerås m.fl, kräver att Chile
ska få betalning för sin koppar

10 . I Stockholm demonstrerar man
den 18le november under parolle
rna» ”Vi kräver att Sveriges re
gering erkänner Chiles rätt till
sin koppar.”
”Vi kräver att Gränges-Essem be
talar till Chile.”
11. Den 23*e november ger utri*
kesrainister Wickman ett nekande
svar på Takmans interpellation.
Under den efterföljande debatten
kritiserar Takman och Olle Jo
hansson (cp) regeringen för dess
ställningst agand e.
Under debatten meddelar Wick
man att regeringen beslutat ge
100 miljoner kronor i exportkre
ditgarantier för export till Chi
le. Dessa pengar kommer att (och
har redan delvis) betalas ut till
svenska företag som ersätt
ning för export som chilenarna
inte själva kan betala, p.g.a
den valutabrist som främst hind
ren för kopparexporten har med
fört.

i

12.Under december-januari till
förapar Kennecott en förhalningstaktik som effektivt hindrar Chi
le från att få betalt för sin
koppar. Mågon ny stämningsan
sökan lämnas inte in. Däremot
Överklagas överexekutorns bes
lut att ta emot deponeringen av
betalningen för den första lasten
i Svea Hovrätt. Härigenom förha
lar man ytterligare ärendets gång
Uågra nya jaste ned koppar vå
gar Chile inte sända till Sve
rige innan man fått säkerhet för
betalningen.
!■

Tiden går, någon betalning från
Sverige kommer inte, och Kenne
cott kan tryggt fortsätta sina
internationella bo.ikottaktioner
mot Chile, i trygg förvissning
om att man lyckats utmärkt, åt
minstone i Sverige.

Betalar Sverige priset
tapt fattigrländema?
Av Peter Torbiömsson
Chile ir ett av de länder i Tredi»
;Yäridca tom de senaste åren klarart
attdetvilJharStteisa,
inteiO rrtn hand butdnd. Sverige Ir
villigt att ge bistånd—men inte rätt
visa. Det ir u n vanligt Men nu
framgår dsUm ed lådan tydlighet
Mdan kampen mellan ett USA-bolag
och ett fattigland bar t«giU upp innaaförvåragriiiaer.
v
D etärtvåårsedandenm andstiske presidenten ^llendei folkfrontsregering kom till makten i Chile ge
nom laga vaL Målsättningen var att
ge landet ekonomiakt oberoende och
■kapa förutsättningar för en socialis
tisk stat.
FÖr att kunna genomföra denna
plan var det självklart nödvindigt
att ae till att de imperialistiska
storbolagens innehav av, landets
grundläggande naturresurser flrdea
ttn r å rbihmak igo, något som ockaå
gjorts. Man bar följt den chilemka
it it i bokitiT
>VSA Ucv
m * i ftwr
. tttfeekbagani Chile. Inta nog med att
aodsHrtisk regering fullt legalt
a^om tfilm akten. Den aatt» fa deaaiv ta a t# o g ett genomföre det pra'xrém på vilket man bttvitxald-

T01 USA:» lycka någonting ganska
ovanligt i Latinamerika. Kanske
iven för Sveriges—det ärnågontingaosn snart kommer att visa sig.
Just nu Br situationen den att Chi
le delv is ir avstängt frln hattdel med
Sverige vad gäller den råvara aom
svarar för fyra femtedelar av landets

.M|mrtintnnnt—

i

Den ekonomiska krigföringen mot
Chile h»r plötsligt blivit synlig. Den
har funnita där tidigare. De interna
tionella krediterna har tex strypta,
tCfalo skulle fram tQl idag ha fått
kortfristiga lin om 220 mHjww dol
lar—men har bara fått 31 miljoner.
Det ir ett av akälen till landets då
liga ekxmonji idag. Och ep orsak a |t
snabbt ingripa lö r attlöiAi&uicg^lar
>blockad på andra vägar geniernas
.Chile. Vad är då anledningen tQl den

nu

Nationaliserar
Chil har i sin kamp för ekonomisk
ajåhrtändixhet nattcmaUasret en
mgngo nordamarikanska företaga
.tillgångar Bethlabem Start, aalpgr
Urgruvurn». Bank o f å r e r in oeh
F b ftlix tto n a l City Bank, DuPont
ochJBCA för att U några «*■------ 1

