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INDLEDNING 
Mozambique er et af verdens fattigste lande¹, men rigt på naturressourcer som kul. Det har medført, at der 
siden 2009 er sket en markant stigning i udenlandske investeringer i landets kulsektor. Brasilianske Vale er 

en af de virksomheder, der er mest aktive i landet² gennem datterselskabet Vale Mozambique, som japanske 
Mitsui og Co. er medejer af. 

Denne rapport påviser de krænkelser på menneskerettigheder og miljø, som Vale Mozambique har forårsa-
get, siden virksomheden påbegyndte Moatize-projektet. Det gør den gennem rapporter fra organisationerne 
Human Rights Watch, Danwatch, Oxfam og Southern Africa Ressource Watch samt materialer, vi har modta-
get fra vores mozambiquiske partnerorganisation Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunida-

des (AAAJC).

Samtidig kortlægger rapporten nogle af de danske pensionsselskaber, der har investeret i ejerne af Vale 
Mozambique og dermed Moatize-minen. Ejerselskaberne er brasilianske Vale og japanske Mitsui og Co. Disse 

investeringer er med til at legimitere og muliggøre virksomhedens skadelige virke.  
Vi opfordrer derfor pensionsselskaberne til at trække deres investeringer.

Ud over at påvise Vale Mozambiques problematiske ageren og danske investeringer heri, viser rapporten 
også, hvordan det nuværende internationale CSR-system ikke er tilstrækkeligt i forhold til at stille virksomhe-
der til ansvar for deres handlinger. Vi ser en stigende tendens, hvor virksomheder slår sig sammen og tilegner 
sig stadig stigende magt. Der er derfor brug for en juridisk bindende traktat under FN, som kan beskytte lokal-

samfund og befolkningsgruppers retsstilling der, hvor store multinationale virksomheder opererer og holde 
virksomheder juridisk ansvarlige for deres handlinger. En sådan proces er i gang i FN-regi, men forhandlin-

gerne møder modstand fra især EU.³

Kort over minelicenser i Tete-provinsen. Kilde: EJAtlas

1  https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world?page=12 
2  https://ejatlas.org/print/resettlements-for-mining-projects-in-tete-province 
3  http://www.treatymovement.com/ 



PAGE 4

VALE, MITSUI OG MINEDRIFT 
I MOZAMBIQUE
Mozambique er rigt på naturressourcer. Derfor tiltrækker landet 
også udenlandske virksomheder, som ønsker del i disse. Især 
mange mineselskaber har igangsat blandt andet kulmineprojek-
ter i landet. Et af disse firmaer er Vale Mozambique, som driver 
Moatize-minen i Tete-provinsen, der ligger i det nordvestlige 
Mozambique, hvor også mange andre miner drives. Vale Mo-
zambique har drevet Moatize siden 2011, og minen er ifølge sel-
skabet selv deres største investering inden for kulindustrien⁴. 
Vale Mozambique er med Moatize også Mozambiques største 
kuleksportør⁵. I 2017 regner man med at nå 13 millioner ton, 
hvilket vil være en stigning på 120 procent i forhold til 2016, hvor 
man udvandt 5,9 millioner ton.⁶

Vale planlægger at foretage yderligere investeringer i minen. 
Man ønsker at iværksætte projektet ”Moatize II”, som har til for-
mål at udvide minens produktionskapacitet.⁷

Vale Mozambique er et datterselskab af det brasilianske firma 
Vale, som er et mineselskab, der også er aktivt inden for logistik 
og elektricitetsforsyning. Vale blev etableret i 1942 ved sammen-
lægningen af et jernmalmselskab og en jernbanevirksomhed. 
Den var tidligere statsejet, men blev privatiseret i 1997. 

I marts 2017 opkøbte japanske Mitsui & Co. 15 procent af akti-
erne i Vale Mozambique og dermed Moatize-minen, mens Vale 
sidder på de resterende 85 %⁸. Altså ejes aktierne i Vale Mozam-
bique og Moatize i dag af to store, udenlandske selskaber.

