
Utenriksdepartementet frarå-
der norske selskaper å inves-
tere i marokkansk-okkuperte
Vest-Sahara. Det er bra tenkt,
men politikken fungerer ikke.
Selskapene kjenner ikke til fra-
rådningen, eller gir blaffen i
den uten at det får konsekven-
ser.

En av Vest-Saharas ledende
menneskerettighetsaktivister,
Aminatou Haidar, var nylig på
norgesbesøk. Som så mange
andre klartalte og modige
kvinner og menn i okkuperte
Vest-Sahara, har Haidar blitt
straffet med både fengsel og
tortur for sin kritiske røst.

Haidar forklarte at den opp-
rinnelige befolkningen i det
marokkansk-okkuperte landet,
saharawiene, ikke tjener en
krone på det internasjonale næ-
ringslivet i Vest-Sahara. Mye av
fosfat- og fiskeribransjen er
svært lukrativt for høytstående
marokkanske offiserer. Men
ikke for saharawiene.

«Okkupasjonen og overgre-
pene i Vest-Sahara vil bare fort-
sette så lenge de utenlandske
selskapene profiterer på okku-
pasjonen», sa Haidar til meg da
hun var på besøk.

Hun gjorde det klart at hun
setter pris på at norske myndig-
heter fraråder norsk næringsliv
å investere i Vest-Sahara, men
at den norske politikken har
svært liten effekt.

For stadig flere norske selska-
per roter seg inn i Vest-Sahara
på Marokkos side i konflikten.

Den største norske enkeltinves-
teringen i Vest-Sahara så langt,
fant sted i fjor. Da rykket den
norske Sjøvikgruppen inn i de
okkuperte områdene, med file-
teringsanlegg og trålere. Under
en fiskerilisens utstedt av ok-
kupanten håver de nå inn ton-
nevis med fisk. Sjefen i selska-
pet, Odd K. Sjøvik sa til Ber-
gens Tidende 10. mars i år at
han har god samvittighet, og at
kritikken mot hans engasje-
ment bygger på uvitenhet. Sjø-

vik sier de bare gir den fattige
lokalbefolkningen en mulighet
til å «høste utenfor kysten de-
res».

Men Vest-Sahara er ikke en
del av Marokkos kyst. Og Sjø-
vik unnlater å fortelle at den
fattige lokalbefolkningen som
jobber på prosjektet hans alle
er marokkanske bosettere som
er ført inn i landet i strid med
internasjonal lov.

De norske selskapene i Vest-
Sahara har alltid utvist en total
mangel på forståelse for at de
spiller en brikke i Marokkos
skitne spill med å befolke og
sysselsette området med ulovli-
ge marokkanske bosettere.

Med dette i tankene, uttalte
Arbeiderpartiet ved sitt forrige
landsmøte i 2005 at «før kon-
flikten [i Vest-Sahara] er løst
må ikke norske kommersielle
aktører drive virksomhet i de
okkuperte områdene».

Med Ap i regjering har den
norske offisielle politikken blitt
strammet inn. Mens den tidli-
gere regjeringen anbefalte sel-
skaper å ikke investere i områ-
det, har Norge nå gått til det
skritt å fraråde ethvert økono-
misk samkvem med Vest-Saha-
ra. Det betyr en frarådning av
både investeringer i området,
og handel med varer derfra.
Bra tenkt, men har det hjulpet?
Tydeligvis ikke.

«Vi er ikke blitt frarådet noe
av UD», sa Odd K. Sjøvik til
Bergens Tidende.

Grunnen er enkel. UDs fraråd-
ning er bare kjent for de selska-
pene som er så dønn ærlige at
de oppsøker UD og spør hva
UD mener. Ennå har ikke nor-
ske myndigheter tatt kontakt
med selskapene som de vet pro-
fiterer på okkupasjonen i strid
med lokalbefolkningens øn-
sker. Eksempelet Sjøvik viser
at den norske frarådningen er
verdiløs så lenge den ikke for-
telles til noen. Intet selskap vil
kontakte UD bare for å høre
noe de ikke ønsker å høre.

Det er på høy tid at fraråd-
ningen aktivt formidles til sel-
skapene det gjelder. UD bør så
snart som mulig løfte av røret,
ringe rundt til selskapene og
fortelle hva Norge mener om
krigsprofitering.

