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L u x e m b u r g :  EU och Turkiet utö-
kar medlemskapsförhandling-
arna med samtal om regional-
politik i början av november. 
Men till ett eventuellt turkiskt 
inträde är vägen fortfarande 
lång.

– Ska man kunna trycka på Tur-
kiet med reformer för demokrati, 
mänskliga rättigheter, rättssta-
ten, minoriteter så är det här enda 
vägen att gå, säger EU-minister 
Birgitta Ohlsson (FP), som till-
sammans med sina kollegor vid 
ett möte i Luxemburg på tisdagen 
tog det väntade beslutet om att dra 
igång det nya förhandlingskapitlet.

I En rapporT från EU-kommissio-
nen i förra veckan fick Turkiet tung 
kritik för de hårda tagen mot de 
stora demonstrationerna i framför 
allt Istanbul i somras. Oroligheter-
na har lett till förstärkt tveksamhet 
bland många Turkiet-kritiska poli-
tiker i EU – men också till krav på 
starkare stöd för demonstranterna.

– Vi ska komma ihåg att ung-
domarna på Taksimtorget och i 
Geziparken visade att de är sanna 
européer. Man kräver de här grund-
läggande fri- och rättigheterna. För 
att stå på deras sida ska vi fortsätta 
få upp Turkiet på EU-banan, säger 
Ohlsson.

Hon vill gärna att ännu fler för-
handlingskapitel öppnas.

– Sverige är ju en av Turkiets 
varmaste vänner. Vi vill se dem 
som medlemmar i unionen i fram-
tiden, men det är en lång resa kvar. 
Stöd följer också med krav – och där 
måste Turkiet leverera.

på EU-MInIsTErMöTET  diskuterades 
även veckans toppmöte i Bryssel 
där stats- och regeringscheferna 
bland annat ska prata om migrant-
situationen på Medelhavet efter 
den senaste tidens katastrofer.

Regeringen trycker på för att få 
fler länder att ta emot fler kvotflyk-
tingar.

– Men tyvärr är solidariteten 
svag. Tyvärr så finns det alldeles 
för lite politisk vilja. Tyvärr ser vi 
hur populistiska och främlings-
fientliga partier tillåts att diktera 
agendan för mycket i alltför många 
länder och det beklagar jag oerhört 
som svensk minister, säger Birgitta 
Ohlsson.
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”Sverige är ju en av 
Turkiets varmaste 
vänner. Vi vill se dem 
som medlemmar i 
unionen i framtiden”

BIRGITTA OhLSSON,
EU-minister (FP)

r i o  d e  J a n e i r o :  Känslorna 
har rörts upp i Brasilien efter 
att vänsterregeringen sålt ut 
landets största oljefält till ut-
ländska bolag. president Dilma 
rousseff gör nu allt hon kan för 
att vända kritiken.

I konferenssalen på lyxhotellet 
Windsor längs stranden i stads-
delen Barra da Tijuca har kostym-
klädda män och dräktklädda kvin-
nor från den brasilianska vänsterre-
geringen samlats för att bevittna en 
av världens största oljeauktioner. 
Oljefältet Libra, som upptäcktes 
för fem år sedan utanför Rios kust, 
ska auktioneras ut till utländska 
budgivare. 

  Det är det största oljefältet som 
upptäckts de senaste tjugo åren 
och intresset borde vara stort, men 
representanterna från världens 
största oljebolag – BP, Chevron 
och Exxon – lyser med sin frånvaro.

Några timmar innan auktionen 
börjar meddelar även spanska 
Repsol att de drar sig ur och det 
luktar fiasko lång väg. Ryktet sur-
rar att auktionen endast är en dim-
ridå för vad som skett i kulisserna 
innan. Många tror att det statliga 
brasilianska oljebolaget Petrobras 
och de kinesiska oljebolagen CNPC 
och CNOOC redan gjort upp om af-
fären.

Ända sedan Petrobras bildades 
av landsfadern Getúlio Vargas för 
60 år sedan har brasilianska makt-
havare upprepat att ”O petróleo é 
nosso”, oljan är vår, och använt na-
tionalism för att hålla utländska 
oljebolag borta från Brasilien. När 
vänsterregeringen blev omvald för 
tre år sedan gjorde president Dilma 

Rousseff många besök på Petrobras 
anläggningar och lovade att rikedo-
men från oljan skulle gå oavkortat 
till landets katastrofala utbild-
ningssystem.

UTanför lyxhoTEllET är det få 
som tror på de orden. För att ol-
jeauktionen överhuvudtaget ska 
kunna äga rum har den nationella 
insatsstyrkan, med 1 100 man, 

omringat lyxhotellet. De skjuter 
tårgasgranater mot demonstran-
terna som protesterar mot priva-
tiseringen. Många är oljearbetare 
från Petrobras.

– Regeringen säger att vi måste 
sälja delar av oljefältet för att få in 
pengar och utländsk teknik för att 
få upp oljan. Men det är en myt. Vi 
är världsledande på att få upp olja 
på djupt vatten, säger Leonardo 
Nagamatsu.

Han arbetar på en av Petrobras 
oljeplattformar som redan nu 
pumpar upp olja från 7 000 meters 
djup, under kilometertjocka lager 
av sand och salt.

– Allt handlar om att regeringen 
behöver pengar. Nästa år är det val 
och regeringen vill satsa på sina so-
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polIsInsaTs. Den nationella insatsstyrkan, med 1 100 man, omringade lyxhotellet Windsor i Rio de Janeiro. Trots kraftiga protester genomfördes auktionen.

Börsen steg
*	Det internationella näringslivet 
reagerade positivt på försäljningen, 
vilket fick Petrobras aktie att öka 
med fem procent i tisdags.
*	Petrobras är Brasiliens största 
arbetsgivare.

Starka känslor när Brasiliens största 
oljefält klubbades bort till utlandet