LØFTER OM UDVIKLING OG 
RESPEKT FOR LOKALSAMFUND 
OG MILJØ
Ud over at udvinde kul og skabe overskud til ejerne lægger Vale 
også meget vægt på, at firmaets projekter bidrager til udviklingen 
af de lokalsamfund, der bor tæt ved projekterne – blandt andet 
ved at ansætte lokal arbejdskraft⁹. Generelt går firmaet meget 
op i samfundsansvar og Corporate Social Responsibility (CSR), 
og derfor udgiver man også årlige ”Sustainability Reports”¹⁰. Heri 
nævnes det yderligere, at firmaet har underskrevet internatio-
nale FN-retningslinjer for ansvarlig forretningsførelse i form af 
Global Compact ¹¹ og Guiding Principles on Business and Hu-
man Rights¹². Disse foreskriver, at firmaer bør respektere men-
neskerettigheder i form af centrale dokumenter som FN’s Men-

neskerettighedserklæring samt miljø i deres forretningsvirke. Det 
er vigtigt at nævne, at disse retningslinjer er frivillige forpligtelser. 
Også Mitsui & Co. har en CSR-afdeling, som udgiver årlige ”Su-
stainability Reports”. Den seneste rapport fra 2017 understreger, 
at firmaet ønsker at respektere både miljø og menneskerettighe-
der i sit virke. Derfor har Mitsui & Co. ligesom Vale underskrevet 
både Global Compact og Guiding Principles.¹³

EN BESKIDT INDUSTRI
På trods af de flotte hensigter, frivillige forpligtelser og gene-
relle løfter fra ejervirksomhederne er der stadig mange doku-
menterede problemer med Vale Mozambiques ageren i Tete-
provinsen. Vi kan dokumentere, at Vale Mozambique med 
Moatize-projektet gør stor skade på den lokalbefolkning og det 
miljø, man ellers har lovet at hjælpe, udvikle og beskytte.

MENNESKERETTIGHEDSKRÆNKELSER
1) Tvangsforflyttelser til ufrugtbar jord
For det første er virksomheden og Moatize-projektet skyld i grove 
brud på de omkringliggende lokalsamfunds menneskerettigheder. 
Minedriften i og omkring Moatize har betydet, at 1365 husstande 
mellem 2009 og 2010 blev forflyttet fra deres jord til nye områder 
ved navn 25 de Setembro og Cateme. Den jord, lokalbefolkningen 
omkring Moatize-minen er blevet forflyttet til, er af langt ringere 
kvalitet og mindre frugtbar¹⁴. En af årsagerne til, at man er endt 
med at bo på den ufrugtbare jord er, at lokalbefolkningen i ringe 
grad er blevet hørt i processen.¹⁵

Det har konsekvenser. Rui de Vasconcelos Caetano fra Afrika 
Kontakts mozambiquiske partnerorganisation, AAAJC, der gi-
ver juridisk støtte til lokalsamfund, fortæller, at ”Ofte forflyttes 
lokalbefolkninger til fjerne områder, hvor jorden er ufrugtbar. 
Det giver følgende problemer: Sult, fattigdom og arbejdsløs-
hed”. Disse problemer opstår, fordi størstedelen af de lokale er 
afhængige af deres jord for at sikre sig et levegrundlag. Lokal-
befolkningen har i de nye områder derfor oplevet en markant 
forringelse af deres levegrundlag med øget fattigdom og usik-
kerhed om fremtiden til følge. 

2) Mangel på vand
Ud over ufrugtbar jord oplever de forflyttede lokalsamfund 
også mangel på vand¹⁶. Manglen på vand skyldes blandt an-
det, at Moatize-projektet har forurenet omkringliggende floder, 
som lokalbefolkningen ellers er afhængige af. Afrika Kontakt er 
i besiddelse af materiale, der påviser dette (Se billede). Forure-
ningen er med til at forringe det i forvejen dårlige levegrundlag 
yderligere. 

