OLIEEVENTYR PÅ DYBT VAND
Kan A.P. Møller-Mærsk med ren samvittighed samarbejde med en
korruptionsstemplet partner i jagten på det sorte guld i Angola?
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rapporten er udarbejdet med støtte fra ibis og roskilde festival fonden

Resumé

Denne rapport sætter fokus på den største
danske olieinvestering i undergrunden
syd for Sahara - nemlig A.P MøllerMærsks olieaktiviteter i Angola.
Maersk Oil, et datterselskab til A.P.
Møller-Mærsk, har siden 2005 været til
stede i den angolanske oliesektor og har
investeret omkring tre milliard danske
kroner i jagten på Angolas olie.
Angola er på mindre end ti år blevet et
meget vigtigt olieland på globalt plan, og

landets olieindtægter er eksploderet. Alligevel lever landets almindelige befolkning
fortsat i stor fattigdom. Ifølge en række
internationale kilder hænger det sammen
med, at landets styre er gennemsyret af
korruption.
Maersk Oils aktiviteter i et land som Angola er interessante, fordi selskabet derved
har etableret tætte forbindelser til aktører,
der anklages for systematisk korruption samtidig med at A.P. Møller-Mærsk har
nul-tolerance overfor korruption.

Formålet med rapporten er at belyse,
hvordan Maersk Oil håndterer at være tæt
på korruptionen i et land som Angola og
samtidig lever op til sine egne standarder
for social ansvarlighed og anti-korruption.
For at besvare dette spørgsmål beskriver
rapporten først Angolas generelle sociale
og økonomiske forhold, samt hvordan
landets olieindtægter forvaltes. Derefter
beskrives Maersk Oils aktiviteter i landet
og selskabets etiske politikker i forhold til
korruption.
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Resultater
Den brede befolkning i Angola får en meget begrænset
andel i landets olierigdomme. Mens Angolas BNP er
steget med over 1.000 procent fra 1997 til 2008 til ét af
Afrikas højeste, lever 70 procent af landets befolkning
for under to dollars om dagen.

Maersk Oil oplyser, at selskabet ikke har oplevet korruption i Angola. Samtidig fortæller selskabet, at det har sikret sig mod korruption via ‘due dilligence’ processer og
formuleringer i deres kontrakter. Maersk Oil vil dog ikke
give DanWatch indblik i disse dokumenter.

Angolas olieindtægter styres af det statslige olieselskab,
Sonangol, som i praksis er kontrolleret af en smal elite
omkring Angolas præsident Dos Santos.

Maersk Oil og andre udenlandske olieselskaber er ifølge
A.P. Møller-Mærsk kontraktligt forpligtet til at bruge
lokale leverandører i Angola. Ifølge flere eksperter kan
disse selskaber være styret af personer fra toppen af regeringen eller Sonangol og tage overpris for deres ydelser. Maersk Oil oplyser selv, at deres lokale leverandører
kan være dårligere og dyrere end alternativerne, men at
de har tjekket, hvem der står bag dem. De vil ikke oplyse
navnene på disse leverandører til DanWatch.

Manglende gennemsigtighed i Sonangol betyder, at ingen ved præcist, hvor mange oliepenge der kommer ind,
og hvor de bliver af.
Maersk Oil er operatør på tre olieblokke i Angola via et
formelt samarbejde med Sonangol.
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Indledning

FAKTA
Fra det 16. århundrede og helt frem til
1975 var Angola en portugisisk koloni.
Kampen for uafhængighed begyndte
i 1961. I 1975 startede en voldsom
og blodig borgerkrig, der først endelig
sluttede i 2002 med underskrivelsen af
en fredsaftale mellem regeringspartiet
MPLA og rivalerne fra UNITA. Da borgerkrigen endelig ophørte, havde den
kostet op mod halvanden million mennesker livet og over fire en halv million
mennesker, svarende til cirka en tredjedel af landets befolkning, var blevet
fordrevet fra deres hjem. Den var en af
Afrikas voldsomste konflikter i det 20.
århundrede.

Olie er en stor forretning i Angola. Meget
stor. Fra 2003 til 2008 investerede udlandet omkring 20 milliarder dollars i den
angolanske oliesektor1, og i dag ligger Angola side om side med Nigeria i kampen
om at være Afrikas største olieproducent2.
Angolas indtægter fra landets olieindustri
er vokset eksplosivt, siden borgerkrigen
sluttede i 2002 og endelig bragte en varig
og stabil fred til landet.
Krigen var hård ved Angola. Efter uafhængigheden fra Portugal i 1975 blev
landet kastet direkte ud i en blodig borgerkrig, der først sluttede 27 år senere
med en fredsaftale mellem magthaverne
fra MPLA og oprørerne fra UNITA. Men
allerede inden borgerkrigens afslutning
havde Angolas olieindustri forlængst udviklet sig til et milliard-foretagende med
en helt afgørende betydning for landets
økonomi og generelle udvikling.

delen af landets befolkning til gode. I
stedet har en lille magtfuld elite centreret
omkring præsident José Eduardo Dos
Santos primært beriget sig selv. Imens må
den almindelige borger i Angola fortsat
leve under dårlige og uhygiejniske boligforhold, ofte uden rindende vand. Over to
tredjedele af landets befolkning lever for
under to dollars om dagen.

En fast partner til de udenlandske olieselskaber i Angola er det nationale olieselskab Sonangol. I praksis er det styret
af præsident José Eduardo dos Santos
og hans parti MPLA, som har været ved
magten siden 1979.

Angolasindtægter fra olieeksport
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På trods af Angolas stigende olieindtægter og usædvanligt høje bruttonationalprodukt (BNP) for et afrikansk land, er
de mange oliepenge ikke kommet største-

Mange af de største olieselskaber er til
stede i Angola, og selskaber som ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Statoil, Maersk
Oil og de kinesiske giganter CNOOC og
Sinopec borer alle efter olie i det afrikanske land.
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I 2005 konstaterede
den engelske tænketank Chatham House,
at Sonangol var blevet så magtfuld, at det
gjorde præsidenten og
eliten omkring ham i
stand til at udøve en
indbringende kontrol
over den angolanske
økonomi
igennem
Sonangol3.
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Når naturens
ressourcer
bliver en
forbandelse
Det er ikke en selvfølge, at
værdifulde resourcer i undergrunden automatisk fører til
forbedrede leveforhold for
befolkningen.
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Det afrikanske kontinents undergrund indeholder nogle af verdens største lagre af
olie og mineraler. Disse naturressourcer
bliver endnu mere værdifulde i takt med,
at resten af verdens depoter af fossile
brændstoffer tørrer ud. Både EU, USA
og Kina har siden årtusindeskiftet vendt
deres opmærksomhed mod Afrika, når det
gælder jagten på nye oliereserver.
Hvis man kan administrere de massive
indtægter, der begynder at rulle ind, når
internationale olieselskaber begynder
at bore efter olie, er det muligt, for selv
fattige afrikanske lande at sætte gang i
udviklingen og begynde at bekæmpe fattigdommen. Men ofte er store forekomster af naturressourcer i undergrunden

kring en relativt lille gruppe af mennesker
i det givne land. Uden gennemsigtighed og
tilstrækkeligt udviklede institutioner øges
risikoen for korruption, samtidig med at
den magtfulde elite kan bruge indtægten
fra olien til at
konsolidere deres magtfulde position.
FINANSIEL
UANSVARLIGHED.
Embedsmænd i det offentlige kan ofte
glemme vigtigheden af at bruge pengene
på en ansvarlig måde, når olieprisen er
høj, og pengene vælter ind. Dette fører ofte
til, at en stor del af pengene bliver brugt
på prestigeprojekter, mens de virkelige
sociale og økonomiske problemer ikke
bliver håndteret tilstrækkeligt.

ikke vejen til udvikling og fremgang for
afrikanske lande. I løbet af 1980’erne begyndte der at tegne sig et billede af, at et
lands ressourcerigdom kan blive en forbandelse, der fører store økonomiske og
udviklingsmæssige problemer med sig.
Dette hænger sammen med en række
forskellige faktorer5:

BORGERNE GLEMMES. I mange
tilfælde bliver forholdet mellem regeringen og borgerne undermineret af, at
den politiske elite bliver mere og mere
afhængig af politiske vennetjenester og
indtægterne fra landets olie. Imens bliver
forholdet mellem regeringen og borgerne
negligeret og betragtet som uvæsentligt.