peasa afftref har gjorts tipp i godo.''
Enligt exakt samma principer som
gällde för Kennecott beh Animnda
vid rationaliseringen av koppai gru
vorna.
Man har kontrollerat värdet av de
bokförda tillgångarna och räknat ut
hur
stora 1 vinsterna
på
det investerade kapitalet har varit,
Dé otroliga siffrorna nedan för
klarar varför de nordamerikanska
företagen upplever det som ett dråp
slag att bli av med gruvorna utan a$
f l sina krav godkända.
Och varför nordamerikansk impe
rialism till varje pris vilt förhindra
liknande ■händelser i andra länder,
gärna S& priset av ra knäckt chi
lensk revolution.'
Som bakgrund kan nämnas att ra
jrtriös chilrask uppskattning säger
‘ått^de bida kopparbolagen tillsam
mans med Bethlehem Sted och ett
angdskt gnnrbalag har fört ut UUBO
miljoner dollar under-sina St O i
landet

X-o
Beräkningarna i det här fallet tar
1955 som utgångsår. 1955 till 1971 upp
gick Kennecotts vinster till i gt nomsm:t 52,87% per år. Ja, just det, 52,87%
par år. Fym år tog man under det
växande nationaliseringshotet ur
mer än 100 % av det investerade ka
pitalet från de chilenska gruvorna.
Dessa fabulösa vinster gjorde att
de chilenska investeringarna för
Kennecotts del svarade för 25% av
bolagets vinst. Trots att man där
bara hade 5,6% av samtliga inves
teringar. Kopparproduktionen i Chi
le utgör 30% av bolagets totala.
För Anaeonda är siffrorna likar
tade. Investeringsdelen i Chile ut
gjorde 16% av samtliga, medan
vinstuttaget uppgick till 80% av hela
bolagsvinsten.
Vid bedömningen av affären med
Kennecott fann de chilenska myn
digheterna att ett tak för vinstutta
get måste sättas någonstans. Alla
uttag över 10%per år var att betrakta
som oskäliga vinster.
Chilenerna tog två utländska
opartiska undersökningskommittéer
till hjälp för att fastställa värdet av
de nordamerikanska anläggningarna
vid
nationaliseringsögonblickeL
Man fastslog att Kennecott var skyl
digt den chilenska staten 310 miljo
ner dollar. Ett slag i ansiktet för
Kennecott — även om det gavs med
hjälp av affärsmässiga kalkylet.
Kennecott vill ha betalL Därför
kräver man vid domstolar världen
över betalning för koppar från El
Teniente-gruvan.

Domstolens sak?
Domstolarna kommer att ta ir på
sig för att lösa denna tvist. Chile kan
inte vänta s i länge. Storfinansen
däremot kan mycket väl vänta. Alla
papper I det här måtet finns till
gängliga. Det är bara att studera dem
och välja sida. Det går inte far den
svenska regeringen att sti utanför
och hävda alt det är domstolarnas
sak att avgöra ersättningsanspråken.
Framför allt Inte när vl redan givit
Allenderegtmcn rätt I sak-rätten att
nationalisera sina naturtillgångar.
Den chilenska regeringen har redan
en gång begärt att den svenska re
geringen genom att bilda ett
statligt Inköpsbolag ska kringgå den
uppkomna situationen. Regeringen
sa nej. Man hävdade att det stred mot
internationell rätt att staten på detta
sätt lade sig t en tvist mellan två par
ter.
Situationen är allvarlig. Tiden är
knapp. För chilenerna. Ändras inte
den uppkomna situationen betyder
det att vi på svensk mark tillåter en
ekonomisk krigföring mot Chile som
otillbörligt försvårar för chilenerna
att själva lösa sina inre angelägenhe
ter. Underlättar lör de kuppmakarc
eller reaktionära krafter som Ken
necott mer än gärna ser vid makten i
Chile.
Vad kan då den svenska regering
en vara rädd för. Är det möjligen en
rädsla liknande den som Gränges
Eisem idag bör hysa? Rädslan för
ekonomiska påtryckningar från
USA hindrar oss att uppfylla våra
åtaganden mot U-länderna.