4  http://www.vale.com/EN/business/mining/coal/Pages/default.aspx
5  http://africanbusinessmagazine.com/region/southern-africa/mozambique-vale-reports-increased-coal-output-revenues-grow-2016/
6  https://furtherafrica.com/2017/11/22/vale-doubles-its-coal-production-in-mozambique/ 
7  http://mundo.intranetvale.com.br/EN/Unidade/Content/Mozambique
8  https://www.mitsui.com/jp/en/topics/2017/1223068_10834.html
9  http://mundo.intranetvale.com.br/EN/Unidade/Content/Mozambique
10 http://www.vale.com/hotsite/Style%20Library/RelatorioSustentabilidade/Docs/Vale%20Sustainability%20Report%202016.pdf
11 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
12 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
13 https://www.mitsui.com/jp/en/sustainability/sustainabilityreport/2017/__icsFiles/afieldfile/2017/08/25/en_sustainability_2017-i.pdf
¹⁴ https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mozambique0513_Upload_0.pdf
15  http://www.osisa.org/sites/default/files/article/files/coal_vrs_communities_in_mozambique.pdf 
16  https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2015/04/mining-resettlement-and-lost-livelihoods_eng_web.pdf 



PAGE 5

HVOR SKAL KULLET HEN?
På trods af Mozambiques status som et af verdens fattigste lande kommer det kul, der udvin-

des i Moatize-minen, ikke landet selv til gode. Det transporteres via jernbaner ud til kysten, 
hvor det sejles til primært Indien, Japan og Brasilien.

https://furtherafrica.com/2017/11/22/vale-doubles-its-coal-production-in-mozambique/ 



PAGE 6

3) Dårligere transportmuligheder
Afrika Kontakt er også i besiddelse af videomateriale, der viser 
et hegn, som Vale Mozambique har bygget. Hegnet gør det 
svært for de lokale at komme til den centrale provinsby Moatize 
for at sælge og købe varer. Det forringer altså transportmulig-
heder og muligheden for at købe de fødevarer og andre basale 
fornødenheder, som de lokale indbyggere ikke selv producerer 
(Se billede). 

4)Manglende kompensation og arbejdspladser, der udebliver 
Ikke nok med at lokalsamfundenes indbyggeres ret til en til-
strækkelig levestandard krænkes gennem forflyttelserne, så er 
de heller ikke blevet kompenseret- selvom de både er blevet 

lovet det og er garanteret det gennem national lov¹⁷. Forflyttel-
serne til ufrugtbar jord er et eksempel på en sådan manglende 
kompensation, hvor Vale Mozambique levet op til sine løfter. 
Ud over den manglende kompensation har Vale Mozambique 
også i ringe grad indfriet sit løfte om at skabe arbejdspladser 
for lokalbefolkningen. De fleste jobs, som Moatize har skabt for 
lokalbefolkningen, har været korttidsstillinger, som varer mel-
lem fem måneder og et år¹⁸. 

De få, der har fået et job hos Vale Mozambique, oplever også 
problemer med håndhævelsen af deres kontrakter. Derfor star-
tede en demonstration d. 15. december 2017, hvor lokale ar-
bejdere begyndte at blokere vejen til Moatize. Arbejderne for-
langer at få udbetalt loyalitetsbonusser, som deres kontrakter 
garanterer¹⁹. 

Retten til et tilstrækkeligt levegrundlag
Alt i alt kan det konkluderes, at løftet om at udvikle lokalsam-
fundene ikke er blevet indfriet. Ikke nok med, at man ikke har 
forbedret lokalbefolkningens situation – man har faktisk for-
værret den.

Med ovenstående forflyttelser til ufrugtbar jord, forurening af 
vand, forringelser af transportmuligheder og manglende kom-
pensation krænker Vale Mozambique lokalebefolkningernes 
ret til et tilstrækkeligt levegrundlag. Det er en ret, som er ned-
skrevet i både Menneskerettighedserklæringens Artikel 25²⁰ 
og den Internationale Konvention for Økonomiske, Sociale og 
Kulturelle Rettigheders Artikel 11²¹. I Menneskerettighedserklæ-
ringen står der: ”Everyone has the right to a standard of living 
adequate for the health and well-being of himself and of his 
family, including food, clothing, housing and medical care and 
necessary social services”.

Både Vale og Mitsui & Co. har ellers givet løfter om ikke at 
krænke denne ret i deres virke, da de som nævnt har under-
skrevet Global Compact og Guiding Principles, som refererer 
til både Menneskerettighedserklæringen og Konventionen for 
Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder. Ønskede virk-
somhederne reelt at leve op til sine løfter, kunne man eksem-
pelvis kompensere lokalbefolkningen for de forringelser i de-
res levegrundlag, man har forårsaget. Men som påvist ovenfor, 
venter lokalsamfundene stadig på denne kompensation. 

