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Maskintillverkare måste agera för att förhindra människorättskränkningar i Myanmar  

Två år har gått sedan Swedwatchs rapport Overlooked and undermined visade hur brytning av 

jade orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmar. Utvinningen möjliggörs av maskiner 

från bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo CE, som trots kännedom om problematiken 

fortfarande inte kan visa att de vidtagit åtgärder. Nu uppmanar Swedwatch bolagen att agera. 

I delstaten Kachin i norra Myanmar utspelas vad som har kallats världens längsta inbördeskrig. Här 

produceras även 90 procent av världens jade. Handeln med den gröna ädelstenen är en 

mångmiljardindustri och en stor del av vinsten går till partnerna i konflikten: Myanmars militär och 

den etniska väpnade gruppen Kachin Independence Army.  

Sedan tidigt 2000-tal, då tung maskinutrustning började köpas in till gruvorna, har utvinningstakten 

accelererat och drabbat lokalbefolkningen hårt. Många har förlorat mark och försörjning, och upp till 

hundratals personer mister årligen livet i ras orsakade av den ohållbara gruvdriften. År 2016 fanns 

över 10 000 maskiner i gruvorna och inget tyder på att siffran minskat. Många av dem är tillverkade 

av Caterpillar, Komatsu och Volvo CE.  

År 2018 uppmärksammade Swedwatch i rapporten Overlooked and undermined att de tre 

företagen brast i både kunskap och kontroll över hur deras maskiner används. I den uppföljande 

granskningen Still Overlooked – Communities affected by jade mining operations in Myanmar, and 

the responsibilities of companies providing machinery berättar människor från området att 

situationen förvärrats. Samtidigt kan företagen inte visa att de försökt förhindra 

människorättsproblemen som är kopplade till användningen av deras produkter. Endast Volvo CE 

uppger att de tagit in extern expertis för att börja kartlägga människorättsrisker i Myanmar.  

Att företagen inte agerar trots kännedom om den problematiska situationen i Kachin kan, enligt FN:s 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, tolkas som att deras ansvarsgrad nu 

ökat. Åtminstone två av företagen, Caterpillar och Komatsu, kan enligt FN-principerna anses ”bidra 

till” delar av den negativa påverkan på mänskliga rättigheter i området. Detsamma kan gälla även för 

Volvo CE, beroende på om deras nyligen påbörjade arbete leder till konkreta resultat.  

“De tre företagen kan inte hållas ansvariga för den komplexa situationen i Kachin men i vår dialog 
med dem verkar endast Volvo CE ha tagit ett första steg i rätt riktning“, säger Swedwatchs 
rapportchef och författare till rapporten, Therese Sjöström Jaekel.   

FN:s vägledande principer anger tydligt att företag ska verka för att förebygga och minska negativ 
påverkan som är kopplad till deras produkter – även när påverkan orsakas av en kund.  

“Det är allvarligt att företagen inte verkar ha processer på plats som förhindrar att deras produkter 
orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring. Alla företag som säljer gruvutrustning i länder som 
Myanmar, däribland Caterpillar, Komatsu och Volvo CE, bör skyndsamt införa sådana rutiner,” säger 
Aron Lindblom, policyrådgivare för Asien och Latinamerika vid Act Svenska kyrkan. 

Swedwatch och Act Svenska kyrkan uppmanar alla maskintillverkare att genast genomföra en 
förstärkt så kallad human rights due diligence-process för deras försäljning i Myanmar och att öppet 

https://swedwatch.org/publication/report/machinery-providers-fail-recognize-human-rights-risks-myanmars-jade-mines/
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2020/06/97_Myanmar_200609fin.pdf
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2020/06/97_Myanmar_200609fin.pdf
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redovisa och agera på resultaten. De uppmanar också stater att anta lagar för obligatorisk human 
rights due diligence.  

Alla tre företag har givits möjlighet att ta del av och kommentera på rapporten. Samtliga avstod från 

att kommentera.  

För mer information, var vänlig kontakta Therese Sjöström Jaekel på therese@swedwatch.org 

eller +46 (0)8 525 203 81 

 

mailto:therese@swedwatch.org

