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Oljefondet ut av Burma-versting Total Oil
Statens petroleumsfond eier aksjer for 5,7 milliarder kroner i det franske oljeselskapet
Total. Det gjør Burma-versting Total til Oljefondets største aksjepost, til tross for at
statsminister Kjell Magne Bondevik har gått klart ut og advart mot å investere i Burma.
I dag mottar finansminister Per-Kristian Foss brev fra Den norske Burmakomité, Framtiden i
våre hender og Kirkens Nødhjelp om at det er uakseptabelt at Norge tjener seg rik på
Oljefondets investering i Total Oil. Selskapet samarbeider med Burmas brutale militærjunta
om utvinning av gass fra Yadana-feltet i Martaban-gulfen. Vårt budskap til finansministeren
er at hvis ikke Total trekker seg ut av Burma bør Oljefondet trekke seg ut av Total.
Norsk dobbeltmoral
Fondets investering i Total bryter for det første med statsminister Kjell Magne Bondeviks
oppfordring om å ikke investere i eller handle med Burma på grunn av landets grove brudd
på menneskerettighetene. Man burde kunne forvente at regjeringen går foran med et godt
eksempel.
For det andre bryter investeringen med Oljefondets etiske retningslinjer, som ble fastsatt i
november i fjor. Av retningslinjene framgår det at man skal vurdere å kutte fondets
investeringer i selskaper ”der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til grove
eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene”.
Den burmesiske militærjuntaen tjener flere hundre millioner dollar hvert år gjennom
samarbeidet med Total. Juntaen er helt avhengig av utenlandske investorer for å kunne
ekspandere og opprettholde en av Sørøst-Asia største militære styrker, som står bak grove
og systematiske brudd på menneskerettighetene. Overgrep mot sivilbefolkningen i
forbindelse med Totals samarbeidsprosjekt med juntaen er godt dokumentert og viser at det
ikke kan være noen tvil verken om Totals visshet om at overgrep fant sted eller selskapets
medansvar.
Kampanje mot Total
Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp har også startet en
e-postkampanje for å få Oljefondet til å bruke sin innflytelse overfor Total. Dette er del av en
internasjonal kampanje mot Total, for å få selskapet til å trekke seg ut av Burma, som støttes
av 41 organisasjoner fra 18 land.
Mer informasjon:
Brev til finansminister Per-Kristian Foss: http://www.burma.no/nbk/brev/040405_finansmin_foss.htm
Om Totals engasjement i Burma og kampanjen:
http://www.burma.no/nyhetsarkiv/2005/Februar/210205_total.htm
Rapport fra Burma Campaign UK: Total Oil: fuelling the oppression in Burma
http://www.burma.no/publikasjoner/210205_totaloil_report.pdf
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