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UTLAND

Flyktet fra overgrep og fattigdom

Krigsmateriell  Comrod på Tau

ROGALAND
– Vi har fortsatt ikke fått skik-
kelig svar på spørsmål om 
eksporten til Marokko – selv 
om vi har purret utallige gan-
ger. Etter at vi sendte rekom-
mandert brev hjem til alle sty-
remedlemmene i fjor høst, 
fikk vi svar der ingen av våre 
spørsmål besvares. Det er 
sjelden jeg har opplevd en 
bedrift med en sånn mangel 
på åpenhet, sier Erik Hagen, 
daglig leder i Støttekomiteen 
for Vest-Sahara. 

Støttekomiteen arbeider 
for å skape «kunnskap og en-
gasjement rundt situasjonen 
for befolkningen i Vest-Saha-
ra», ifølge Hagen. Vest-Saha-
ra er okkupert av Marokko, og 
dette regnes som et brudd på 
folkeretten (se egen sak).

Det var i 2010 at Comrod 
ifølge NRK fortalte at selska-
pet blant annet eksporterte 
antenner til marokkanske po-
litistyrker. Salg til hæren skal 
ha blitt gjort ved at antennene 
er solgt til USA og så videre-
solgt til Marokko. 

Slutt med handel
– Comrod forholder seg ikke 
til sitt samfunnsansvar som 
resten av norsk næringsliv 
gjør. Så å si all norsk samhan-
del med de okkuperte områ-
dene har sluttet, sier han.

Støttekomiteen har i man-
ge år arbeidet med å få norsk 
næringsliv vekk fra Vest-Sa-
hara. I dag har, ifølge Ha-
gen, all annen norsk handel i 
de okkuperte områdene opp-
hørt. Norske myndigheter har 
også frarådet norsk nærings-
virksomhet i dette området. 

– Det har vært snakk om 
store norske engasjementer 
som stort sett er avsluttet. Jeg 
ser det som innlysende at et 
hvilket som helst norsk sel-
skap ville vurdert de etiske 
aspektene ved å støtte opp 
under et diktatur og ved sin 
tilstedeværelse bidra til å for-
lenge okkupasjonen, sier Ha-
gen. 

Når det gjelder Comrod er 
det ikke snakk om vanlige næ-
ringslivsinvesteringer, mener 
han. 

– Dette er strategisk krigs-
materiell som kan være brukt 
av okkupasjonsstyrkene. Det 
er umulig for oss å vite etter-

som de er så hemmelighets-
fulle og ikke vil svare for om 
utstyret har vært brukt i Vest-
Sahara. 

Skriftlig svar
Ole Gunnar Fjelde, adminis-
trerende direktør i Comrod, 
sier at bedriften har svart 
støttekomiteen skriftlig. 

– Jeg tar til etterretning at 
Støttekomiteen for Vest-Sa-
hara ikke synes å være for-
nøyd med svaret som er over-
sendt fra Comrod, sier han. 

Støttekomiteen oppgir at 
svaret de har mottatt på åtte 
spørsmål om salg til Marokko 
er dette: 

«Som børsnotert selskap 
har vi strenge krav til hvordan 
og hva vi kommuniserer utad. 
Comrod kan derfor ikke svare 
på deres henvendelse.»

Fire mer generelle spørs-
mål om eksport og samfunns-
ansvar besvares slik: 

«Det er vanligvis urealis-
tisk for en mindre kompo-
nentleverandør som Comrod 
å forsøke å styre sluttbruken 
ettersom selskapet kun unn-
taksvis er i direkte kontakt 
med sluttbrukeren. Comrod 
respekterer norske eksport-
begrensninger. Ingen av an-
tennene er omfattet av depar-
tementets eksportkontrollis-
te.»

Hilde Wallacher, forsker 
ved Fredsforskningsinsti-
tuttet i Oslo, mener dette er 
et eksempel på svakheter i 
norsk kontrollregelverk. 

– Ved å eksportere via en av 
våre allierte er det mulig for 
bedrifter å eksportere varer til 
områder vi aldri ville ekspor-
tert til direkte. Det amerikan-
ske regelverket er mye mer fo-
kusert på amerikansk sikker-
hetspolitikk enn humanitære 
hensyn.

