
 
 

 

 

Pressmeddelande 2017-11-08 

Ny rapport: Bristande ansvar när Swedfund drog sig ur havererat etanolprojekt i Sierra Leone  

Bioenergiprojektet Addax Bioenergy skulle bidra till matsäkerhet och minskad fattigdom i Sierra 

Leone. Men när projektet stannade av, lämnades byarna i en värre situation än innan det startade. 

En ny rapport från Swedwatch visar att de statliga biståndsaktörerna Swedfund och holländska 

FMO brast i sitt ansvar att löpande analysera människorättsrisker i det problemtyngda projektet 

och drog sig ur utan en analys för hur det skulle påverka lokalbefolkningen.  

År 2011 blev Swedfund och FMO delägare i etanolprojektet Addax Bioenergy i Sierra Leone. Addax 

affärsidé var att odla sockerrör för storskalig etanolframställning, och att producera el till det 

nationella elnätet av restprodukten. Plantagen anlades på mark leasad från lokalbefolkningen som till 

största del bestod av självhushållande bönder, varav många fick jobb hos Addax. För att säkra 

mattillgången när marken upptogs av projektet skapades ett matstödsprogram där Addax utbildade 

lokalbefolkningen i nya odlingstekniker och odlade ris åt berörda byar i tre år. Därefter förväntades 

byarna själva kunna driva ett mekaniserat jordbruk vidare, med stöd av Addax. 

Swedfund och FMO ägde från början 25 procent av projektet. Efter några nyemissioner urvattnades 

innehavet till sammanlagt nio procent, där Swedfunds andel uppgick till en procent. I juli 2015 

stannade projektet av i brist på finansiering. Majoriteten av jobben försvann, samtidigt som 

matstödsprogrammet upphörde att fungera. I rapporten vittnar byar om hur hunger och fattigdom 

följde under produktionsstoppet som varade i 1,5 år. Bristen på inkomster ledde också till att familjer 

i flera byar tvingades att ta sina barn, främst flickor, ur skolan. Trots kännedom om flera allvarliga 

risker, sålde Swedfund och FMO sina andelar utan en exitstrategi. 

”Swedfund och FMO drog sig ur utan att säkerställa att matstödsprogrammet var finansierat. De 

gjorde heller inga analyser över vilka människorättsrisker som kunde vara förenade med att projektet 

stannade av eller att de sålde sina andelar. Det står i stark kontrast mot de riktlinjer för 

företagsansvar som de säger sig följa”, säger Malena Wåhlin, researcher på Swedwatch.  

Addax-fallet är inte unikt. Stora markrelaterade projekt i fattiga länder är ofta förenade med hög risk 

för människorättskränkningar. Om ett projekt stannar av kan sådana risker förvärras. I rapportens 

förord skriver FN:s specialrapportör för rätten till mat, Hilal Elver: 

”Risker för mänskliga rättigheter förenade med att ett projekt misslyckas analyseras sällan tillräckligt 

av investerare i förväg.” 

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag ansvar att löpande 

analysera risker för människorättskränkningar i sin verksamhet. Rapporten rekommenderar 

Swedfund och FMO att i framtida investeringar analysera risker kopplade både till att projekt stannar 

av och till att de drar sig ur som ägare. De uppmanas även att, tillsammans med andra inblandade 

aktörer, genomföra en omfattande analys av situationen som uppstod i Addax-projektet och aktivt 

bidra till att de som drabbades kompenseras. 
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