KORRUPTION. Når olie skal udvindes
i u-lande, kræver det store udenlandske
investeringer. Samtidig er magten til at
bestemme, hvem der skal have adgang
til
disse ressourcer, koncentreret om-

ANDRE INDUSTRIER GLEMMES.
Landets andre indtægtskilder og industrier, fx landbruget, glemmes
og deres
udvikling negligeres, mens næsten alle
investeringer går til oliebranchen og de

industrier, der servicer den. Samtidig får
olieindtægterne landets valutakurs til
at stige, således at det blive billigere at
importere varer. Det skaber yderligere
problemer for andre industrier, der får
svært ved at afsætte deres varer nationalt i konkurrence med de importerede
varer. Ligeledes gør landets høje valutakurs det også svært at eksportere varer
til en konkurrencedygtig pris.
UREALISTISKE FORVENTNINGER.
Opdagelsen af olie kan ofte skabe urealistiske forventninger til fremtidige indkomster, hvilket kan føre til et kraftigt
offentligt overforbrug, hvilket igen kan
føre til inflation og forhøjet offentlig gæld.
Angolas økonomi er i dag dybt afhængig
af de indtægter, der kommer fra landets
olieindustri. En del af landets olieproduktion sælges af Sonangol og generer således
indtægter til staten. Regeringen modtager
også en række forskellige skatter og royalites fra olieselskaberne i Angola samt
aktieafkast fra ejerskabet af Sonangol.
Derudover kommer der også penge ind fra
engangsbetalinger, som olieselskaberne
skal betale på forskellige tidspunkter i udviklingen af oliefelterne6. Alt i alt udgjorde
indtægterne fra Angolas oliesektor i 2008
over 40 procent af Angolas bruttonationalprodukt (BNP)7.

Fernando og Natalia arbejder
dagligt mange timer på deres

Fattige bønder
trods frodigt
land: Bondeparret Fernando og Natalia

V

i mistede alt sidste år, da
myndighederne oversvømmede vores mark. De
gjorde ingenting for at hjælpe
os. Nu er vi startet forfra. Den
her høst er den første kålhøst
siden da. Jeg håber, vi får en
god pris for den.
Fernando

mark, der sidste år blev oversvømmet

Dråberne pibler ned over blomkålene på Fernandos
mark. Ikke regndråber, for i tørkesæsonen falder der
ingen regn, men dråber fra vandtanken som Fernando bærer på ryggen, mens han i bare tæer systematisk sprøjter kålene på den lille jordlod. Hans kone
Natalia går foroverbøjet et andet sted på marken og
roder i afgrøderne. Fernando og Natalia er små og

Fernando og Natalia har en hytte i landsbyen
Kilunda, som ligger 70-80 km. nordøst for Luanda.
Sandet og støvet og de grå cement- og betonbygninger i hovedstaden er her erstattet af frodige
grønne marker med spredte palmer.

spinkle, men man aner en vis kraft og energi i dem
begge.

de fødevarer, som landet selv producerer. Angola er
frodigt, men landets landbrugssektor nedprioriteres,
fordi det på kort sigt er billigere for regeringen at
købe landbrugsvarer i udlandet for oliepengene end
at udvikle landbruget. Halvdelen af alle fødevarer i
Angola bliver således importeret.

”Vi står op hver dag ved solopgang og går ud på
marken. Vi har ingen fridage. Nogle dage bliver Fernando ude på marken flere dage i træk uden at komme hjem, fordi han også arbejder om aftenen,” siger
Natalia. I de perioder sover han under det store træ
midt på marken, hvor deres næstyngste datter på tre
år lige nu leger med et grydelåg og noget mudder.
Ingen penge til børnepasning
Børnene leger, mens de voksne arbejder. Eller
hjælper til, når de er store nok. Der er ikke råd til,
at Natalia bliver hjemme i landsbyen for at passe
børnene.

, så de mistede alt.

Der er ingen maskiner på markerne. Kun markarbejdere og deres familier. “Regeringen træder på os
fattige,” siger Fernando bistert, mens han løfter det
ene ben og stamper det ned i jorden. De får ingen
hjælp fra regeringen og har aldrig fået det. Hverken
til at dyrke deres marker, til mad eller andet.

Fra dette område kommer den begrænsede andel af

Føler sig trådt på
Konsekvensen er, at størstedelen af landbefolkningen lever i ekstrem fattigdom. Selv for bønder med
egen jord kan én fejlslagen høst skabe sult.
”Vi sælger det, vi dyrker, fx kål og tomater, på et
marked et par gange om året. Så køber vi kylling.
Ellers spiser vi kun grøntsager fra vores mark eller
ved at bytte mad med de andre bønder,” siger Natalia, hvis familie får ris 2-3 gange om ugen.

Et bedre liv til vores børn
Sidste år blev hele marken oversvømmet af en
flod, fordi regeringen sprængte en dæmning for at
hjælpe en kinesisk virksomhed, der driver en grusgrav længere oppe ad jordvejen.
“Vi mistede alt sidste år, da myndighederne oversvømmede vores mark. De gjorde ingenting for at
hjælpe os. Nu er vi startet forfra. Den her høst er den
første kålhøst siden da. Jeg håber, vi får en god pris
for den. Vi har brug for det,”siger Fernando.
Begge er analfabeter og har aldrig gået i skole. “Vores
børn skal gå i skole. De skal have et bedre liv end jeg.
Det får de ved at gå i skole”, siger Natalia.
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Et af verdens
mest ulige
lande
Målt på en række parametre er
Angola et af verdens mest ulige
lande.

I 2009 var Angolas BNP på 69.067 milliarder dollars. Det sjette højeste tal for
et land i Afrika8. Men ifølge FN lever 70
procent af Angolas befolkning for under
to dollars om dagen, mens næsten 55
procent lever for under 1,25 dollars om
dagen9.
Den forventede levealder i Angola er
46,5 år og dermed blandt de fem laveste
i verden. Næsten 40 procent af angolanerne oplever ikke deres 40 års fødselsdag. Knap halvdelen af landets befolkning
har ikke adgang til rent drikkevand, mens

Beboerne i Campapa Um har fra deres blikskurer udsigt til
moderne huse magen til dem, der nu står på den grund, som
de blev tvangsforflyttet fra.

næsten en tredjedel af alle børn under
fem år er underernærede. På FNs fattigdomsindeks, der både måler på indkomst
og blødere værdier, rangerer Angola som
nummer 118 ud af 135 lande10.
Der kunne være gjort meget mere
Ifølge Verdensbanken er Angola også
et af verdens mest ulige lande målt på
fordelingen af indkomst11.

siden og Angola i dag. “Der er ingen tvivl
om, at freden og den økonomisk vækst har
skabt helt andre levevilkår for omkring
en million angolanere fra middelklassen.
Problemet er, at der kunne være gjort så
meget mere for de 17 millioner andre angolanere,” udtaler senior researcher ved
Chr. Michelsen Institute i Bergen, Aslak
Orre, der forsker i blandt andet fattigdom
og udvikling.

Kontrasten mellem rig og fattig er vigtig.
Men der er også en anden relevant kontrast, nemlig den mellem Angola for ti år

Der er mange planer om byggeprojekter, som skal afløse
Luandas nuværende slum. Den høje beboede bygning til
venstre står dog fortsat halvfærdig, præcis som portugiserne efterlod den, da de forlod Angola i 1975.
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Tvangsforflyning for
de fattige, byggeboom for eliten:
Paolo fra Luanda Sul

Luanda Sul er en forstad til Luanda under opbygning.
Her opføres dyre villaer, parcelhuse og luksuslejligheder i stor stil. De mennesker, der boede her, før nybyggeriet startede, måtte vige pladsen for byggeriet til den
politiske elite i landet og blev flyttet til Campapa Dois.

“Nu bor vi seks-syv mennesker eller flere i små blikhytter, der kun har ét rum. Dem der har råd til mad, skal
gå meget langt for at købe ind, og børnene har ingen
skole at gå i her”, siger Paolo. Han bor selv i den største
hytte i Campapa Dois med sin kone og børn.

”Da regeringen ødelagde vores huse, blev vi placeret
her. Det skulle være midlertidigt, og vi ville få kompensation. Men i dag fem år efter forflytningen, har vi
ikke modtaget noget. Vi bor nu her og lider,” fortæller
Paolo, som er talsmand i Campapa Dois.