Gränges intressen
Låt oss titta cn smula på Gränges
Esscms situation. Gränges är ett
bolag med stora intressen i råvaru
källor världen över. Det drivs ute
slutande för att ge sina aktieägare
högsta möjliga utdelning.
Gränges är ett svenskt multina
tionellt bolag av strängt taget sam
ma karaktär som Kennecott. 1 prin
cip bör dessa två bolags intressen
sammanfalla. Skulle de inte göra det
förstår nog den starkare att utöva
påtryckningar mot den svagare. I
den storfinansiella bolagsdjungeln
går trådarna ofta ihop, något som
underlättar för de nordamerikanska
finansintressena när det gäller att
störa ett svenskt bolag i dess affärer.
Kennecott kontrolleras av en av
världens mäktigaste finansgrupper,
den s k Morgon-gruppen, främst
genom Morgan Guaranty Trust.
Denna har ett dominerande infly
tande över bolag som ITT, Ford,
Boeing, Anaeonda och General Mo
tors. Och just dessa bolag har varit
inblandade i allvarliga konflikter
med den chilenska regeringen.
Att ITT aktivt arbetade för en
kupp innan Allende tillträdde presi
dentposten avslöjades i de topphem
liga interna dokument som den
nordamerikanske journalisten Jack
Anderson lyckades komma över och
publicera.
Följer man trådarna från Morgan-gruppens intressen i USA till
dess bolag i England hittar man
Phelps Dodge, som har ett samägt
företag med Gränges Esscm. Detta

/öretag är i sin tur Iil-o i rntcf Gräng
es Essems helägda st enska dotter
företag i Englanrl Här är alltså
Gränges och M rgans intressen
gemensamma. Det är förståeligt om
det svenska företaget inte blir så ddr
våldsamt upprört när råvarutill
gången från Chile stryps.

Svensk prestige
Men Sverige har intresse av att
landets kopparförsörjning upprätt
hålls. Sverige har intresse av att vår
prestige i Tredje Världen upprätt
hålls — att vi inte betraktas som en
bland andra imperialistiska stater.
Eller?
,
Chile har under det senaste året
förlorat närmare en miljard kronor
pä grund av sjunkande kopparpriser.
Nu får det inte ens längre ut pengar
för den koppar det levererat.
Det är en farlig situation just när
den chilenska fascismen bereder sig
att gå till frontalattack mot Allende.
Sverige är mycket mer betjänt av
ett socialistiskt Chile som själv kan
välja sina handelspartners. Mer än
av en fascistisk marionettstat. Det
förefaller att vara alternativet om
inte den svenska regeringen intar cn
progressiv ståndpunkt. Skulte Sveri
ge någon gång välja socialismen,
skulle vi utsättas för det tryck som
är Chiles i dag.

REBERINGENSROLL
Den svenska regeringen har vid
flera tillfällen förklarat sig
vilja stödja Chiles försök att
nå nationellt oberoende och ut
veckling.
Det har också framförts att var
je nation själv ska få bestämma
över sina naturtillgångar.

Så sent som den 4 december 1972
röstade Sverige för en EN-resolution (UNCTAD) om varje nations
suveräna rätt till sina natur
tillgångar. Härvid gjorde Sverige
i sitt uttalande i anslutning
till omröstningen, en särskild
anspelning på kopparfrågan. Hä
rigenom klargjorde man återigen
i princip sin positiva hållning
till Chile i dess kamp mot kop
parbolagen.
Detta är alltså regeringens
prinipiella inställning i kop
parfrågan. Ändå har Chile inte
fått dågon betalning för den
koppar som kom till Sverige i
november.
HÄRRÖR DET?
Vi ska nedan försöka ge svar på
frågan varför svenska regeringens
ord skiljer si£ från dess handlan
de. Men först ska vi nämna några
andra aspekter:
Vad vill Chile ha?
"Chile är ett av de länder i
tredje världen som de senaste
åren klarast markerat att det
vill ha rättvisa, och inte i
första hand bistånd.n
Chiles regering har vid upprepa
de tillfällen deklarerat att uet
viktigaste för landet är att kun
na exportera sin koppar utan av
brott och till rimliga ocn stabi
la priser. Hfetr man sin kopparexport garanterad kan man själv
styra sin utveckling utan på
tryckning utifrån.