Hvis en slik myk strategi ikke
fungerer, må regjeringen vur-
dere andre, og strengere tiltak.
Norge står helt fritt til å forby
norske investeringer i og handel
med varer fra de områdene av
Vest-Sahara som Marokko ulov-
lig har okkupert. Gjør vi dette
vil vi både ha folkeretten, etik-
ken og det undertrykte sahara-
wiske folk på vår side.

Eva Kristin Hansen,
stortingsrepresentant for

Arbeiderpartiet

Han regnes for å være den stør-
ste inn sovjetisk filmkunst etter
Sergej Eisenstein. I dag ville
Andrej Arsenjevitsj Tarkovskij
ha fylt 75 år.

Tarkovskij ble født i Savrasje
ved Moskva, som sønn av lyri-

keren Arseni Takovskij. Han
viste raskt en kunstnerisk bega-
velse som moren tok seg av. På
50-tallet studerte han musikk,
maleri, billedhoggeri og geologi
før han kom inn på filmskolen i
Moskva i 1954, med regissøren
Mikhail Romm som lærer. Ta-
kovskij avla eksamen med
«Dampveivalsen og fiolinen»
(1960). Filmatiseringen av sci-
ence fiction-romanen «Solaris»
(1972) av Stanislav Lem passet

hans metafysiske temaer, eks-
tremt lange tagninger og visua-
litet. Hans mest poetiske film er
«Speil» (1975), mens filmen om
ikonmaleren «Andrej Rubljov»
(1969) også er kjær blant russer-
ne. Tarkovskij døde av kreft i
Paris, 29. desember 1986, 54 år
gammel. Han er gravlagt på den
russiske kirkegården i sainte-
Geneviève-des-Bois, under
gravskriften «Mannen som så
engelen». PMJ
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Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon 
forbudt uten etter særskilt avtale.

«UD bør så snart
som mulig løfte av
røret og ringe rundt
til selskapene»

Liten kvalsong
Korleis oppfattar dei seg sjølv
med sine klotehjernar...
Desse hjernar opplyste av volt
frå flod og fjære? Deira 

mangedimensjonelle røntgen

bilete av verdas strukturar, deira 
knudrete hjernar

som lagar kopiar av den opplyste elektronverda
og nyskapar biletet av verda,
fininnstilte sanse- og mottakarapparat,

kvar ein ei heil vibrerande verd
av kjensle gjennom verda? Korleis
oppfattar dei kvarandre?

«Me er vakre. Me rører

ut vår eiegenfarge i den fargeblandinga
verda er. Kvart slag med sporden 

fører oss djupare
inn i verda sitt lysande stoff,

og vår glede inn i verda si
rullande lykke, og vår fred
inn i verda sin flytande, herlege fred.»

Deira kroppstonn, med gjenklangsrom,

forsterkar kviskringa
frå straumar og vindar, frå samfunn i sjøen,
og rørslene til planetane,
frå årstider, strender og frå deira eigne

magiske songar løfta mot månen, der dei dansar
i det urgamle verdsdrama...
der dei spelar, som frå byrjinga,
dei kongelege.

Dei høgreiste, sanseleg sprutande
lidenskapar, dei mest nyanserte nytelsar,
dei edlaste rollar, med guddommelege
haldningar og oseanisk likevekt,
det grusomaste fall.

TED HUGHES (1930-1998)
Gjendikta til norsk av Helge Torvund

Mannen som så engelen
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Kalenderen

Norges politikk i Vest-Sahara fungerer ikke.

Feilslått frarådning

VI KUNNE IKKE UNNGÅ Å
LEGGE MERKE TIL AT
SOLDATENE DINE IKKE
DUKKET OPP I DAG,
KAPTEIN.

HVA VENTER DU? DE ER
KURDERE! MAN KAN IKKE
STOLE PÅ AT DE VIL
GJØRE NOE SOM HELST!

SELV OM DE DUKKER OPP, SÅ
KJENNER DE IKKE BAGDAD!
OG DE SNAKKER IKKE
ARABISK! STOL PÅ MEG, DISSE
FOLKENE ER I 
BUNN OG GRUNN 
UNDERMENNESKER!

DE VIL TIL
OG MED HA
SITT EGET
LAND.

JEG LURER
PÅ HVORFOR.

Doonesbury
av G.B. Trudeau
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