
        

Sammanfattning: Fuel for conflict 

Alla företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i sin 

affärsverksamhet. För investerare omfattar detta ansvar även 

verksamheten i företagen de investerar i. Rapporten Fuel for conflict - Investors and the case of 

Lundin Petroleum in Sudan undersöker hur banker och pensionsfonder agerar på anklagelser om att 

ett företag som de investerat miljoner av sina kunders pengar i har bidragit till att tusentals 

människor har dödats eller tvingats lämna sina hem. 

Mellan 1997 och 2003 prospekterade det svenska företaget Lundin efter olja i södra Sudan. Vid den 

tiden plågades Sudan av landets andra inbördeskrig, en extremt brutal konflikt med allvarliga och 

bestående konsekvenser för den civila befolkningen. Miljoner människor dödades eller tvingades på 

flykt under kriget - hunger, slaveri och systematiska våldtäkter användes i krigföringen och även 

skolor, kyrkor, sjukhus och biståndsorganisationer angreps. 

Kontroll över oljefälten och intäkterna som dessa kunde generera sågs som avgörande för utgången 

av konflikten. Därför ökade oljefältens strategiska betydelse när internationella oljebolag beslöt att 

utvinna olja i Sudan. Medan regeringen stred för att försvara inkomsterna från oljan, försökte 

rebellerna hindra regeringen från att kunna nyttja detta viktiga strategiska övertag. För att säkra 

flödet av olja inledde regeringen en militäroffensiv för att rensa områdena kring oljefälten, vilket 

ledde till att tusentals civila dödades eller tvingades lämna sina hem. 

De utbredda och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter under konflikten och den roll 

oljebolagen spelade är väl dokumenterade. Lundin är inte längre aktivt i Sudan och under de snart 

tjugo år som gått, har företaget aldrig medgett att verksamheten på något sätt bidrog till negativ 

påverkan på mänskliga rättigheter. Tvärtom har Lundin hävdat att företaget bidrog till fred. 

Idag har de sju största bankerna i Sverige och AP-fonderna 3,6 miljarder kronor investerade i Lundin. 

De flesta av dem hade investeringar i företaget när det var verksamt i Sudan, varav alla utom en 

under hela perioden återfunnits bland företagets största aktieägare. 

Trots omfattande information kring oljeindustrins kopplingar till människorättskränkningar i Sudan 

hävdar investerarna i rapporten att bevismaterialet inte är tillräckligt. Det reser viktiga frågor kring 

hur investerare bedömer vilken påverkan deras investeringar har på mänskliga rättigheter. När ett 

förslag om att tillsätta en oberoende utredning för att klargöra effekterna av bolagets verksamhet i 

Sudan lades fram på Lundins årsstämma 2012 röstade bara två av investerarna i rapporten för 

förslaget. Eftersom förslaget bara fick drygt 20 procent av rösterna tillsattes ingen utredning. 

De investerare som granskas i rapporten hävdar att de agerat på anklagelserna mot Lundin främst 

genom dialog med företaget. Men i vissa fall har den dialogen pågått i mer än tio år utan att resultera 

i något konkret för de människor som drabbats. Och trots de allvarliga anklagelser som riktades mot 

Lundin inledde en del investerare inte en dialog med företaget förrän 2012, ett årtionde senare. 

Lundins VD och styrelseordförande utreds för närvarande för medhjälp till grova folkrättsbrott 

begångna i Sudan. Trots att inget åtal har väckts, anger flera investerare att de vill avvakta resultatet 

av brottsutredningen innan de agerar. Men ett företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter 

är en separat fråga från utredningen av de två individerna. En investerare som tar det ansvaret på 

allvar måste agera i enlighet med internationella ramverk och utreda hur de mänskliga rättigheterna 

påverkats av sina investeringar och agera för att lindra denna påverkan på mänskliga rättigheter. 