Chile är också tacksamt för ut
vecklingsbistånd utifrån av den
typ overige gerr Detta eftersom
Världsbanken, US-Aid etc. boj
kottar landet och samtidigt krä
ver återbetalning på tidigare
lån.
Men biståndet kan aldrig uppvä
ga förlusten av en säker koppar
export. Biståndet är och för
blir i bästa fall ett slarvigt
ditsatt plåster på det ständigt
växande sår som kopparbojkotter
na skapar.
Vad har regeringen gjort?
Regeringen har fng 1973 ansla
git 30 miljoner kronor till ut
vecklingsbistånd till Chile.
Dessutom har regerinöen utfäst
stöd"till Chile för en import
av storleksordningen 100 mil
joner kronor".
Vad innebär detta? De 100 mil
jonerna består av s.k. exportkreditgarantier. Det betyder att
svenska staten ger en garanti
till de svenska företag som säl
jer varor till Chile. Om Chile
inte kan betala går staten emellan och betalar.

Äö
Så har delvis red$n skett- Chi
le har p-g-a. bojkotterna haft
brist på främmande valuta och
därmed haft svårigheter att be
tala sin import* Därför har sv
svenska staten betalat. Detta
har inneburit dels att de sven
ska företagen har hållts skadelösa och dels att Chile fått
möjlighet att fortsätta sin im
port från Sverige.
De exportkreditgar^ntier som gi
vits har alltså varit ett begrän
sat men dock stöd till Chile.
Men om man fortsätter att ge ex
portkreditgarantier i stället
för att stödja kopparexporten
kommer det ätt inneBära två sa
ker:
a. stöd åt de svenska exportföre
tagen.
b. Chile blir ekonomiskt beroende
av Sverige.

Varför det ?
Om Chile inte kan få ekonomiska
resurser för sin import på annat
sätt, är man tvungen att köpa hos
det land som erbjuder sin industri
exportgarantier.
Det innebär att Chile, p.g.a de
kopparbojkotter som Sverige stött
genom sitt praktiska handlande om
än inte i teorin, inte själv kan
välja var och nå vilka villkor
man vill handla. Man kan inte
köpa de varor man själv vill till
de förmånligaste priserna, utan
är piskad att handla med svenska
företag.
Det innebär att Sverige tar ifrån
Chile en bit av dess oberoende,
samtidigt som man ger de svenska
storföretagen ett effektivt stöd.
Mot detta kan invändas att det är
bättre för Chile att få varor från
Sverige an att inte få några varor
alls.
Det argumentet håller inte* Chile
skulle vara oberoende, skulle
själv kunna välja sina varor,
bara kopparexporten var säkrad*
Och kopparexporten skulle kunna
vara säkrad, om bara länder som
Sverige i sitt praktiska hand
lande inte gick de störa kopnarföretagens ärenden*

Varför har inte regeringen g.iort
något väsentligt?
Det har föreslagits olika vägar
för att hålla Chile skadelöst för
de bojkottaktioner som Kennecott
företagit i Sverige.

Exempel på sådana förslag är
upprättandet av ett statligt
handelsbolag för import av
chilensk koppar eller bildan
det av en fond för att hålla
Chile skadelöst. På lång sikt
är det också möjligt att ändra
lagarna på ett sådant sätt som
gör bojkottaktioner av denna
typ omöjliga.
Vad säger då den svenska rege
ringen om dftssa förslag?
På den chilenska regeringens
begäran om att Svenska staten
skulle träda in som köpare av
chilensk koppar svarade man
följande:
•... svenska staten skulle kom
ma i samma rättsläge som en en
skild köpare, dvs. rättsliga
åtgärder kunde vidtagas mot
staten, och staten har givet
vis inte någon möjlighet att
påverka domstolarnas agerande•”
Vidare säger man aprouå försla
get om ett statligt handelsbo
lag för import av koppar:
”Det är fullt möjligt att det
amerikanska bolaget då skulle
begära själva kopparen i kvar
stad. ^en chilenska kopparéxporten till Sverige skulle då
resultera i ett växande kvarstadsbelagt kopparlager i Sve
rige icke tillgängligt för
svensk produktion eller kon
sumtion. Vi kan beklaga att
rättsläget är sådant, men det
är en fullt möjlig verkan av
läget.”
I kort sammandrag innebär det
ta att den svenska regeringen
föredrar att låta Chile ta stö
ten av Kennecotts möjligheter
att utnyttja svenska domstolarr
för sina syften.
Annars kunde man ju tycka att
det vorelfcimligt att Sverige
tog stöten för vad vi själva
åstadkommer*