HÅRDT NEDSLAG MOD PROTESTER
Selvom lokalbefolkningen er meget utilfreds med de mange 
forringelser af deres levestandard og krænkelser af deres ret-
tigheder, har de begrænsede muligheder for at udtrykke denne 
utilfredshed. Lokale indbyggere har flere gange demonstreret 
imod Vale Mozambique, men disse demonstrationer slår det 
lokale politi hårdt ned på. Tilbage i 2012 brød politiet demon-
strationen og arresterede 14 personer²². I juli 2017 eskalerede 

17  http://old.danwatch.dk/en/undersogelse/broken-promises/ 
18  https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mozambique0513_Upload_0.pdf
¹⁹  https://zitamar.com/vale-employers-paralyse-mozambique-mine-strike-unpaid-bonuses/#prettyPhoto 
20  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
21  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

Vale Mozambique har opsat et hegn, som gør det svært for 
lokalbefolkningen at komme ind til byen for at sælge deres 
produkter.  

Arbejdere blokerer vejen til Moatize.
Kilde: ZITAMAR NEWS

Aktivist fra AAAJC viser et vandløb med vand, som lokal-
samfundet plejede at gøre brug af. Det er blevet forurenet 
af Vale Mozambiques mineprojekt.
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brutaliteten, da en person blev skudt i forbindelse med lokale 
demonstrationer imod Vale Mozambiques intention om at luk-
ke porten til det opsatte hegn²³.

Rettighedsaktivister i området har også gentagende gange op-
levet at blive truet på livet. Disse trusler kommer både fra det 
lokale politi og anonyme personer med kontakter til Vale Mo-
zambique. Dermed har det lokale civilsamfund meget begræn-
sede muligheder for at vise lokalbefolkningens utilfredshed 
med Vale Mozambique. 

MILJØSKADELIG MINEDRIFT
Ud over at krænke lokalsamfundenes rettigheder ved at for-
ringe deres levegrundlag har Moatize-minen også forårsaget 
store miljømæssige konsekvenser. En af disse er forureningen 
af vandløb og grundvand i lokalområdet. Vale Mozambique har 
også efterladt en åben mine, hvor vandet er så forurenet, at 
man ikke kan drikke af det (Se billede). 

Udvidelsen af Moatize-minen medfører også, at man udfører 
store sprængninger for at rydde jorden og dermed få adgang til 
kul. Sprængningerne slynger en stor mængde jord og støv op 
i luften, som forurener de omkringliggende områder og lands-
byer (Se billeder). Ud over beskidt jord slynger sprængningerne 
også en del af det øverste lag af den kul, der er i jorden op i 
luften og ud over landsbyerne. Dette er ekstremt sundheds-
skadeligt at indånde. 

Helt overordnet kan man også stille spørgsmålstegn ved, om 
kulminedrift og CSR er forenelige størrelser. Ud over men-
neskerettigheder fylder miljø som sagt meget i både Global 
Compact og Guiding Principles. Når man tænker på, hvor for-
urenende et foretagende som kulminedrift er, virker det dob-
beltmoralsk, at et af verdens største kulfirmaer tilsyneladende 
har succes med at promovere sig selv udadtil som bæredygtigt 
og ansvarligt.

22  http://www.osisa.org/economic-justice/mozambique/coal-versus-communities-mozambique 
23  https://zitamar.com/protester-killed-police-vale-mozambique-coal-mine/ 

Åben mine, som Vale Mozambique har forladt. Vandet er 
kraftigt forurenet, men i mangel på vand tillader nogle lo-
kale alligevel, at deres dyr drikker af det – med risiko for at 
dyrenes indre organer beskadiges. 

Støvskyer fra minesprængninger
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DANSKE INVESTERINGER I 
VALE OG MITSUI OG CO. 

I Afrika Kontakt har vi undersøgt, hvilke danske 
pensionsselskaber der har investeret i Vale Mozambiques to 
ejervirksomheder. De er at finde på følgende liste:

Ud over disse pensionsselskaber har vi også været i kontakt med 
Danica Pension, som gav følgende svar: ”Af konkurrencemæs-
sige hensyn oplyser vi ikke hvilke selskaber vi investerer i, men vi 
investerer ud fra vores politik om ansvarlig investering”. Hvorvidt 
de har investeret i virksomhederne vides altså ikke, da de ikke 
ønsker at informere offentligheden.  

