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– Saudierna måste se till att de har en  vision 
av hur detta land ska få nationalinkomster 
om 40 år. Oljan är en ändlig resurs. Ökar 
 befolkningen samtidigt som det egna olje-
beroendet ökar blir det mindre olja kvar att 
exportera, säger John Sfakianakis.

Redan i dag använder de 26 miljoner per-
soner som bor i landet – 18,6 miljoner saudier 
och åtta miljoner migrantarbetare – mer olja 
än vad 190 miljoner brasilianare gör.

I kungariket finns stormrika, en medelklass 
och 15 procent fattiga saudier. Befolkningen 
är ung. Av de saudiska medborgarna är 47 
procent 18 år eller yngre. Ungdomsarbetslös-
heten i åldrarna 15–24 är samtidigt på hela 
39,5 procent. 

Många tvivlar på att Saudiarabien i läng-
den kan förbli en absolut monarki. En växan-
de grupp regimkritiker, liberaler eller isla-

mister, är inte bara missnöjda med att det slö-
sas med olja utan även med mänskliga resur-
ser. De vill ha en konstitutionell monarki, 
mötesfrihet och yttrandefrihet.

Den kvinnliga sysselsättningsgraden är den 
lägsta i hela Mellanöstern, 15 procent. Sär-
skilt illa ställt är det för kvinnor med akade-
misk examen. Av dem går 77 procent 
 arbetslösa. De arbetslösa männen är lågutbil-
dade. Men bland kvinnorna är det främst de 
välutbildade som är arbetslösa.

Trots motståndet från konservativt håll 
tvingar ekonomin fl er kvinnor ut på arbets-
marknaden. Men det är inte enkelt i det köns-
segregerade Saudiarabien, där det krävs sär-
skilda entréer och lokaler för kvinnliga med-
arbetare. Manliga och kvinnliga studenter får 
inte heller undervisas tillsammans.

Saudifi eringen, försöken att ersätta mig-
rantarbetarna med inhemsk arbetskraft, har 
också misslyckats. Under den globala fi nans-
krisen ökade till och med antalet migrantarbe-
tare. När Kung Abdullah i sitt senaste dekret 
förklarade att staten ska satsa gigantiska 98 

miljarder dollar, bland annat för att bygga 
500 000 nya bostäder, delade han inte ut några 
morötter för att få saudier att ersätta gästarbe-
tarna på produktiva jobb. I stället ska 60 000 
nya jobb skapas på inrikesministeriet. Polisap-
paraten sväller. Statsmaktens nervositet ökar. 

Nervositeten känns i luften, särskilt i Östra 
provinsen. Där ligger de gigantiska oljefälten 
och där jäser det bland landets shiamus-
limska minoritet. Till den shiitiska staden 
 Qatif, nära den enorma oljeterminalen Ras 
Tannoura, tar vi taxi utan polisbevakning. 
Men någon dag därefter vill myndigheterna 
ha ständig koll på våra steg. Särskilt känsligt 
är det att använda kameror, vilket leder till ett 
kort polisingripande.

Så spänt var det inte vid SvD:s besök i Saudi-
arabien för åtta år sedan, veckorna före USA:s 
inmarsch i Irak. Trots krisläget 2003 öppnade 
världens största oljebolag Saudi Aramco sina 
grindrar då och släppte in SvD för en intervju 
med en av topparna i koncernen.

Nu förblir bolagets grindar stängda. För-
söken att få tillträde blir kafkaliknande. Trots 
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De största oljeexportörerna
Fat per dag, tusental, 2009

Länderna som har de största kända oljereserverna
Miljarder fat, 2010

De största oljekonsumenterna
Fat per dag, tusental, 2009

Ett enda oljefält har under 50 år svarat för mer än hälften av den saudiska oljeproduk-
tionen. Landet är världens största exportör – men konsumerar allt mer av oljan själv.

Ghawar – världens största oljefält
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7  Första världskriget väckte oljetörsten
Redan efter det första 
världskriget var det uppen-
bart att ingen längre skulle 
kunna vinna ett krig utan 
att ha tillgång på olja. 

Storbritanniens Winston 
Churchill drev som marin-
minister 1911 igenom beslu-
tet att bygga om flottan 

från koleldade fartyg till ol-
jedrivna. 

Eftersom olja har dubbelt 
så högt energiinnehåll som 
kol kunde fartygen antingen 
segla dubbelt så långt, eller 
betydligt snabbare. Det var 
också möjligt att tanka till 
havs vilket gav större flexi-

bilitet. Samma fördelar 
hade bränslet på land. Men 
Storbritannien hade inga 
egna oljeresurser.

Efter kriget gav sig därför 
oljebolagen ut i några av 
världens mest ogästvänliga 
områden för att leta efter 
nya oljefält. Ett av dem var 

Saudiarabien, där schejk 
Abdul Aziz ibn Saud lyckats 
ena de stridande stammar-
na till ett land 1932. 

Sex år senare gjordes det 
första  oljefyndet, Dammam, 
på östkusten, inte långt från 
Bahrain.
 BJÖRN LINDAHL

Winston Churchill drev på 
skiftet från kol till olja. 

Brist på 
bostäder
1,65 miljoner 
nya bostäder 
fram till 2015 be-
höver Saudiara-
bien bygga för 
att möta beho-
ven hos en be-
folkning, där 60 
procent är un-
der 30 år. Kung 
Abdullahs nya 
stimulanspaket 
på 98 miljarder 
dollar innebär 
bland annat att 
500 000 nya bo-
städer ska byg-
gas. Bostads-
bristen bidrar till 
socialt missnöje. 

Källa: Banque 
Saudi Fransi.
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