Regeringen kryper bakom lagpa
ragrafer. Deras argumentering
håller inte. Med lite god vil
ja skulle man kunna finna ett
sätt att hålla Chile skadelööt
på allvar och garantera landets
export av koppar åtminstone till
Sverige.
Nedan följer två av flera exem
pel på hur man skulle kunna gå
till väga för att garantera Chi
les kopparexports
I .

a. Regeringen upprättar ett bo
lag för import av ohilensk kop
par.
b. Om Kennecott gör anspråk på
kopparen, på liknande b ätt som
gjorts med leveranserna till
Gränges, betalar regeringen in
beloppet till överexekutor i
väntan på domstolsbehandling,
på samma sätt som Gränges nu
gjort.
c. Därefter kan regeringen säl
ja kopparen vidare, eller använ
da den som Gränges gjort. De fö
retag som normalt förbrukar chi
lensk koppar, som t.ex. Gränges,
liljeholmen m.fl. betalar då di
rekt till regeringen.
d. Parallellt med importbolaget
inrättar man en fond för betal
ning av den chilenska kopparn.
Från denna fond betalas koppar
leveransernas värde till den
chilenska staten.
e. Ovanstående innebär att de
svenska företagen får sina kop
parleveranser och chilenska staten
sina pengar i vanlig ordning.
Det innebär också att svenska sta
ten, i väntan på domstolsförhand
ling, får ligga ute med de pen
gar som chilenska staten nu lig
ger hte med.
II. I stället för att som nu ge
exportkreditgarantier till svens
ka företag för export till Chile,
kunde regeringen ge garantier till
det chilenska CODELCO för export
till Sverige. Man skulle t.ex»
kunna garantera den chilenska kop
parexporten till Sverige under de
kommande tre år$n« SIDA
upp
repade gånger förklarat sig vilja
stödja u-ländernas export. Rege» ’

ringen har klargjort att svenskt
bistånd inte ska vara bundet till
inköp av svenska varor. De ex
portkredit garant i er regeringen
ger svenska företag innebär en
bunden u-hjälp till Chile. Genom
att i stället ge garantierna till
Chile man sluta bryta mot prin
cipen om obundet bistånd och sam
tidigt stödja u-ländernas (Chiles)
export.
Ovannämnda förslag skulle alltså
innebära att Sverige i stället för
Chile tog på sig ansvaret för den
situation som uppkommit. Detta
vore rimligt eftersom det är de
svenska lagarna som gör det möjligt
for Kennecott att kringgå de chi
lenska lagarna.
Dessutom är det enligt experter
i internationell rätt mycket san
nolikt att en eventuell kommande
rättstvist med Kennecott skulle
vinnas* Då skulle också svenska
staten hållas skadelös, samti
digt som man givit Chile ett verk
ligt stöd, i stället för som nu
ett skenbart.
På lång sikt borde regering och
riksdag också kunna ta bort de
luckor som nu uppenbarligen finns
i lagarna. Då skulle Kennecott och
liknande företag inte kunna utnyt
tja det svenska rättsväsendet för
sina syften längre.
Men den svenska regeringen har
inte visat någon som helst vilja
att göra något, i stil med det
som nämnts ovan, för att säkra
Chiles och andra länders rätt till
sina naturtillgångar. Inte heller
på lång sikt vill man åstadkomma
lågon ändring *u...at t regeringen
inte avser att 'tillsätta någon ut
redning för ändring av de lagreg
ler som kan vara av betydelse i
detta sammanhang.”
Vad innebär detta?
Den svenska regeringen är inte
intresserad av att på allvar stöd.ia Chile. Den ställer sig oå sam
ma sida som Gränges och Kennecott
i deras kamp mot nationernas fri
görelse från imperialismens klor.