Alle disse pensionsselskaber, der har investeret i et eller begge 
af Vale Mozambiques ejervirksomheder, har formuleret deres 
egen CSR-politik omkring ansvarlige investeringer. Eksempelvis 
skriver JØP på deres hjemmeside, at deres ”arbejde med ansvar-
lige investeringer tager udgangspunkt i UN Global Compacts 10 
principper”, og at de ”arbejder med at implementere UN Guiding 
Principles”²⁴. 

PenSam skriver noget nær det samme i deres CSR, hvor de for-
tæller, at de tager etiske hensyn, når de investerer. Eksempelvis 
kigger de på, om en virksomhed ”respekterer basale menneske-
rettigheder”²⁵. For at vurdere dette gør de brug af screeningssel-
skabet GES, som arbejder med at holde øje med virksomheders 
ageren. Ud fra dette rådgiver de investorer, så de kan sikre sig, at 
deres investeringer er ansvarlige²⁶. Generelt anvender de fleste 
af pensionsselskaberne lignende selskaber til at screene deres 
investeringer.

På trods af disse CSR-politikker har pensionsselskaberne allige-
vel investeret i virksomheder, hvis datterselskab gør alvorlig ska-
de på både menneskerettigheder og miljø. Det er de med deres 
investeringer med til at støtte op om. Dermed går de imod deres 
egen CSR-politik. 

Vi har derfor haft en dialog med flere af pensionsselskaberne, for 
at høre deres reaktion på de informationer denne rapport frem-
sætter, samt hvorvidt de har tænkt sig at handle på det.

Sampension igangsatte, i anledning af at de modtog rapporten, 
en nærmere undersøgelse af Vale og Mitsui og Co. Det har ført 
til, at de er stoppet med at investere i Vale: 
”Din forespørgsel har givet anledning til, at vi i forhold til om de 
konkrete selskaber har undersøgt om de kunne være involveret 
i områder eller i forhold, hvor der kunne være tvivl om, hvorvidt 
de lever op til den standard, der er formuleret i Sampensions 
ansvarlige investeringspolitik. Vi har derfor været i kontakt med 
flere kilder, herunder vores samarbejdspartner Vigeo Eiris, som 
vi anvender til screening af Sampensions aktieinvesteringer. Til 
din orientering har vi på den baggrund valgt at afhænde inve-
steringen i Vale, der hermed ikke længere indgår i Sampensions 
investeringsportefølje”
Sampension, 1. december 2017

Dog investerer selskabet stadig i Mitsui og Co. Også JØP og Pen-
Sam har svaret på vores henvendelse. De giver følgende svar: 
”Vi har bedt Hermes EOS om at intensivere deres dialog med 
Hermes EOS om kulminen ved Moatize. Vi ved at Hermes EOS 
allerede har igangsat denne intensivering, hvilket vi løbende føl-
ger op på”
JØP, 1. december 2017

”Vi har haft rapporten forbi vores samarbejdspartner GES, der 
screener vores investeringer i forhold til vores retningslinjer for 
ansvarlige investeringer og driver engagement på eventuelle 
problemstillinger hermed. (…) Set i lyset af de oplysninger, som 
jeres rapport giver om den negative udvikling i området i for-
bindelse med den omtalte skudepisode og problemet vedr. det 
opsatte hegn, vil GES se på sagen igen og bede Vale om en op-
datering på situationen. I PenSam følger vi sagen tæt”
PenSam, 1. december 2017

Dermed har en lille del af pensionsselskaberne reageret på de ska-
der på menneskerettigheder og miljø, som Vale Mozambique har 
forårsaget i Moatize. Selvom det er positivt, at nogle har reageret, 
har kun et selskab valgt at stoppe sine investeringer i Vale. Man 
kan derfor spørge, i hvor høj grad pensionsselskaberne lever op til 
deres egne løfter, som de fremsætter gennem deres CSR.

PENSIONSSELSKAB INVESTERER I

PensionDanmark Vale

Nordea Liv og Pension Mitsui og Co.