De mange kraner, halvtopførte villaer og nye motorveje
i Luanda Sul er et eksempel på, hvem genopbygningen
af landet gavner. Siden borgerkrigens afslutning er der
ifølge regeringen gjort mere for at bygge veje, skoler,
hospitaler, mv., men i Campapa Dois - og mange andre
steder - har indbyggerne intet set til regeringens initiativer. Altså udover de nye villaer som nu ligger, hvor
deres egne huse lå før.

Kummerlig forhold
Campapa Dois er en sølle samling blikhytter. Her bor
ca. 230 familier. Familierne har selv opført deres intermistiske hytter af forhåndenværende materialer,
hovedsageligt bølgede blikplader. Væggene er hullede,
og tagene ser ikke ud til at kunne holde vandet ude, når
regntiden kommer. Her er ingen vand, elektricitet eller
skole i nærheden. Og de har ikke set noget til regeringen, siden den dag de blev tvangsforflyttet.

har et hus,” siger Paolo.

N

ogle af dem, der arbejder
for regeringen, har mange
penge, adgang til at stjæle
diamanter og tjener godt. Når
de får at vide, at der her skal
bygges huse til fattige, spørger
de ‘hvilke fattige?’ og køber
grundene eller husene til deres
familier i stedet

Paolo blev sammen med sin familie tvangsflyttet fra sit
hjem. De bor i dag i et lille blikskur.
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Husene bliver givet til de forkerte
“Vi er ikke de eneste tvangsforflyttede i Luanda Sul.
Der er mange andre familier, mindst 750 bare her
omkring. Mange har intet arbejde og intet at leve af,
mens andre har job lige som jeg, men ikke længere

Paolo

“Vi har vundet en sag ved domstolen, der siger, at regeringens bygherre, som ødelagde vores hjem, skal
bygge nye huse til os. Nu er der blevet bygget huse, som
vi skulle bo i. Men i stedet for at husene blev givet til
vi tvangsforflyttede, blev husene givet til bekendte af
bygherren,” siger Paolo.
Paolo uddyber problematikken: “Nogle af dem, der arbejder for regeringen, har mange penge, adgang til at
stjæle diamanter og tjener godt. Når de får at vide, at
der her skal bygges huse til fattige, spørger de ‘hvilke
fattige?’ og køber grundene eller husene til deres familier i stedet,” forklarer Paolo*.

*Disse udsagn bekræftes af den lokale organisation SOS Habitat, der arbejder for tvangsforflyttedes rettigheder

Regeringens
pengebrug
Korruption og misbrug af
offentlige midler er ikke et
særsyn i Angola.

Det er direkte indskrevet i Angolas forfatning, at landets regering er forpligtet til at administrere olieindtægterne
i befolkningens bedste interesse 12.
Men ifølge en række internationale kilder
har Angolas regering og en lille, magtfulde
elite omkring præsident Dos Santos og
det nationale olieselskab Sonangol formået først og fremmest at berige sig selv
med landets oliepenge13. Præsident Dos
Santos og hans ældste datter er, ifølge en
undersøgelse foretaget af den lokale avis
Agora foretaget i 2009, sammen med flere
centrale ministre og andre medlemmer af
MPLA blandt Angolas 12 rigeste personer.
Bundplacering til Angola
Angola har en bundplacering som nummer 168 ud af 178 på Transparency Internationals seneste korruptionsindex,
og Transparency International betegner
Angola som “highly corrupt”. Blandt de
ni lande, der scorer dårligere end Angola,
finder man blandt andet krigshærgede
land som Irak og Afghanistan, samt den
kollapsede stat Somalia14.
“Angolas økonomi er fortsat i høj grad
drevet af offentlige investeringer, som er
skæmmet af politisk favorisering og korruption,” fremgår det af OECDs African
Economy Outlook 2010, og;
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“Præsident Eduardo dos Santos har
bebudet en national kampagne mod korruption, og der er rejst tiltale mod et par
højtstående embedsmænd, men det er
uklart, om der er taget reelle skridt for at
gøre noget ved korruption og uigennemsigtighed. Angolas økonomi er fortsat
stærkt koncentreret i hænderne på en
lille, politiske elite, og forbedringer af
den situation vil kræve en enorm indsats
for at styrke institutioner og øge gennemsigtigheden.”

Frie tøjler til svindel og humbug
“Korruption i regeringen er udbredt,
og de implicerede parter bliver stort set
ikke stillet til ansvar,” fremgår det af US
State Departments rapport om menneskerettigheder i Angola fra 2009;
“Erhvervslivet fortsætter med at favorisere personer med forbindelse til
regeringen; ministre og andre højtrangerende embedsmænd ejer ofte åbenlyst dele af selskaber, der bliver reguleret
eller driver forretning med deres respektive ministerier15.“

Udvalgte poster fra statsbudgettet
2010
20,21

USD 90.000.000
USD 80.000.000
USD 70.000.000
USD 60.000.000
USD 50.000.000
USD 40.000.000
USD 30.000.000
USD 20.000.000
USD 10.000.000
USD 0

Efter det angolanske parlamentsvalg i september
2008 modtog alle parlamentsmedlemmer 150.000
dollars til indkøb af en bil og andre private formål.
Omkostningerne til dette løb op i 33,9 millioner dollars16.
I februar 2010 blev positionen som premierminister nedlagt, og der blev i stedet oprettet en position
som vicepræsident. Alligevel fremgår det af budgettet, at vicepræsidentens afdeling blot modtager
7,8 millioner dollars i 2010, hvorimod det nu ikkeeksisterende kontor for premiereministeren fortsat
modtager 78,5 millioner dollars fra 2010 budgettet17.
Disse tal skal ses i relation til hvilke poster, der
ellers er på det angolanske statsbudget. Det samlede program for at forbedre helbredet for fødende
kvinder og deres nyfødte børn er i 2010 blevet
tildelt midler for knap otte millioner dollars. Dette
beløb skal ses i forhold til, at Angola har verdens
højeste børnedødelighed18, og at UNICEF i 2010
har kaldt situationen på dette område for “uacceptabel”19.

FAKTA
Den 21. november 2009 holdt præsident
Jose Eduardo Dos Santos en tale, hvor han
erklærede, at der fra nu af ingen tolerance
vil være over for korruption blandt regeringens medlemmer og MLPAs parlamentsmedlemmer. Præsidentens udsagn er dog
blevet modtaget med stor skepsis blandt
journa-lister og andre iagttagere i Angola.
Journalist Suzana Mendes fra avisen Angolese betragter mere præsidentens udtalelse
som en del af et magtspil end som udtryk
for en reel holdningsændring. Hun forudser,
at Dos Santos vil bruge kampagnen til at
anklage andre fremtrædende medlemmer
fra sit eget MPLA parti for korruption og
dermed underminere deres potentielle fremgang i partiet.
To dage efter Dos Santos havde holdt sin
tale, godkendte IMF et lån på 1,4 milliarder dollars til Angola22.

Angola er ifølge Business Anti-Corruption Portal “karakteriseret ved at have
offentlige institutioner kendt for et højt
niveau af korruption, patronage, ineffektivitet
og
kontraktbrydning23”.
Business Anti-Corruption Portal er finansieret af regeringer fra syv lande: Danmark, Østrig, Tyskland, Holland, Norge,
Sverige og Storbritannien. Portalen
bruges som referenceredskab af blandt
andet OECD, Verdensbanken og FN. Også
UNs Global Compact bruger portalen som
reference i forbindelse med deres princip
om anti-korruption.

F

ra alle sider bliver
vi beskyldt for korruption. Men ingen har
nogensinde fremlagt
beviser for det. Jeg har
aldrig selv oplevet korruption, men hvis I kan
bevise det, så gør det.
Kiala Ngone Gabriel,
industriminister angola

Uofficielle betalinger er normalen
Verdensbankens Enterprise Analysis Unit
foretog i 2006 en undersøgelse, hvor 46,2
procent af de adspurgte virksomheder,
der er aktive i landet, svarede, at de laver
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uofficielle betalinger i Angola for at få
ting gjort24.
Endvidere viser Verdensbankens indikatorer for god regeringsførelse, at Angola
ligger i den absolut dårligste procentdel,
når det kommer til statens og regeringens
kontrol med korruption25.