Hovedproblemet med for-
svarseksport til Marokko me-
ner hun er okkupasjonen av 
Vest-Sahara. 

– Ved å støtte opp under 
okkupasjonen bidrar man til 
brudd på folkeretten og men-
neskerettighetene. Dette er 
allment kjent og burde vært 
nok til å heise rødt flagg.

INA GUNDERSEN
ina.gundersen@aftenbladet.no

 Tau-bedriften Comrod har i to og et halvt år 
latt være å svare på spørsmål om salg 
av militært utstyr til Marokko. Slik eksport 
er ikke lov. Grunnen er landets okkupasjon 
av Vest-Sahara. 
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hele tiden. Skjer noe av dette 
med utstyr fra Comrod? Og hva 
med overvåkingen langs mu-
ren? spør Lemnaissir.

INA GUNDERSEN
ina.gundersen@aftenbladet.no

Fakta

 Militært utstyr: Deles inn i to 
kategorier: A-materiell er enkelt 
sagt ammunisjon, eksplosiver, 
våpen, raketter og deler til skarpe 
våpen. B-materiell er alt annet, 
for eksempel overvåkingsutstyr, 
finlandshetter og kommunika-
sjonsutstyr. 
 Land: Deles inn i tre kategorier.

Den første kategorien er i hoved-
sak Nato og de øvrige, nordiske 
landene som Norge eksporterer 
forsvarsmateriell til. Nummer to er 
land som Norge ikke eksporterer 
til. Dette er land med krig og land 
som FNs sikkerhetsråd har vedtatt 
sanksjoner mot. Den siste grup-
pen består av land som Norge 
normalt ikke selger våpen og am-
munisjon til, men som likevel «et-
ter en nøye vurdering eventuelt 
kan motta annet militært utstyr.»
 Comrod: Bedrift med hovedse-

te på Tau. Globalt ledende innen-
for antenneteknologi, hovedsake-
lig til forsvarsmarkedet. 

Nekter å svare 
på spørsmål 
om omstridt 
militæreksport

LONDON

Assange ber Obama 
stanse heksejakten

Foran det store presse-
korpset som møtte opp 
utenfor Ecuadors am-

bassade i London i går, opp-
fordret WikiLeaks-grunnlegger 
Julian Assange USAs president 
til å stanse heksejakten mot 
varslernettstedet.Også FBI-et-
terforskningen av WikiLeaks 
må opphøre, ifølge Assange, 
som ikke hadde vist seg offent-
lig siden mars før i går.

– USA må garantere at det 
ikke vil forsøke å rettsforfølge 
våre medarbeidere eller tilhen-
gere, sa han søndag i en tale fra 
balkongen til ambassaden, hvor 
han har oppholdt seg siden 19. 
juni.

Til høylytt jubel krevde As-
sange i tillegg at den ameri-
kanske soldaten Bradley Man-
ning, som er tiltalt for å ha lek-
ket hemmeligstemplet infor-
masjon til WikiLeaks, løslates. 
(NTB)

ROMA

Italiener døde etter 
å ha tent på seg selv

En 54 år gammel itali-
ensk mann døde i går 
av skadene han pådro 

seg da han satte fyr på seg selv 
i protest mot arbeidsledighet.  
Angelo di Carlo fikk brannska-
der på 85 prosent av kroppen 
etter protestaksjonen utenfor 
den italienske nasjonalforsam-
lingen i Roma forrige helg. En-
kemannen hadde store økono-
miske vansker etter å ha mistet 
jobben sin, og før det hadde han 
slitt i flere år med midlertidige 
arbeidskontrakter, skriver itali-
enske medier. 

DAMASKUS

Assad feiret id 
offentlig

Syrias president Bas-
har al-Assad viste seg 
offentlig da han feiret 

den muslimske høytiden id al-
fitr i Damaskus. Det er første 
gang Assad viser seg offentlig 
siden han tok sin nye statsmi-
nister i ed for en uke siden. I går 
deltok presidenten i bønn i al-
Hamad-moskeen. Han stilte i 
dress og slips og hilste velvillig 
på de andre frammøtte i mos-
keen. (NTB)
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