Industriens Pension Vale
 Mitsui og Co.

PenSam Vale
 Mitusi og Co.

Lærernes Pension Mitsui og Co.

MP Pension Vale
 Mitsui og Co.

JØP Vale
 Mitsui og Co. 

Sampension Mitsui og Co.

24  https://www.joep.dk/Pension—Forsikring/Investeringer/Ansvarlige-investeringer 
25  https://www.pensam.dk/om-pensam/Investering/etiske-investeringer/Sider/Ansvarlige-investeringer.aspx 
26  https://www.gesinternational.com/services/overview/ 
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DET SIGER PENSIONSSELSKABERNE:
Sampension: Har valgt at ekskludere Vale, men investerer stadig i Mitsui og Co.

JØP: Har bedt deres screeningsselskab Hermes EOS om at intensivere dialog 
om Moatize.

PenSam: Har præsenteret rapporten for deres screeningspartner, GES, som vil 
bede Vale om en opdatering på situationen.

MP Pension og Industriens Pension: har svaret på vores henvendelse, men er 
herefter ikke vendt tilbage



CSR: ET UTILSTRÆKKELIGT 
MODSVAR
Problematikken, som denne rapport præsenterer, er også et 
eksempel på, hvordan det nuværende CSR-system ikke er et 
tilstrækkeligt modsvar til multinationale virksomheders over-
greb på menneskerettigheder og miljø – samt tvivlsomme in-
vesteringer heri.

I mange år har virksomheders stadig tiltagende magt og ind-
flydelse skabt debatter om, hvordan man holder dem ansvar-
lige for deres handlinger. Mens man har udviklet bindende 
regler mellem stater og nationer i form af international lov, 
har svaret på virksomheders problematiske ageren været ind-
førelsen af CSR-retningslinjer. 

Således stiftede man i FN-regi i 2000 ”United Nations Glo-
bal Compact”, som udarbejdede ti principper for, hvordan 
virksomheder kan agere samfundsansvarligt. Principperne er 
funderede i internationale erklæringer og konventioner så-
som Menneskerettighedserklæringen²⁷. Dog er de, i modsæt-
ning til international lov, ikke juridisk bindende. Som Global 
Compact selv skriver det: “We are a voluntary initiative based 
on CEO commitments to implement universal sustainability 
principles and to take steps to support UN goals”²⁸. 

CSR er derfor vejledende retningslinjer og initiativer, som virk-
somheder frivilligt kan skrive under på og arbejde på at følge. 
De er ikke bindende, og et brud på eksempelvis menneskeret-
tigheder medfører derfor ikke andre konsekvenser end dårligt 
image. Og selvom der siden Global Compact også er kommet 
andre retningslinjer og vejledninger såsom ”UN Guiding Prin-
ciples on Business and Human Rights”²⁹, har det ikke sat en 
dæmper på, at virksomheder som Vale Mozambique krænker 
menneskerettigheder og skader miljø.

Det faktum, at både Vale og Mitsui og Co. har deres egne 
CSR-strategier og har underskrevet forskellige retningslin-
jer, er i sig selv en tydelig indikator på, at CSR ikke formår at 
stoppe ulovlig og uansvarlig ageren. Også alle de pensions-
selskaber, der nævnes i denne rapport, fører som nævnt egen 
CSR-politik. Alligevel har de investeret i Vale Mozambiques 
ejerselskaber. Heraf har fem ud af de samlede syv svaret på 
vores henvendelse, hvoraf kun et selskab har valgt at trække 
sin investering i Vale. 

At pensionsselskaber investerer uansvarligt og er med til at 
legitimere menneskerettighedskrænkelser og skader på miljø 
er ikke noget, den danske regering har tænkt sig at gøre noget 
ved. I et høringssvar vedrørende investeringer i en mine Co-
lombia fra den 13. november 2017³⁰ svarede Erhvervsminister 
Brian Mikkelsen således: ”Forsikringsselskaber og pensions-
kasser skal efter de gældende regler investere deres aktiver 
således, at forsikringstagernes interesser varetages bedst mu-

27  https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
28  https://www.unglobalcompact.org/about 
29  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
30  http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/eru/spm/41/svar/1447594/1825822.pdf 
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ligt.  (…) Der er imidlertid ikke særskilte krav til, hvilke investe-
ringer forsikringsselskaber og pensionskasser må foretage”. 
Man stiller således ingen krav til pensionsselskaberne. 

