
      

Yfirlýsing: 

Samherjaskjölin þriggja ára:   
Framganga Samherja mun hafa neikvæð áhrif á lífsgæði komandi 

kynslóða Namibíu.

WINDHOEK/REYKJAVIK, 12. nóvember 202 - Nú eru ré) þrjú ár síðan Fishrot hneykslið (íslenska: 
Samherjamálið) var a@júpað. Meira en 30 þúsund skjöl, sem lekið var, sýndu að frá árinu 2012 
hafði Samherji, stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Íslands,  grei) milljónir dollara Ql stjórnmálamanna 
og samstarfsmanna þeirra í Namibíu Ql þess að færa fiskveiðiheilmildir frá innlendum 
sjávarútvegsfyrrtækjum í því skyni að bæta sinn sinn eigin hag og arðsemi. 
Namibíumál Samherja er stærsta einstaka spillingarmál í Namibíu og á Íslandi. VerðmæQ 
grunsamlegra viðskipta sem Fjármálaleyniþjónusta Namibíu (Namibian Financial Intelligence 
Centre) tengja við starfsemi Samherja eru 650 milljónir Bandaríkjadala (95 milljarðar króna). Áhrif 
vegna málsins á sjávarútveg Namibíu eru skelfileg. Sama má segja um sjávarþorp og svæði sem 
rænd voru fiskveiðikvóta vegna aðferða Samherja. Namibískur efnahagur er svo sannarlega ekki 
ósnertur af starfsemi Samherja enda lagði fyrirtækið sig fram við að taka sem mest út úr hagkerfi 
Namibíu og skilja fá) e]ir. Talið er að þúsundir sjómanna Í Namibíu hafi misst vinnuna vegna þess 
að starfsemi ý_ namibískum fyrirtækjum sem reyndu að spila e]ir úthlutunarreglum úr 
kvótaröðinni. Framganga Samherja mun hafa neikvæð áhrif á lífsgæði komandi kynslóða 
Namibíu. 
Þremur árum síðar lifir Samherji og hrærist í refsileysi á sama ama og byggðir í Namibíu sem 
gjörningar Samherja hafa bitnað á hafa engar bætur fengið og gerendurnir hafa ekki enn verið 
dregnir fyrir ré). Í Namibíu verða au grunaðir dregnir fyrir ré), þeirra á meðal Bernhard Esau, 
fyrrverandi sjávarútvegsráðherra og Sakeus Shanghala, fyrrverandi dómsmálaráðherra. 
Aðalríkissaksóknari í Namibíu hefur einnig birt ákærur hendur þriggja yfirmanna Samherja, en 
engin viðleitni hefur verið sýnd af hálfu íslenskra yfirvalda Ql þess að framselja þessa menn. 
Hér á landi hefur engin formleg ákæra verið lögð fram á hendur íslenskum aðilum málsins. Þess í 
stað rannsakar lögregla blaðamenn sem segja frá Samherja, grafa undan frelsi eölmiðla, 
tjáningarfrelsi og bará)u gegn spillingu. Viðbrögð íslenskra yfirvalda hafa verið kölluð „nánast 
vandræðaleg“ af Drago Kos, formanni vinnuhóps OECD um mútur í alþjóðlegum viðskiptum. 
Þe)a er fullkomlega óviðunandi og grípa þarf Ql frekari aðgerða. Við teljum að e]irfarandi þurfi 
að gera: 

 
    



Samherji verður að samþykkja og greiða skaðabætur ásamt því að gangast undir ferli umbóta. Í 
því þarf að felast 
·        Mat á mannré_ndum og efnahagslegum áhrifum á starfsemi Samherja í Namibíu 
·        Fullar bætur Ql þeirra sem báru skaða af brotunum 
·      Að koma á fyrirkomulagi Ql að takast á við sérstök mál í byggðum heimamanna og/eða 
einstaklinga  

Viðskiptavinir, byrgjar og meðeigendur Samherja þurfa að endurskoða fyrirkomulag viðskipta 
við Samherja, sérstaklega með QlliQ Ql umhverfis-, félags og stjórnunarþá)a og siðferðislegar 
skuldbindingar í framboðskeðjunni sem og eðlilegar vænQngar almennings um sömu þæ_. 

Íslensk stjórnvöldu taki frumkvæði í sakamálarannsókn og beiQ sér gegn spillingu sem framin er 
af íslenskum borgunum. 

Yfirvöld í Namibíu geri frekari umbætur á stjórnunarháWum sínum sérstaklega með því að 
breyta lögum um auðlindir sjávar, sem gerði framgöngu Samherja mögulega, og dragi þá sem 
ábyrgð bera fyrir ré) eins fljó) og auðið er, þar með talda þá sem framselja þarf frá Íslandi án 
frekari tafa. 

Ríkisstjórnir, þeirra á meðal í Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi, Póllandi, 
Hollandi, Noregi og í Færeyjum beiQ sér fyrir því að tryggja að áframhald verði ekki á brotum í 
efnahagskerfum þessara landa í kra]i alþjóðlegra eárfesQnga Samherja eða í skjóli eárfesQnga 
félagsins í Namibíu. 

Nú er ami fyrir þá sem hagsmuna hafa að gæta að gefa sig alla í bará)unni gegn spillingu og færa 
íbúum Namibíu ré)læQ og skaðabætur. 

Ends/ 

Upplýsingar veita: 
• Graham Hopwood, framkvæmdastjóri IPPR – director@ippr.org.na 
• Atli Þór Fanndal, framkvæmdastjóri Transparency International Iceland – 

thor@transparency.is - Sími 8882103 
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