2008. Prisen var i omegnen af 130 millioner dollars28. For den pris har Sonangol fået et topmoderne hovedkvarter med
helikopterlandingsplads, to motionslokaler, 91 underjordiske parkeringpladser, et amfiteater med 300 siddepladser, en restaurant med plads til 450 mennesker og et brandsikkert dokumentrum.

Angolas regering benægter korruptionen. “Fra alle sider bliver vi beskyldt
for korruption. Men ingen har nogensinde fremlagt beviser for det. Jeg har
aldrig selv oplevet korruption, men hvis
I kan bevise det, så gør det,” siger industriminister Kiala Ngone Gabriel26.
Administrerende handelsdirektør på
Angolas ambassade for de nordiske lande
Paulo Jorge Veiga uddyber industriminis-

Sonangol har omkring 5000 ansatte
og er aktiv på fire kontinenter: Asien,
Nordamerika, Europa og Afrika29. Selskabet spiller derfor en helt central rolle for
den finansielle situation i Angola.

terens udtalelser: “Angola er et frit land,
og vi har en fri presse. Vi går ikke ind for
korruption, men vi er ikke perfekte. Hvis
DanWatch havde eksisteret i årene efter
2. verdenskrig, ville I have haft masser af
arbejde med de europæiske staters måder
at give kontrakter på27,” siger han til DanWatch.

Sonangol været en stabil klippe igennem
alle de storme, som Angola har været ude i
med borgerkrig og andre kriser. Som en ledende Sonangol ansat udtrykte det i 2004:
“På intet andet område i den angolanske
økonomi har der været en sådan grad af
kontinuitet, både hvad angår struktur og
ansatte. Ser du, op igennem kolonialisme,
udenlandsk invasion, Marxisme-Leninisme og kapitalisme, har jeg ikke forladt
denne bygning30.”

Sonangol - En klippe af stabilitet
Et stenkast fra Luandas havnefront står
en høj og skinnende bygning blandt andre langt mere faldefærdige. De 21 etager
udgør det nationale olieselskab Sonangols
imponerende nye hovedkvarter Sonangol
Towers. Det blev indviet i begyndelsen af

Sonangol blev stiftet i 1976 på baggrund
af en restrukturering af olieselskabet ANGOL, der var et datterselskab af det portugisiske olieselskab SACOR. Siden da har

Slum og
håbløshed i
Bairro Operário:
Natália og Eliza

V

i spiser, hvad vi har,
vores situation levner
ikke mulighed for mange
valg. Vi spiser som regel
grillede sardiner med løg,
fordi det er billigt.
Eliza

Et af Luandas utallige
slumområder magen til dem, hvor
størstedelen af byens indbyggere er
nødt til at bo.

“Jeg føler mig slettet. Som om jeg ikke er angolaner.
De udenlandske folk og regeringen tager alt, og vi får
ingenting.”
Natália er 42 år og bor uden rindende vand og med
stærkt mangelfulde sanitære forhold i Bairro Operário,
et af Luandas mange slumkvarterer. Her står blikskurerne side om side, så langt øjet rækker. Bydelens beboere bor ofte i et utæte skure med ét rum, som de har
bygget af blik og andet forhåndenværende materiale.
Kun råd til et måltid
Området med de mange tusinde skurer brydes kun
af gennemhullede jordveje, der på mere eller mindre
tilfældig vis krydser gennem bydelen. En almindelig
stationcar vil få ødelagt affjedringen efter blot et par
ture på vejene.
“Udover mine egne tre børn har jeg seks af min afdøde
søsters børn. Vi bor i alt 16 i vores hus,” fortæller Natália, hvis blikhus består af ét rum.
Natália sælger fisk på det nærliggende Beato marked.
Når der er penge nok, koger hun selv fisk, som hun kan
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sælge sammen med noget palmeolie. Er der ikke penge
nok, må hun nøjes med at sælge lambula, en angolansk
type sardin, med løg. På en god dag kan hun tjene 2000
kwanza (ca. 120 danske kroner), men som regel må hun
nøjes med i omegnen af 1000 kwanza (ca. 60 danske
kroner).

“Jeg kan tjene omkring 2000 kwanza (ca. 120 danske
kroner) på en dag. Det er ikke tilstrækkeligt til at skaffe
mad nok til mig selv og min familie, men det er bedre
end ingenting,” fortæller hun.

“Lige nu har vi kun råd til ét måltid om dagen. Det er
hårdt for børnene. Vi får ris, nogle gange bønnemos.
Når der er penge til det, spiser vi to gange,” siger Natália.

siger Eliza. Hun fortæller, at der er ikke meget at vælge
imellem, når det kommer til mad: “Vi spiser, hvad vi
har, vores situation levner ikke mulighed for mange
valg. Vi spiser som regel grillede sardiner med løg, fordi
det er billigt.”

Hverdagen er dyster i Bairro Operário, hvor det
eneste der er nok af, er det skrald, der hober sig op i
vejkanten og snart sagt alle steder. Hvad Natália har af
drømme for fremtiden kan siges med tre ord: “Bare at
overleve,” som hun
Ingen gavn af Angolas olierigdom
En anden indbygger i området er 28-årige Eliza. Hun
har ingen mand og bor sammen med sine fem børn,
hvoraf den yngste blot er tre år gammel. Eliza skaffer
til dagen og vejen ved at sælge opvaskemiddel og
småkager i vejkanten.

“Vi drikker som regel te kl.11 om formiddagen, det
hjælper børnenes maver, inden de får mad igen kl.19,”

Heller ikke Eliza og hendes familie har fået nogen hjælp
fra regeringen på trods af deres svære livsvilkår. Hendes eneste håb for fremtiden er, at hendes børn er ved
godt helbred og får en uddannelse. Det er alt, der betyder noget for Eliza.
Når samtalen falder på, om hun kan mærke, at Angolas
olierigdom gavner hende og familier som hendes, svarer hun: “Det foretrækker jeg ikke at tale om.“

Den sorte boks

S

onangols regnskaber
følger den angolanske
regerings standarder.
Hvilket betyder, at regnskaberne ikke følger internationale standarder.
The Open Society Initiative
Southern Africa , Luanda

for

“Det statsejede Sonangol har en ganske
særegen status i det angolanske samfund,
der gør, at virksomheden kan bruge sin
overlegne økonomiske og menneskelige
kapital til at fremme egne interesser
fremfor Angolas interesser31. Ifølge Ricardo Soares de Oliveria, der er ansat på
University of Oxfords afdeling for politik
og internationale studier, er det største
problem ved Sonangol, at “selskabets
uomtvistelige kompetencer og sofistikerede handlemåder ikke bruges til, og aldrig er blevet brugt til, at fremme Angolas
udvikling, uanset hvordan man så måtte
definere denne32.”
Både den Internationale Monetære Union
(IMF) og Verdensbanken har i lang tid
været yderst kritisk over for den manglende gennemsigtighed i forbindelse
med Sonangols regnskaber. Selskabets
udgifter er ikke underlagt uafhængig kontrol, og bliver hverken offentliggjort eller
overvåget af Finansministeriet. Sonangols regnskaber er derfor som en sort,
uigennemtrængelig boks, hvilket gør det
umuligt at få et indblik i, hvor mange af
indtægterne fra landets olie reelt forsvinder hen33.

13

hos Sonangol og ikke hos de udenlandske
olieselskaber35. Sonangol replicerede, at
problemet ikke var svindel, men derimod
et resultat af dårlig regnskabsførelse og
manglende ressourcer til den slags. En
forklaring som den engelske organisation
Global Witness havde følgende kommentar til: “En regering og et olieselskab, der
håndterer milliarder af dollars igennem
komplekse offshore arrangementer og
skattely, kan da helt sikkert også finde ud
af at styre en simpel balanceopgørelse36.”
På samme tidspunkt påpegede IMF, at
Angola over en femårig periode fra 1997
til 2002 ikke havde redegjort for, hvordan
4,2 milliarder dollars var blevet brugt37.
Beløbet svarer næsten til Angolas samlede
udgifter til sundhed, uddannelse og andre
humanitære og sociale formål i samme
periode38.
Sofistikerede vennetjenester

Dårlig regnskabsføring
Kun én gang er der foretaget en form for
uafhængig revision af Angolas olieindtægter - det blev gjort af revisionsfirmaet
KPMG tilbage i 2002. KPMGs analyse
viste blandt andet, at to milliarder dollar
var blevet overført fra Sonangol til andre
banker end Centralbanken i år 2000, i
modstrid med landets love34.