- Gränges är ett multinationellt
företag av liknande karaktär som
Kenneoott, med huvudsyftet att ge
sina aktieägare största möjliga
vinst.
- Gränges har själv gruvintres
sen i u-länder liknande Kennecotts
i Chile. Järnmalmsbrytningen i
Liberia (Lamco) är det viktigaste.
Vad gör Gränges om Liberia vill
nationalisera Lamco? (Och vad gör
Sveriges regering?)
- Gränges planerar f.n. att ingå
i ett stort kopparbrytningsprojekt i Peru. Bolaget blir där kom
panjon med bl.a. det amerikanska
Cerro Corporation - ett av de fö
retag som fick sina gruvor i Chi
le nationaliserade.
-Som Peter t‘orb jömsson nämner
kontrolleras Kenneoott av Lorgangruppen, en av världens mäktigas
te finansgrupper. Denna grupp styr
bl.a. bolaget Phelps Dodge.
"Phelps Dodge har ett samägt fö
retag med Grämges-Essem. Detta
företag är i sin tur lierat med
Gränges-Essems helägda svenska
dotterföretag i England. Här är
alltså Grängeä och Morgans intres
sen gemensamma."

Det som står i den här arti
keln av Sara Lidman uppfattas
nog av många som drastiskt och
kanske överdrivet. Men om vi
tänker efter noga: Är inte det
hon skriver om hur domstolen
borde uppträda egentligen det
verkligt sakliga, det rimliga?
Borde inte en svensk domstol
och vi alla ta det som ett
skämt när dett rikt jätteföre-?
tag kommer och anklagar det
land, som man plundrat och be
stulit under 60 år, för stöld
av sina egna naturtillgångar?

nu
- En stor del av Gränges-Essems
och andra Grängesbolags produk
tion försäljs i USA. Även om inte
den direkta intressegemenskapen
skulle funnits, hade alltså ame
rikanarna haft goda påtryckningsmÖjligheter.
- Gränges är den största köparen
av den kopparmalm som Boliden pro
ducerar. Boliden har goda kontak
ter med kanadensiska och amerikans
ka gruvbolag. lan investerar i kop
pargruvor i Kanada.
Gränges delar följdaktligen de
stora kopparbolagens intresse
av att hålla de kopparproducerande u-ländernas inflytan
de över sina malmer nere.
Dessutom står man själv i beroen
de till dels den amerikanska mark
naden för avsättning av sina
produkter, dels till den svenska
kopparproducenten Bofors för säk
rande av sin råvara.
Det är således helt naturligt att
Gränges-Essem, i egenskap av ka
pitalistiskt gruvföretag, stäl
ler sig på de stora gruvmonopolens sida i kampen mot det
chilenska folket.

Koppars töldenfJ
□ NtJ KAN ndcon sk o t a
VIETNAM SOM HAN VILL
Mod det 1 en kvSQaniMk
Nlxons seger över UHA.
Vietnam består UkvS Inta bara
anr Thleu och de andra entenömrn a ,l Saigon. Dat wm» e tt Aktie
1 Vietnam aom inta tänker -Ut*
Ntzan sköte deras i» » | aom kan
em — vad löpsedlarna hår 1 v id
in tiger.
Mas dat tlnna ett stövelsUctande t en aldan där rubrik aam gör
en ursinnig och förtvivlad.- Nlsnu
Ör aA mycket närmare än vl trpr
när vl förlägger Vietnam tU|
"O irran ' östern. Nixon d r g*
vig in 1 Väateräa. Han aka ha v ir
hJBp att atjlla betalningen B r
kopparn aam Chiles regering aått
Un Oranger
e tt ■■»■«*«
bolag.
□ I ARATAL bar USA-hotaget
Kenneoott atullt koppar och arbetakmft M n C hile. N lr Chlla
äntligen fått en regering aom aalt
atopp för damm UUndvertuamhat
— d l anhlagnr vmnetjuven Kanaaoott dat
Chile för
atöldl D et Br a l fräckt att v id 
den bUr mållöa.

Oeh det är
förttnmnlng
aom • UHA-bolaget räknar med.

D et svenska botaget bar lydigt
som en eöaingängarw hyst. In be
talningen "1' avvaktan på domrtolsutalag". Och redaa bar v l
hört Juridiska experter tala om
”Juridiskt problem aom det
ta upp tfQ .tvä ir u t t lösa**. Men
hur skulle två år lrunna tfieka
iö r an' aådan problemställning.
H ela vår rittaupp fattning m féte
elåa nönder och himhil lör att
man på allvar ska kunna tu npp
frågan: Har Chlla
kopparn
1 Chile M n OSAT S tig a n hör
hemma l en ebanrd p jie Inta 1 en
anständig
□ TILLS VIDASS
det nå

got eom heter obefogat åtal 1
svensk lag. Vl kan bara utgå lfrin
att domstolen 1 VSstarte ska hän
föra Keanacntte
till av
delningen ohefpgade Ital oeh dö
ma Kennecott til) saftiga böter
för dem försök att förlöjliga det
■venska riK iiinim lul
Och Grängea Hmam "«***■ ome
delbart betala. Chlla dan koppar
eom tm portente M a <*««
Om leka kmt falk I CMle « d n
varaomboh* m ed lag * d v n em
oaA NO KAN NDCON SKOTA
SVHBIQB-aOH HAN VILL.'
BASA UDM AN

