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Kära aktieägare,
En bok har publicerats i Sverige om Lundin Petroleums tidigare roll i östafrika Vi motsätter
oss kraftfullt de slutsatser, insinuationer och falska anklagelser som läggs fram i boken och är
baserade på felaktig och avsiktligt missvisande information. Syftet med boken är
uppenbarligen att svärta inte bara företagets utan även familjen Lundins anseende, vilket
återspeglar en brist på yrkesmässig integritet hos författaren.
Vi bestred tidigare anklagelser beträffande vår verksamhet i Sudan och vår påstådda roll i
konflikten i ett dokument med titeln "Lundin Oil in Sudan, May 2001". Vi har senare förklarat
vårt arbetssätt i landet och i Etiopien i en rad artiklar.
Min inledande ilska över de anklagelser mot företaget och min familj har förbytts i sorg. Vår
målsättning i Afrika har vid varje tillfälle varit att hitta olja och gas med så bra och effektiva
metoder som möjligt, men alltid på ett ansvarsfullt sätt ur ett socialt och miljömässigt
perspektiv.
Under vår tid i Sudan delade vi uppfattningen med många andra grupper att ekonomisk
utveckling som uppstod tack vare rika naturresurser och konstruktivt engagemang var det
bästa sättet att åstadkomma långsiktig fred i landet. Vi var mycket nöjda när fredsavtalet (a
Comprehensive Peace Agreement, CPA) undertecknades mellan Sudans regering och ledare i
södra Sudan 2005 och satte stopp för konflikten i södra Sudan. Fredsavtalet har hållit hittills,
trots landets smärtsamma historia och komplexiteten hos alla inblandade intressen. Den
viktigaste frågan i dag är att fredsprocessen fortgår och förstärks.
Beträffande Etiopien har våra informationsmöten med klanledare från västra Ogaden och
Adigala, där bolaget hade sina licenser, bekräftat att de gärna vill se ökad ekonomisk
utveckling i sitt område. Det ska även påpekas att boken felaktigt beskyller Lundin Petroleum
för förekomsten av läger och aktiviteter i östra Ogaden. Vidare, för tidpunkten för
försäljningen av dessa tillgångar, hade Lundin Petroleum inga pågående fältaktiviteter men
hade genomfört sociala, miljömässiga och logistiska analyser och även samlat in viss geologisk
information med flygplan (aero-magnetic survey).
Tyvärr är konflikter och fattigdom två tragiska aspekter av mänskliga levnadsförhållanden som
går hand i hand. Som internationellt oljebolag kan vi inte göra särskilt mycket för att lösa
konflikter, men vi kan hjälpa till att minska fattigdomen genom att stimulera lokala
ekonomier. De miljontals människor som lever i fattigdom i konflikthärdar förlitar sig nästan
uteslutande på utländsk hjälp för att överleva. Det beror på att utländska investeringar är mer
eller mindre obefintliga i dessa områden. Men utländska investeringar kan leda till hållbar
utveckling och fred.
Det är kanske dags att lyfta debatten till en högre nivå och göra en kombinerad insats för
konfliktlösning och fattigdomsbekämpning. Det är också hög tid att erkänna den roll som
internationella företag och utländska investeringar spelar, som trots svåra förhållanden bygger
upp de ekonomiska incitament som leder till såväl minskad fattigdom som fred.
Med vänliga hälsningar
Ian Lundin