Efter flere års internationalt pres fra
blandt andre IMF og Verdensbanken har både den angolanske regering
og Sonangol siden 2006 åbnet lidt op
for offentlighedens mulighed for at få
indblik i deres regnskaber. Men disse
spæde fremskridt betragter The Open
Society Initiative for Southern Africas
(OSISA), kontor i Angola dog mest som
en skinmanøvre konstrueret for at tilfredsstille IMF: “Sonangols regnskaber
følger den angolanske regerings standarder. Hvilket betyder, at regnskaberne
ikke følger internationale standarder39.”
De offentliggjorte tal er således utilstrækkelige til at danne sig et fyldestgørende
overblik over pengestrømmen i Sonangol.

KPMG konstaterede, at de største problemer med forsvundne oliepenge var at finde

Også Economist Intelligence Unit, en uafhængig research- og konsulentvirksom-

hed specialiseret i detaljerede analyser
af forskellige lande og industrier, noterer
sig, at de spæde fremskridt, der gøres,
ikke virker som et oprigtigt forsøg på at
forbedre åbenheden omkring landets olieindtægter. Derimod kan det mere betragtes som et forsøg fra præsidentens side
på at gøre systemet med politiske vennetjenester, hvilket af mange udenforstående
kalder korruption, mere sofistikeret og
acceptabelt fremfor at afskaffe det40.
Hemmeligholdte signature bonuses
Et konkret eksempel på Sonangols manglende åbenhed er den manglende offentliggørelse af såkaldte ‘signature
bonuses’. En ‘signature bonus’ er et éngangsbeløb, som et olieselskab betaler,
når de køber en olieblok. Beløbet betales
kontant til Sonangol41. Kun i få tilfælde
har Sonangol offentliggjort de beløb, de
internationale olieselskaber har betalt.
I 2005 kom det således frem, at det kinesiske olieselskab Sinopec havde betalt
2,4 milliard dollars for deres rettigheder
til blok 17 og 18 - den største kendte ‘signature bonus’, der nogensinde er betalt.
Italienske AGIP betalte i samme år 902
millioner dollars for blok 15.
‘Signature bonus’-betalinger er kun én
blandt mange slags betalinger, der hvert
år tilgår Sonangols pengekasse, og som
bør passere videre til den angolanske
statskasse. En proces der ifølge Verdensbanken er meget svær at kontrollere, så
længe det ikke er muligt at bruge internationale revisionsstandarder til at se
Sonangol efter i kortene med42.

FAKTA
Angolas officielle tal for olieproduktion og
olieeksport bliver ikke gennemgået af uafhængige parter.
Sonangol og ministerierne offentliggjorde i
2008 forskellige tal for, hvor meget olie der
blev solgt. Forskellen mellem de forskellige tal
udgør en potentiel værdi på 8.55 milliarder
dollars.
De bonusser olieselskaberne betaler til staten
i Angola, heriblandt signature bonusses, bliver
dårligt dokumenteret i regnskaberne. I 2006
rapporteredes således om, at Angola havde
modtaget over tre milliarder dollars i signature bonusses, mens Finansministeriet kun
rapporterede om modtagede bonusser for lige
under en milliard dollars.

En parallel
regering
Sonangol har i løbet af
årene udviklet sig til en
meget magtfuld spiller i det
angolanske samfund

Sonangol er ikke blot et olieselskab ejet
af den angolanske stat. Op igennem
1980’erne udviklede der sig en alternativ magtstruktur omkring en gruppe af
personer med tætte relationer til præsident Dos Santos, bestående af forretningsmænd og andre ikke-valgte personer. I dag er der meget tætte bånd mellem
Sonangol og den angolanske regering i og
med, at Sonangols bestyrelsesformand
Manuel Vicente også er medlem af MPLAs
magtfulde politbureau44.
Mere effektiv end staten
Ifølge Global Witness og Ricardo Soares
de Oliveira eksisterer Sonangol primært
for at fremme disse personers interesser45. Sonangol har været omdrejningspunktet for eliten omkring præsidents
omfattende paralleløkonomi, der består
af op mod halvdelen af Angolas årlige
olieindtægter46.

Sonangol modtog i 2008 over en milliard dollars fra såkaldte ‘excess fees’ på grund af en
højere oliepris end forventet. Indtægterne
fra denne form for bonus indrapportes ikke
selvstændigt og er således umulige at spore.
I regnskabsåret 2007/8 rapporterede Sonangol, at de udbetalte aktieudbytte på 436 millioner dollars til regeringen. Intet ministerium
rapporterede at have modtaget et beløb af
denne størrelse43.

Den parallele regering, der er centret omkring præsidentstaben og Sonangol, er
på nogle områder mere effektiv end den
angolanske stats egne strukturer, der på
væsentlige punkter er decideret falde-

færdige på grund af regeringens prioriteringer47.
Særbehandling til datterselskaber
I 1991 blev Sonangol restruktureret til et
holdingselskab med en myriade af datterselskaber under sig. Samtlige datterselskaber har ret til positiv særbehandling
i forhold til andre leverandører, når det
drejer sig om at få del i de ofte lukrative
kontrakter, som udenlandske olieselskaber laver i forbindelse med købe varer og
services i Angola48.
Dette omfattende net af selskaber, hvor
Sonangol er den dominerende brik, sikrer, at forretninger i Angola foregår på
Sonangols politiske chefers betingelser.
Overholdes disse betingelser ikke, bliver
forretningerne ikke til noget49. Således
kan Sonangol både kontrollere udenlandske samarbejdspartnere, samtidig med at
de sikrer, at nationale og potentielt givtige
økonomiske forretningsmuligheder forbliver i hænderne på den magtfulde elite50.

MANUEL VICENTE
Sonangols øverste chef, Manuel Vicente, er ikke bare magtfuld, han er også velhavende. Sonangol Holdings er et
datterselskab til Sonangol og 100 procent ejet af Sonangol. Sonangol Holdings kontrollerer virksomhedens mange
datterselskaber og er derfor en helt afgørende kilde til indkomst for Sonangol. Den 24. juli 2008 omstrukturerede
Manuel Vicente Sonangol Holdings og overførte samtidig en procent af Sonangols aktier i Sonangol Holdings til sig selv.
Få måneder efter denne omstrukturering sørgede Manuel Vicente for, at Sonangol Holdings, som han nu ejede
en procent af, overtog en del af en række lukrative Sonangol datterselskaber fra moderselskabet Sonangol.
Det drejer sig om Sonair, Sonangol Research and Production, Sonangol Distribution og Sonangol Logistics.
Manuel Vicente overtrådte samtidig en række af landets strafferetslige love samt love om korruption, fordi
han som chef for Sonagol stod bag en overførsel af aktiver, der berigede ham selv51.
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Risici i samarbejdet med
Sonangol
FAKTA
Der er eksempler på olieselskaber,
som ikke er sluppet så let som BP. I
december 2000 blev en franskmand
ved navn Pierre Falcone anholdt. Anholdelsen skete på baggrund af en
fransk undersøgelsesdommers oprulning af Pierre Falcones indblanding
i MPLAs køb af våben for oliepenge
under borgerkrigen op igennem
1990’erne. Den højtprofilerede og
komplicerede sag fik tilnavnet Angolagate. Sagen huede ikke MPLAs
magthavere i Angola. Da Pierre Falcone et år efter sin anholdelse blev
løsladt mod den største kaution i
fransk historie, blev de 15 millioner
dollars betalt af Sonangol53. Franskmændenes straf for at angribe
Falcone og kaste lys over en række
kritiske forhold omkring MPLAs køb
af våben faldt i 2004, da Sonangol
ikke forlængede det franske olieselskab Totals licens til at bore efter olie
i blok 3/8054.

På trods af de mange store og magtfulde
internationale olieselskaber, som Sonangol samarbejder med i Angola, har
virksomheden været i stand til i høj grad
at diktere betingelserne for disse samarbejder. Dels fordi Sonangol fungerer som
administrerende instans for oliesektoren,
men også fordi selskabet bevidst har fulgt
en strategi, der skal sørge for, at Sonangol beholder den fulde kontrol ove landets
oliesektor.