Samtidig understreger ministeren det helt store problem i CSR-
systemet ved at udtale, at ”Selskaberne har således allerede i dag 
mulighed for at fastsætte en investeringsstrategi, som f.eks. ta-
ger højde for særlige etiske hensyn, så længe forsikringstagernes 
interesser varetages bedst muligt under den valgte investerings-
strategi”. Som det fremgår her, skal selskaberne først og frem-
mest tage hånd om kunder og skabe profit – hensyn til menne-
skerettigheder og miljø kommer i anden række og er ikke noget, 
nogen bliver tvunget til.

Ønsker vi reelt at tøjle multinationale virksomheder og sikre 
faktiske ansvarlige investeringer, er vi nødt til at skabe juridisk 
bindende mekanismer frem for at stole på frivillige retnings-
linjer. Et sådant arbejde for en bindende traktat arbejder den 
globale bevægelse Stop Corporate Impunity med³¹.

ANBEFALINGER:
Til pensionsselskaber:
Afrika Kontakt opfordrer de i denne rapport nævnte pensions-
selskaber til at leve op til deres CSR-politik og vise, at de inve-
sterer ansvarligt. Det kan enten gøres ved at indgå i dialog med 
virksomhederne og forlange, at de også selv lever op til sine 
egne CSR-politikker eller ved helt at trække sine investeringer 
ud af selskaberne. Krænkelserne begået af Vale Mozambique 
har stået på i mange år og er blevet dokumenteret af flere om-
gange, og spørgsmålet er derfor, om dialog er vejen frem, eller 
om man skal tage konsekvensen og helt afbryde samarbejdet 
med Vale og Mitsui & Co.

Til danske politikere, EU og FN:
Vi opfordrer danske politikere, EU og FN til at støtte arbejdet 
for en lovligt bindende traktat, der sætter menneskerettigheder 
over multinationale virksomheders profit. Som rapporten påvi-
ser, er CSR ikke tilstrækkeligt i forhold til at stoppe multinatio-
nale virksomheder i at krænke menneskerettigheder og skade 
miljøet. Der er brug for stærkere, juridisk bindende tiltag, hvis vi 
skal holde virksomheder ansvarlige og respektere lokalbefolk-
ningers rettigheder. Rui de Vasconcelos Caetano fra AAAJC har 
følgende udtalelse: ”Min opfordring til de regeringer, der har 
virksomheder i Mozambique er, at de skal respektere lokalsam-
fundets rettigheder og implementeringen af den lovgivning, 
der skal beskytte den lokale befolkning”. 

Til Vale og Mitsui & Co.:
Vale og Mitsui & Co. bør straks kompensere de berørte lokal-
samfund i Tete tilstrækkeligt og leve op til deres egne CSR-po-
litikker samt indgå i konstruktiv dialog med det lokale civilsam-
fund. 

METODE
Denne rapport er blevet til på følgende måde: 
Første del af rapporten omhandlende Vale Mozambique og 
ejerselskaberne Vale og Mitsui & Co. er baseret på data fra 
firmaernes egne hjemmesider, rapporter fra Human Rights 
Watch, Danwatch og Oxfam samt materiale fra vores partner-
organisation AAAJC.
 
Anden del af rapporten omhandlende danske pensionsselska-
bers investeringer i de pågældende firmaer er indsamlet gen-
nem selskabernes egne investeringsporteføljer. I de fleste til-
fælde ligger disse lister tilgængelige på deres hjemmeside. 

Andre selskaber har ikke porteføljerne tilgængelige online, og 
derfor har vi kontaktet dem. Danica Pension har ikke sine in-
vesteringer liggende offentligt tilgængeligt, og selvom vi kon-
taktede dem, ønsker de som tidligere nævnt i rapporten heller 
ikke at oplyse om det.

Herefter har vi været i kontakt med pensionsselskaberne for 
først at få bekræftet, om deres investeringer stadig er gælden-
de, og herefter har vi givet dem muligheden for at forholde sig 
til de problematikker omkring Vale og Mitsui & Co., rapporten 
har fundet frem til. 

31  https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
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