Gränges roll

Gränges-Essem (f.d. Svenska Me
tallverken) är ett dotterbolag
till Grängesbergsbolaget.
Gränges-Essem hade tecknat kon
trakt med det statliga, chilens
ka kopparorganet CODELCO, om in
köp av bl.a. den koppar somilossades i Stockholms hamn den 8*e
november.
Kennecott hade tidigare hos Väs
terås tingsrätt begärt kvarstad
på denna koppar, ken tingsrät
ten avskrev målet eftersom far
tyget med kopparlasten ännu be
fann sig på internationellt vat
ten.
När kopparn kora till Stockholms
hamn fanns ingen stämningsansö
kan inlämnad, och följdaktligen ingen som helst anledning
för Gränges att inte uppfylla
det kontrakt man tecknat med
CODELCO.

Det rimliga i detta läge hade
varit att Gränges betalat till
den man tecknat kontrakt med,
nämligen kopparns rättmätige ägare CODELCO.
I stället väljer man att depo
nera pengarna hos överexekutorn,
där de tills vidare ligger låsta,
btom räckhåll för ett Chile som
lider en desperat brist på främ
mande valuta.
Varför gör Gränges detta?
Eftersom de privata företagens
åtgärder är ställda utanför all
demokratisk kontroll kan man al
drig 100^-igt få reda på anled
ningen till deras handlande.
I Peter Torbjörnssons artikel har
vi redan sett några av de skäl,
som gör det troligt att Gränges
intressen i mycket sammanfaller
med Kennecotts. Nedan räknar vi
upp dessa och några av de övriga
anledningar som finns för Gränges.
Essems ställningstagande!
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Kopparföretagen och andra ut

Sverige har fått en roll i detta.

ländska storbolag har sedan

Kennecott har lyckats använda

länge exploaterat Chile och

Sverige för sina syften. Idag

hämmat landets utveckling.

får inte Chile några pengar för
sin kopparexport till Sverige.

Den chilenska Folkfrontsregeringen återgav landet kontrollen

I den här bulletinen ger vi en

Över sin största naturrikedom.

kortfattad bakgrund till Chiles

Den minskade därmed de stora

situation,- till kopparkonflik

bolagens vinstmöjlighéter.

ten och till Sveriges roll i
sammanhanget•

Beslutet om nationalisering av
kopparfyndigheterna antogs en

Vi visar hur det amerikanska

hälligt av Chiles riksdag. Den

bolaget lyckats utnyttja de

bestämde också hur eventuell

svenska lagarnas utformning for

ersättning till bolagen skulle

sina syften. Vi visar också hur

beräknas•

Grängesbergsbolaget och den
svenska regeringen i sitt prak

När bolagen inte blev nöjda med

tiska agerande ställt sig på

chilenska regeringens agerande,

USA-bolagets sida.

drog de saken inför domstol.
När den chilenska domstolen gick
emot bolagens Önskemål, strun
tade de i den också.
Nu försöker bolagen kringgå de
chilenska lagarna genom bojkott-

Sverige deltar alltså i USA*företagens imperialistiska
anslag mot folkens frigörelse*

aktioner i bl.a. Sverige.

Den chilenska regeringen har

*

Detta får inte fortsätta!

gjort ett försök att börja
läka de sår som 500 år av ut

Vi kräver därför:

ländskt beroende har skapat.
Kopparbolagen försöker spoliera

- ATT REGERINGEN SER TILL ATT

dessa försök. För att göra det

CHILE FÅR BETALT FÖR SIN

samarbetar de med andra stor

KOPPAR OCH ATT KOPPAREXPOR

företag, med USAs regering och

TEN TILL SVERIGE GARANTERAS

med internationella institutio
ner som exempelvis Världsbanken*