O

lieselskaberne
er på grund af
samarbejdet med Sonangol tvunget til at
indgå i det beskidte
spil, som korruption
er, hvis de vil have en
del af Angolas ressourcer.
Fernando Macedo,
advokat og universitetslektor i
Angola

Selskaber tvunget ud i korruption
“Sonangol benytter sig af en strategi,
hvor de fordeler kontrakter til forskel

lige selskaber for at undgå at komme
under pres fra ét specifikt selskab,”
fortæller advokat og universitetslektor
i Angola Fernando Macedo. “Olieselskaberne er på grund af samarbejdet
med Sonangol tvunget til at indgå i det
beskidte spil, som korruption er, hvis de
vil have en del af Angolas ressourcer.”
Som en del af strategien kræver Sonangol,
at de internationale olieselskaber er tavse
om deres kontrakter og aftaler med dem.
Et eksempel på dette er fra februar 2001,
hvor BP indvilligede i at offentliggøre,
hvilke betalinger de havde foretaget til
den angolanske regeringen i forbindelse
med deres olieforretninger i landet. Sonangol reagerede ved i et brev at gøre BP
opmærksom på, at selskabet ville bryde
dets kontrakt, hvis det offentliggjorde den
slags tal.
Tallene kom aldrig frem
Hvis BP ikke fulgte Sonangols ordre ville
selskabet blive smidt ud af landet, uden
olierettigheder. For at sikre sig, at signalet
blev forstået, blev brevet til BP også sendt
ud til alle andre internationale olieselskaber med operationer i Angola. BP rettede
ind, og tallene forblev således en hemmelighed52.

Sonangols nye prangende hovedkvarter har kostet over
100 millioner dollars.
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Lokale underleverandører

T

il en vis grad reflekterer styringen af
kontrakterne et ønske
om på sigt at opbygge
den lokale angolanske
kapacitet på området,
men den tjener også
personlige økonomiske
interesser for dem med
tætte forbindelser til
folk ved magten.
Patrick Heller,
Revenue Watch Institute

Når de udenlandske olieselskaber får adgang til olieblokke i Angola, sker det via en
såkaldt ‘production sharing agreement’.
Sådan en aftale omfatter typisk 2-3 forskellige selskaber, som derved får adgang
til et bestemt oliefelt. Et af de udenlandske
olieselskaber udpeges samtidig til at være
operatør på blokken. Operatøren står for

Uigennemskuelige kontrakter
Olieselskaber, der køber sig adgang til at
lede efter olie i Angolas olieblokke, skriver
under på Sonangols krav om, at de skal benytte lokale underleverandører - med mindre disse er 10 procent dyrere end internationale konkurrenter55. Derudover skal
Sonangol godkende alle underleverandør-

kontakt til myndighederne og for at hyre
underleverandører ind til forskellige opgaver. Det kan være alt fra levering af mad
til udførelsen af prøveboringer.

er. Ordrerne til de godkendte lokale underleverandører repræsenterer tilsammen
en værdi på et svimlende beløb årligt56.

FAKTA
Den mest anvendte form for oliekontrakt
i Angola er de såkaldte Product Sharing
Agreements, forkortet PSA. Den grundlæggende idé bag en PSA er, at det er
landet, der har ejerskab over olien, men
de udenlandske olieselskaber der styrer
udviklingen af oliefeltet. Det er samtidig
også de internationale olieselskaber, der
påtager sig den største økonomiske post
i forbindelse med udviklingen af et oliefelt. Maersk Oils oliekontrakter i Angola er
netop sådanne PSA’er.

I Angola kan disse lokale underleverandører imidlertid være selskaber, som
er ejet direkte eller indirekte af den politiske elite i landet. Og de kontrakter, der
indgås mellem internationale olieselskaber og lokale underleverandører, har ofte
været uigennemskuelige57.
Uklart hvad man får pengene
“Kontrakter med vestlige olieselskabe kan være meget lukrative og er
derfor meget interessante for angolanske
underleverandører.
Sonangol
styrer, hvor mange af disse kontrakter
havner henne. I mange tilfælde tager den

valgte underleverandør overbetaling, er
ikke altid prisen værd, eller er ikke så effektive som kontrakten siger de bør være,
især ikke i forhold til, hvis der havde været
en konkurrencedrevet udbudsrunde. Vi
har førstehåndsberetninger om at det
nogle gange er sådan i Angola. Til en vis
grad reflekterer styringen af kontrakterne
et ønske om på sigt at opbygge den lokale
angolanske kapacitet på området, men
den tjener også personlige økonomiske interesser for dem med tætte forbindelser til
folk ved magten, ” siger Patrick Heller fra
Revenue Watch Institute.
“I enhver udbudsrunde, også i valget af
underleverandører, er det nødvendigt med
gennemsigtighed i forhold til, hvordan de
forskellige virksomheder bliver godkendt.
På den måde kan det undgås, at virksomhederne betaler bestikkelse for at blive
godkendt, eller at de private virksomheder, der får kontrakter fra regeringen, samtidig også er ejet af folk fra regeringen,”
siger Diarmid O’Sullivan, som er Global
Witness’ repræsentant i EITI.
Han fortsætter: “Den sande test er, hvorvidt man får valuta for de penge, som man
betaler for ydelsen, og om det overhovedet er en ydelse, man har brug for. Betaler man en fair pris eller betaler man en
overpris? Og ved man hvem, der ejer disse
virksomheder, og hvordan de har fået godkendelsen fra Sonangols side? Altså har de
foretaget ‘due dilligence’ på deres underleverandører?”
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Risiko for
korruption i
Angola
Det kan være problematisk for
udenlandske virksomheder at
drive forretning i Angola.
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I Angolas lovgivning stod der indtil 2010
intet om interessekonflikter for embedsmænd, der arbejder med offentlige
udbud og heller ikke om monitorering af
formue, indkomst og forbrug hos disse
embedsmænd.
Ifølge
Verdensbanken
“mangler der kontrolmekanismer på alle
niveauer58.”
Embedsmænd
tager
ofte
imod
bestikkelse
eller
returkomission, når de tildeler kontrakter59.
“Der var troværdige rapporter om, at
embedsmænd på højt niveau modtog
væsentlige returkommissioner fra private
virksomheder, der blev tildelt kontrakter
af regeringen,” fremgår det af US State Departments rapport om Angola fra 2009.

Uklart om loven får betydning
En undersøgelse fra Verdensbanken “Enterprise Surveys 2006” viser, at over en
tredjedel af virksomhederne svarede, at
de forventer at skulle give gaver for at få
kontrakter i oliesektoren60.Der er dog sket
visse fremskridt i Angola, når det gælder
anti-korruptionslove. I marts 2010 vedtog man en ny lov, der skal rette op på de
tidligere nævnte store juridiske mangler.
Det er dog tvivlsomt, hvor stor praktisk betydning denne nye lov får.

FAKTA
Da Fernando da Biedade Dias Sados var indenrigsminister i slutningen af 1990’erne var han med
til at sætte ord på den udbredte
korruption, der stadig i dag skaber store problemer i Angola. Sados var som indenrigsminister chef
for blandt andet politiet og udtalte
i den forbindelse, at “forholdet
mellem borgerne og politiet er til
forhandling.” Udtalelsen blev ifølge
Fernando Macedo, advokat og lektor i forfatningsret, normsættende
for politiets tilgang til at modtage
bestikkelse. Efter sin tid som indenrigsminister var Sados premiereminister i en årrække og er nu
vicepræsident.

Maersk Oil i
Angola

V

i har valgt Angola som
et af vores fokuslande,
fordi landet har potentiale, og der er meget olie
i landet. Desuden er den
politiske situation mere
stabil end i fx Nigeria, som
vi også har set på.
Carsten Sønderskov,
Direktør for Maersk Oils kontor i Angola

Maersk Oil er operatør på alle de tre
blokke, de har investeret i i Angola. Det
betyder, at Maersk Oil står for at hyre
underleverandører ind til forskellige opgaver, og har den direkte kontakt til Sonangol og myndighederne, herunder at
indhente tilladelser m.m*.

procent dyrere end globale konkurrenter.
Desuden skal Sonangol godkende alle
underleverandører,” forklarer Carsten
Sønderskov.

Ser man på Maersk Oil Angola A/S’ regnskaber, vil Maersk Oil Angola A/S, når
2010 er ovre, have haft udgifter for mere
end 500 millioner dollars siden 200561.
Alt i alt har Maersk Oil Angola A/S altså
brugt næsten tre milliard danske kroner
på deres olieforretning i Angola igennem
de seneste seks år.

