
 
 

 

No business, no rights – svensk sammanfattning 

 
Rapporten No business, no rights illustrerar hur lokalsamhällen drabbas när landrelaterade projekt 
stannar av, och investerare och företag misslyckats med att identifiera och åtgärda sådana risker på 
förhand. Den beskriver också vilket ansvar investerare har vid en exit (avinvestering). Rapporten 
bygger på en fallstudie från Sierra Leone, där flera storskaliga, landrelaterade projekt stannade av i 
samband med Ebolautbrottet och nedgången i internationella råvarupriser under åren 2014 och 
2015.  
 
År 2011 blev den svenska biståndsaktören Swedfund och dess holländska motsvarighet  
FMO minoritetsägare i bolaget Addax Bioenergy, i vilket de ägde 8 respektive 17 procent. Projektet 
var den största jordbruksinvesteringen någonsin i Sierra Leone, ett av världens fattigaste länder. 
Affärsplanen var att leasa stora ytor mark, från början 57 000 hektar, för att producera etanol för 
export till Europa och el (av sockerrörsresterna) till det nationella elnätet i Sierra Leone. Projektet 
skapade runt 3000 nya arbetstillfällen i ett område där 95 procent av befolkningen bestod av 
självförsörjande bönder och där formella arbeten knappt förekom.  
 
För att förebygga risken för brist på mat i samband med att stora områden mark upptogs av 
projektet, skapades ett stödprogram för att hjälpa jordbrukarna att gå från traditionellt till 
mekaniserat jordbruk med stöd av företaget.  
 
Trots höga ambitioner uppstod flera problem i Addax-projektet vilket ledde till finansiella 
svårigheter. Projektet stannade därför av i juli 2015, och förblev avstannat under 1,5 år. Under den 
perioden sålde Swedfund och FMO sina andelar och lämnade projektet. Vid det laget hade deras 
andelar minskat till 1 respektive 8 procent efter ett antal nyemissioner.   
 
När projektet stannade av drabbades lokalsamhällena på flera sätt. En majoritet av de anställda 
förlorade sina jobb, och den minskade tillgången till mark och andra naturresurser när projektet 
avstannade skapade en svår situation. Flera barn, framför allt flickor, i projektområdet tvingades 
sluta skolan eftersom familjerna inte längre hade råd med skolavgiften. Äldre kvinnor och människor 
som saknade egna markrättigheter slutade att få stöd av andra medlemmar av lokalsamhällena när 
dessa förlorade sina jobb. Samtidigt upphörde matstödsprogrammet  att fungera – trots att 
samhällena uttryckt oro över att inte ha tillräckligt med mat.  
 
Den inflyttning till området som projektet orsakat, och som gynnade samhällena när projektet var 
igång, bidrog till problem när projektet stannade av och skapade konflikter över områdets 
naturresurser. I vissa byar stannade inflyttade arbetare i väntan  på att verksamheten i projektet 
skulle återupptas. I andra fall lämnade manliga arbetare som hade skaffat barn med kvinnor i byarna 
området, vilket skapade problem med försörjning för  unga kvinnor som redan innan var 
marginaliserade.  
 
Trots tillgänglig information om flera av de allvarliga risker för mänskliga rättigheter som projektet 
medfört, genomförde varken FMO eller Swedfund några nya risk- eller konsekvensanalyser för 
mänskliga rättigheter (Human rights due diligence) i linje med FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter innan de lämnade Addax Bioenergy. Efter att de lämnat projektet 
försämrades både transparensen runt projektet och dialogen med lokalsamhällena. 
 
När verksamheten återupptogs under den nya majoritetsägaren Sunbird Bioenergy i december 2016, 
fick många tidigare anställda arbetet tillbaka. En del lokalsamhällen rapporterade dock om allvarliga 
konsekvenser för tillgången till dricksvatten på grund av föroreningar som ansågs ha orsakats av att 
projektet startats upp på nytt. Nytillkomna verksamheter i projektet föregicks  



 
 

inte heller av några konsultationer med lokalsamhällena, och om några 
riskanalyser genomfördes har dessa inte offentliggjorts. Avsaknaden av 
konsultationer är allvarlig och förstärks ytterligare av ett krympande utrymme för civilsamhället i 
landet: år 2016 rapporterade människorättsförsvarare som arbetade med företags- och 
markrättsfrågor i Sierra Leone en ökning i antalet hot och attacker. 
 
Sammanfattningsvis visar rapporten att Swedfund och FMO, tillsammans med andra relevanta 
aktörer, bör analysera hur de bäst kan bidra till att kompensera de negativa effekter som uppstod när 
projektet stannade av, samt förebygga och lindra de som uppstod när verksamheten återupptogs.   
 
Framför allt är lärdomen av projektet att riskbedömningar och åtgärder för att hantera negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter måste inkludera ett exitperspektiv, och analysera risker om 
projekt misslyckas. Åtgärder för att hantera sådana risker bör finansieras från start och inte vara 
beroende av projektets kommersiella framgångar.  


