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MAROKKO, NORGE OG IRAN: Onsdag kunne Nor-
watch, Framtiden i Våre Henders gravende 
nettsted, melde at Coop-kjeden har besluttet 
å stanse mottaket av tomater fra Vest-Sahara. 
Denne regionen har de siste 30 årene blitt ok-
kupert av Marokko etter at Spania trakk seg 
ut som kolonialiserende makt. 

I stedet ønsker den forbrukereide mat-
kjeden nå bare å motta tomater fra Agadir 
i Marokko, opplyser kommunikasjonsdirek-
tør i Coop, Bjørn Kløvstad. Slik ser det ut til 
å bli slutt på Azura-tomater fra Vest-Sahara 
i Norge. Noe som i det minste kan legge noe 
mer press på marokkanske myndigheter.

Dermed tar en stor, norsk, ikke-statlig 
aktør på eget initiativ etisk ansvar. Om dét 
ikke er knapt til å tro, så er det i det minste 
ikke for godt til å være sant. Okkupasjo-
nen har nemlig medført en svært hard linje 
overfor folk i Vest-Sahara, slik som overfor 
den saharawiske vinneren av Studentente-
nes Fredspris 2009, Rabab Amidane. Hun 
er for tiden på Norges-reise i etterkant av 
prisutdelingen under ISFIT-festivalen i 
Trondheim. Man skal ikke se bort fra at 
prisen og oppmerksomheten har påvirket 
Coop-kjeden.

Marokkonske myndigheter på sin side 
tar heller opp problemet med Irans påståtte 
misjonering for sjiaislam i det sunnidomi-
nerte kongedømmet. Sist fredag brøt Ma-
rokko, som under kong Mohammed VI 

vel å merke har opplevd demokratiske og 
kvinnepolitiske framskritt de siste årene, 
sine diplomatiske forbindelser med regi-
met i Teheran. Årsaken er rapporter om at 
iranske myndigheter har forsøkt å omvende 
marokkanere. 

Nåvel. Mens Marokko har en minoritet 
av både jøder og kristne, om enn ikke like 
mange som før Israels opprettelse i 1948, 
er sjiamuslimene langt færre, for ikke å si 
tilnærmet fraværende som sådan. Faren for 
stor sjiapåvirkning fra det persisktalende re-
gimet, som ligger noen tusen kilometer unna 
det hovedsakelige arabisktalende Marokko, 
er nok derfor noe begrenset. Ikke minst hvis 
man sammenligner denne påståtte sjiami-
sjoneringen med den Saudi-Arabia bedri-
ver med sin neokonservative og reaksjonære 
wahhabist-retning: Saudi-Arabias statsstøt-
tede wahhabister står nok for en langt mer 
reell og bekymringsfull påvirkning, også for 
Marokko, enn iranske sjiaer. 
KONSEKVENSEN: Norske bedrifter viser at de 
kan tenke etisk når de vil, eller må. Marok-
kanske myndigheter viser at også de er be-
dre til å gripe fatt i andres problemer enn 
sine egne.
DILEMMAET: Har Coop blitt mer bevisste på 
menneskerettighetsbrudd enn den rød-
grønne regjeringen, som tydeligvis ennå 
lar okkupasjonsprodukter passere gjennom 
tollen?

RESSURSER
Etisk handel i skuddet

GOD IDÉ: Coop stanser 
salget av okkupasjonsto-
mater. FOTO: SCANPIX

Rio de Janeiro

Feiret du kvinnedagen 8. mars? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Av RuNA H. TIeRNO, RIO De JANeIRO, bRAsIl

Fem på gata i

Antonio Rafael Jaeger, 27, 
flyvert/kabinpersonale
Ja, vi feiret. Vi gikk ut og spiste 
lunsj eller middag. Kvinnen er en 
veldig spesiell person, kilden til 
selve livet, så dette er ikke en dag 

vi kan la passere uten å markere den.

Maria do Rosario Rosa, 61, 
hushjelp
Nei, jeg feiret ikke fordi jeg skal 
jobbe, men hvis ikke, så hadde 
jeg feiret. 8. mars er en dag 
der jeg som hardtarbeidende 

kvinne føler meg viktig, som en vinner. Det er en 
viktig dag, og vi kvinner har i dag muligheter til å 
overvinne alle utfordringer. Her i Brasil kan vi få 
kvinnelig president ved neste valg.

Luisa Paz, 32, frisør
Det er klart jeg feiret, det er dagen 
vår. I dag har kvinner fått en 
viktigere posisjon i samfunnet og 
på arbeidsmarkedet, slik var det 
ikke før. Før var kvinner hjemme 

og tok seg av familien, og det var det hele, men i 
dag jobber vi både ute og hjemme.
 

Sergio Pauliac, 60, advokat i 
miljørett
Ja, selvsagt. Jeg feiret med kona 
mi, med svigerdøtrene og alle de 
andre kvinnene i familien. Kvin-
nen er svært viktig for oss, hun er 

mor, og moder jord er sentral i naturen og i hele 
kretsløpet. Dette er bare en av mange grunner til å 
markere denne dagen.

Margarida Valeria Moreno de 
Andrade, 47, kokke og barnepike
Ja, jeg feiret denne dagen. Det 
er en viktig dag historisk, som 
startet med at kvinner kjempet 
for stemmerett og til slutt fikk det. 

Dette var en stor seier, og med årene har kvinner 
får stadig flere rettigheter i samfunnet. Det gir meg 
som kvinne grunn til å feire.