Han har ikke kendskab til korruption
i forbindelse med brugen af underleverandører: “Vi har ikke oplevet forsøg på
eller opmuntring til korruption i Angola.
Vi er heller ikke forpligtet til at bruge
bestemte lokale leverandører – vi foreslår typisk 3-4 leverandører til en opgave,
som Sonangol godkender, og derefter
bliver opgaven sendt i udbud. Derudover
har Sonangol etableret forskellige firmaer, som har monopol i landet63.”

Tvunget til underleverandører
Direktør for Maersk Oil Angola A/S’
kontor i Angola, Carsten Sønderskov,

“Vi har valgt Angola som et af vores
fokuslande, fordi landet har potentiale,
og der er meget olie i landet. Desuden er

vil ikke udtale sig om, hvilke lokale underleverandører, Maersk Oil Angola A/S
samarbejder med. Men han bekræfter,
at internationale olieselskaber kan være
tvunget til at benytte anviste lokale
underleverandører, der ofte kan blive
udskiftet med andre lokale underleverandører uden nogen begrundelse. Selvom disse kan være dyrere og dårligere
end alternativerne**62.

den politiske situation mere stabil end i
fx Nigeria, som vi også har set på,” siger
Carsten Sønderskov videre.

“Sonangol forlanger, at vi prioriterer lokale leverandører med mindre, de er 10

Forhandlingerne strandede i Nigeria,
hvilket ikke nødvendigvis er problematisk for Maersk Oil, for som Carsten
Sønderskov udtaler det, har Maersk Oil
ikke “ haft vild lyst til at gå ind i Nigeria
på grund af de politiske forhold i landet.
Desuden er der grænser for, hvilke krav
vi går med til,” forklarer han. Hvor disse
grænser

nøjagtigt går, ønsker Carsten Sønderskov
dog ikke at uddybe.
Presset øges, når olien flyder
Maersk Oil er endnu ikke nået til et
punkt, hvor de kan udvinde olie på et
kommercielt niveau i Angola og dermed
tjene penge. Indtil videre har Maersk Oil
primært foretaget seismiske målinger
og boret et antal efterforskningsbrønde
i deres tre olieblokke. Arbejdet er mest
fremskredet i blok 16, hvor der allerede
er foretaget tre prøveboringer, hvoraf
den ene afslørede et lovende fund, og
der er planlagt yderligere to. Hvis dette
oliefund bliver bedømt til at være værd at
sætte i kommerciel produktion, vil en sådan proces først kunne være ført til ende
omkring år 2014. I de to andre blokke, 8
og 23, er Maersk Oil for tiden i gang med
at forberede prøveboringer, der efter
planen skal foretages i 2011 64.
Ifølge Maersk Oil stiger risikoen for at
blive udsat for pres fra myndighederne
og Sonangol i takt med, at Maersk Oil
begynder at tjene penge på deres olieforretning i Angola. Carsten Sønderskov
mener, at korruption mere er noget man
“bliver eksponeret for, når man begynder
at tjene penge i landet65.”

*A.P. Møller-Mærsk oplyser, at det er i henhold til gældende lovgivning og offentlige
indkøbsregler i Angola, at Maersk Oil Angola A/S står for at hyre underleverandører til forskellige opgaver.
**Ved et efterfølgende citattjek oplyser Carsten Sønderskov, at han ikke kan genkende, at han
har sagt dette.
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FAKTA
Juni 2005: Maersk Oil køber 50 procents andel i offshore olieblok 16 fra det canadiske firma Canadian Natural Resources (CNR). Det vil sige, at Maersk Oil ikke har
købt adgang til oliefeltet via en normal udbudsrunde, men
købte den direkte af CNR i en almindelig handel uden bonus. Aftalen for blok 16 er en såkaldt Production Sharing Agreement (PSA). Maersks Oils samarbejdspartnere i
denne blok er Odebrecht Olie & Gas (Brasilien) og Devon
Energy Group (USA) samt det statsejede olieselskab i Angola, Sonangol.

FAKTA
April 2010: Maersk Oil Angola A/S færdiggør prøveboringerne i Blok 16 et halvt år før tid og leverer derfor det
lejede Deep Venture tilbage før tid.
Medio 2010: Maersk Oil Angola A/S annoncerer, at de vil
påbegynde prøveboringer i Blok 8, som skal foretages af
Ocean Valiant.
November 2010: Maersk Oil Angola A/S meddeler, at de
planlægger to vurderingsboringer i Blok 23 i 2011. 66

November 2006: Maersk Oil køber 50 procents andel i
olieblok 8 og 23, som også er off-shore blokke. Disse to
blokke køber Maersk Oil direkte af de angolanske myndigheder og er også PSA-aftaler. Maersk Oil Angola A/S er
operatør og deres samarbejdspartnere er Svenska Petroleum og Sonangol.
Juli 2009: Maersk Oil Angola A/S gennemfører den første
prøveboring i blok 16’s Chissonga-1 brønd. Boringen finder sted i samarbejde med Sonangol og foretages af skibet
Deep Venture, der koster 495.000 dollars at leje pr. dag.
Deep Venture ejes af Arktikmorneftegazrazvedka, og lejes
til Venture Drilling, der lejer det til Maersk Oil Angola A/S.
Marts 2010: Maersk Oil Angola A/S og Svenska Petroleum
ønsker at få en ny partner ind i olieblok 8 via en såkaldt
‘farm-out’ af 30 procent af deres eksplorations-rettigheder.
De hyrer First Energy Capital til at finde denne nye partner.

Ud for Angolas kyst borer Maersk Oil efter olie i blokkene 8, 16 og
23.
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Oversigt over Mærsk Oil Angola A/S’ samarbejdspartnere

i

Angola

A.P. Møller-Mærsk

Maersk
MaerskOil
Oil

Svenska
Petroleum (Blok 8
& 23)

Sonangol (Blok 8 &
23)

Maersk Oil Angola A/S

Sonangol (Blok 16)

Odebrecht Oil and
Gas (Blok 16)

Devon
Energy
(Blok 16)

Lokale angolanske underleverandører som Maersk
Oil ikke vil oplyse navnene på

?
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A.P MøllerMærsks sociale
ansvar - med deres
egne ord

V

i har en nultolerance
overfor korruption.
Vi har ikke oplevet korruption i forbindelse med
vores aktiviteter i Angola.
Nils Smedegaard Andersen,
Administrerende direktør A.P. Møller-Mærsk

A.P Møller-Mærsk udgav i 2009 selskabets første bæredygtighedsrapport, hvori
der står, at A.P. Møller Mærsk “bestræber
os at forbedre de måder, hvorpå vi direkte
og indirekte medvirker til en bæredygtige
udvikling i de lokalsamfund, vi opererer
i, og i samfundet som helhed. Vi står til
ansvar for vores interessenter, og vi rapporterer til offentligheden om vores resultater67.”
Anti-korruption
Under A.P Møller-Mærsks principper for
god forretningsførelse kan man læse: “Vi
driver vores forretninger på etisk forsvarlig og lovlig vis og søger at fremme
samme forretningsadfærd inden for vores
indflydelsessfærer. Vi modarbejder alle
former for korruption herunder bestikkelse og afpresning. Vi konkurrerer på en
fair måde overalt, hvor vi driver forretning. Vi søger at fremme forretningsmetoder i vores forsyningskæde68.”
A.P Møller-Mærsk fortæller, at selskabet
har anti-korruptions klausuler i kontrakterne med andre virksomheder i Angola
og kræver, at samarbejdspartnerne overholder loven. I aftalen med regeringen
(Production sharing agreement) er anført,
at gældende lovgivning er styrende. A.P.
Møller-Mærsk henviser desuden til, at
Angolas regering i marts 2010 har indført
en antikorruptionslov, “der opstiller klare
regler for, hvad man må og ikke må69.”
A.P. Møller-Mærsk oplyser, at det er en del
af Maersk Oils indkøbspraksis at foretage
en due diligence-proces af leverandører,
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hvor der blandt andet ses på tekniske
kvalifikationer, referencer og ejerstrukturer. En sådan due diligence-proces (der
gælder både leverandører og partnere) ind
går i det anti-korruptionsprogram, som i
2010 blev indført i Maersk Oil70.
Administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen udtaler: “Vi har en nultolerance overfor korruption. Vi har ikke oplevet korruption i forbindelse med vores
aktiviteter i Angola71.”
Angående problemer med korruption
udtaler internatinal ekspert i erhverv og
menneskerettigheder Sune Skadegaard
Thorsen, at man “generelt må sikre sig, at
konsekvenserne af de kontrakter man indgår ikke fører til korruption.” For at undgå
dette er det nødvendigt “at udvise ekstra
omhu når man opererer i områder, hvor
man er særligt udsat for korruption. Og
man skal være gennemsigtig omkring den
proces man gennemfører for at forhindre
at man bliver indblandet i korruption,
altså hvad virksomheden konkret gør.”
Gennemsigtighed
Når Maersk Oil bliver i stand til at kommercialisere deres oliefund, kommer de
angiveligt under et endnu større pres fra
især Sonangol, end de allerede er. Samtidig kan de i endnu højere grad blive tvunget til at bakke op om den lukkethed, som
Sonangol praktiserer. Maersk Oil har ikke
tilsluttet sig Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), der sigter mod
at skabe større gennemsigtighed i oliesektoren. Et initiativ, der støttes af 50

FAKTA
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et initiativ, der arbejder
for øget gennemsigtighed i udvindingsindustrien. EITI er en koalition
bestående af regeringer, virksomheder
og NGO’er. Initiativet sigter mod at
skabe større gennemsigtighed i udvindingsindustrien og i de pengestrømme,
der genereres indenfor denne branche.
Målet er, at ressourcerige landes befolkninger kan komme til at nyde større
gavn af den økonomiske gevinst fra
landets naturressourcer.
Konkret kræver initiativet, at de virksomheder, der har tilsluttet sig EITI
offentliggør, hvilke betalinger de har
lavet til en given regering, det kan fx
være signature bonusses eller andre
betalinger. Ligeledes skal regeringerne
offentliggøre, hvad de har modtaget af
betalinger fra de virksomheder, der er
aktive i landets udvindingsindustri. Ud
fra disse oplysninger er det så muligt at
vurdere, hvor mange penge der forsvinder mellem virksomhederne og regeringerne, og på den måde forhåbentlig
øge gennemsigtigheden i udvindingsindustrien og minimere risikoen for korruption73.

af verdens største selskaber inden for
udvindingsindustrien, eksempelvis BP,
Shell, Statoil, Chevron og Total. Selskaber
der ligesom Maersk Oil også er aktive i
Angola72.

I
bæredygtighedsrapporten
fra
2009 nævner A.P Møller Mærsk
gennemsigtighed som en vigtig faktor i deres arbejde med CSR74.

V

i er ikke enige i, at
offentliggørelse af
betalinger foretaget til
individuelle/
specifikke regeringer
udgør brugbar informa
tion...”
Jesper Cramon,
Senior Vice President Group Accounting
A.P. Møller Mærsk
A.P. Møller Mærsks opbakning til gennemsigtighed gælder imidlertid ikke i alle tilfælde; Maersk Oil vil ikke oplyse størrelsen
af de ‘signature bonuses’, de har betalt i
Angola, eller om de har foretaget andre lignende betalinger til regeringen. A.P.
Møller-Mærsk oplyser, at Maersk Oil af
kontraktuelle grunde må oplyse beløbet
eller om der er betalt andre bonusser til
regeringen.
A.P. Møller Mærsk vil endvidere ikke
oplyse navnene på Maersk Oils leverandører i Angola. Heller ikke due diligence-vurderingerne af lokale leverandører og partneren Sonangol vil selskabet fremlægge.
Det samme gælder selskabets Anti-Corruption Guidelines og due diligence-procedurer.

ringer som den angolanske, fremgår det af
en skrivelse offentliggjort på hjemmesiden
for The International Accounting Standards Board, der laver internationale standarder for regnskabsførelse. IASB udgav
i april 2010 et diskussionspapir omkring
virksomheders rapportering inden for udviklingsindustrien. I A.P. Møller Mærsks
svar på IASBs diskussionspapir fra juli
2010, beskriver Jesper Cramon, Senior
Vice President for Group Accounting i
Maersk, hvorfor initiativer som EITI og
Publish What You Pay er problematiske.
Han fremhæver blandt andet, at
“...vi er ikke enige i, at offentliggørelse
af betalinger foretaget til individuelle/
specifikke regeringer udgør brugbar information...75.”
Et spørgsmål om fortroelighed
A.P. Møller Mærsk begrunder sin holdning med, at olieselskaber som Maersk Oil
indgår aftaler om fortrolighed med regeringerne i de lande, hvor de udvinder olie.
Derfor vil det som olieselskab ikke være
muligt at give oplysninger om betalinger foretaget til regeringer uden enten at
bryde kontrakten eller at få den konkrete
regerings tilladelse76.

Ingen offentliggørelse
A.P Møller Mærsk anser det ikke som rel-

På spørgsmålet om, hvorfor A.P. Møller
Mærsk ikke har tilsluttet sig EITI svarede
A.P. Møller-Mærsk: “EITI er et af en række
internationale anti-korruptions initiativer,
som vi kunne støtte. Indtil nu har vi valgt
at fokusere på UN Global Compact og anti-korruptions grupper i Danmark, hvor vi
kan spille en aktiv rolle. EITI kan måske
også være relevant for os at tilslutte sig, og

evant at offentliggøre betalinger til rege-

vi undersøger det for tiden.”

Maersk Oils
sociale projekter
i Angola

er Sonangol, der foreslår, hvilke projekter
Maersk Oil skal finansiere. Det er også Sonangol, der bestemmer, hvilke virksomheder der skal stå for at udføre de projekter,
Maersk Oil betaler til.

I de kontrakter, som de internationale
olieselskaber skriver under på i Angola i
forbindelse med olieudvindning, er det bestemt, hvor mange penge virksomhederne
skal give til forskellige sociale projekter.
Således har også Maersk Oil forpligtet sig
på at bruge et bestemt beløb på sociale projekter. I forbindelse med blok 16 er beløbet ifølge Carsten Sønderskov, direktør for
Maersk Oils kontor i Angola, omkring otte
millioner dollars, der er brugt på blandt andet skoler, kliniker og landbrugsprojekter.
Sonangol udpeger projekterne
Også i forbindelse med de sociale projekter
spiller Sonangol en afgørende rolle. Det

Maersk Oil har alt i alt finansieret omkring
20 projekter i Angola. Det har dog ikke været
muligt at få udleveret en liste over præcis,
hvilke projekter Maersk Oil har betalt til.
Carsten Sønderskov fortæller, at det ikke er
alle projekter, der er blevet udført lige grundigt. Han fortæller, at en skole, som Maersk
Oil havde betalt for igennem deres kontraktlige forpligtelser, hurtigt fik utæt tag, desuden fungerede brønden ikke ordentligt,
så de havde ikke vand på skolen. Her gik
Maersk Oil selv ind og betalte 300.000 dollars ekstra for at få gjort projektet ordentligt
færdigt “så Maersk Oil ikke skulle lægge
navn til et halvfærdigt projekt77.”
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Metode

Rapporten er baseret på et feltstudie i Angola
og deskstudier fra Danmark udført af DanWatch i løbet af 2010. Deskstudierne bygger
på interviews med samt data og rapporter fra
kilder såsom The International Monetary Fund
(IMF), The World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
og en række anerkendte internationale NGO’er,
herunder især Global Witness og Human Rights
Watch. Derudover er interviews og viden fra lokale eksperter og journalister anvendt, hvor det
har været relevant.
En af kilderne er den angolanske journalist og
forfatter Rafael Marquez de Morais, der har
beskæftiget sig indgående med Angolas politiske og økonomiske forhold samt menneskerettighedsrelaterede problemer. Han er kandidat
i afrikanske studier fra University of Oxford og
har en bachelorgrad i antropologi og medier fra
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University of London. Rafael Marquez har siden
2000 modtaget flere internationale journalistpriser for sit arbejde.
Feltstudiet er foretaget i august 2010 primært
i Angolas hovedstad Luanda og opland, og
inkluderer interview med lokale organisationer,
eksperter og indbyggere fra forskellige samfundslag.
Virksomheder, som er nævnt i denne rapport,
har fået mulighed for at gennemse faktuelle
oplysninger, der omhandler dem før offentliggørelsen. Formålet er at få rettet eventuelle faktuelle fejl og misforståelser.
DanWatch inviterer alle virksomheder, der er
nævnt i rapporten, til at indgive en kommentar,
som bringes uredigeret på www.danwatch.dk.
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