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Detta kuvert ar viktigare
an det andra du brukar få
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Hej!
Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som
är viktig. Som att AP-fonderna, som förvaltar våra pensionspengar,
investerar i en lång rad företag som bryter mot mänskliga rättigheter och allvarligt skadar miljön. I den här broschyren kan du läsa
om två av dessa företag och deras verksamhet i Latinamerika.
De svenska AP-fonderna investerar i bolag över hela världen för
att de svenska pensionspengarna ska växa och garantera en trygg
tillvaro för framtidens pensionärer. Men våra pensionspengar
växer idag på bekostnad av andra människors rättigheter och
miljön. Vi i Latinamerikagrupperna tycker att det är fel. Pensionspengarna bör växa på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt.
Därför driver vi nu en kampanj tillsammans med flera andra
organisationer för att regelverket för AP-fonderna ska ändras,
så att hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö blir minst lika
viktigt som fondernas mål om hög avkastning.

Latinamerikagrupperna
Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle.
Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra
samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer.Vi ser kampen som global och arbetar därför med att påverka
beslutsfattare och opinionsbildare även i Sverige.

Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen. Skriftens
innehåll är enbart Latinamerikagruppernas ansvar och kan på intet sätt anses reflektera
Europeiska Unionens åsikter.
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Lokalbefolkningen i Cajamarca, Peru,
protesterar mot den planerade gruvan
Minas Conga i november 2011.

Yanacochagruvan i Peru
– Inte en droppe finns det kvar i floden, konstaterar Isidora Nuñez,
boende nära gruvan. Vi skulle också flytta om vi bara hade någonstans
att ta vägen. Men pengarna som gruvbolaget betalar för marken räcker
knappast för att starta ett nytt liv någonstans. Livet i staden är dyrt.
En fältstudie i området kring gruvan Yanacocha i norra Peru
visar att allvarliga sociala problem, kränkningar av mänskliga
rättigheter och negativa miljöeffekter har uppstått till följd av
gruvverksamheten. Markkonflikterna blir allt fler. Lokalbefolkningen utsätts för övergrepp och fackligt aktiva blir trakasserade
av gruvbolaget. Nu ska guldutvinningen i området expanderas
med ett nytt gruvprojekt, Minas Conga. Sex sjöar riskerar att försvinna, något som hotar vattentillgången för runt 20 000 boende
nedströms. Det amerikanska företaget Newmont Mining är huvudägare till Yanacocha. AP-fonderna har sammanlagt 448 miljoner
kronor investerade i företaget. Trots att problemen i området har
pågått under en längre tid och har uppmärksammats av flera
organisationer och i media, fortsätter AP-fondernas investeringar i
Newmont Mining.
Nätverket CAOI uppmärksammar brott mot ursprungsfolkens rättigheter
relaterade till gruvnäringen i den andinska regionen. Tack vare CAOI:s arbete
har kränkningar av ursprungsfolkens rättigheter uppmärksammats av Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och FN. Du kan stödja CAOI:s
arbete med ett bidrag på pg 90 10 17-4!
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Marlingruvan
i Guatemala
– Ett av de värsta miljöproblemen här är bristen på vatten. I gruvområdet
har människorna inte tillräckligt med dricksvatten, medan gruvan använder tusentals liter vatten per dag. Vad är det för nytta att ha guld men
inget vatten? Det säger Álvaro Ramizzini, som är biskop i San Marcos.
Marlingruvan i San Marcos, Guatemala, har varit kontroversiell ända sedan starten år 2005. Det kanadensiska gruvbolaget
Goldcorp anklagas för kränkningar av ursprungsfolks rättigheter,
förgiftat vatten, våld och trakasserier, markkonflikter och bristen
på fackliga rättigheter. Gruvan har fått hård kritik från
Lokal folkomröstning i San Mateo Ixtatán
Interamerikanska kommissioi maj 2009. En överväldigande majoritet
röstade emot att genomföra utvinning på
nen för mänskliga rättigheter.
territoriet. Dessa omröstningar respekteras
De svenska AP-fonderna har
sällan av staten och gruvbolagen.
sammanlagt 364 miljoner
kronor investerade i Goldcorp.
AP-fondernas etikråd för en
dialog med företaget i syfte att
förändra verksamheten i positiv
riktning, men kränkningarna
och förbrytelserna fortsätter.
Etikrådet försvarar ägandet i
Goldcorp och Marlingruvan
med att dialogen med företaget går framåt. Detta visar att
det saknas tydliga riktlinjer för
hur en dialog ska föras och hur
svårt det är att utvärdera APfondernas påtryckningsarbete.
Foto: Christin Sandberg

Mayanätverket Waqib’Kej i Guatemala har arbetat i flera år för att uppmärksamma miljöbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter kring Marlingruvan.
Stöd deras arbete genom att sätta in ett bidrag på pg 90 10 17-4!
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Läckande rör från
Yanacochagruvan.
Vätskan ger ifrån
sig en starkt
stickande lukt.
Foto: Malena Wåhlin, Swedwatch

Hur fungerar AP-fonderna?
• Varje månad avsätts 18,5 % av inkomsten till den allmänna pensionen. Denna
består av två delar: inkomstpensionen (16 % av månadslönen) och premiepensionen (2,5 %).
• Inkomstpensionen förvaltas av AP-fonderna. Det är endast premiepensionen som du själv kan välja hur den ska förvaltas.
• AP-fonderna förvaltar pensionspengar till alla som har förvärvsarbetat i Sverige, sammanlagt ca 1 000 miljarder kronor.
• Syftet med AP-fonderna är att upprätthålla jämnare pensionsnivåer även i tider
med stora pensionsavgångar eller ekonomisk nedgång.
• Det övergripande målet för AP-fondernas investeringar är hög avkastning.
Hänsyn till etik och miljö får inte gå ut över avkastningen.
• Etikrådet är Första till Fjärde AP-fondernas gemensamma organ för arbetet med
miljö och etikfrågor. Etikrådet ska förändra verksamheten i positiv riktning för
de bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö
och mänskliga rättigheter. Etikrådet består av en representant från varje fond.
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Så här kan vi inte ha det!
Det är hög tid för regering och riksdag att tydliggöra uppdraget för pensionsfondernas etik- och miljöarbete. Kraven på
mänskliga rättigheter och miljöhänsyn måste likställas med
målet om hög avkastning. De svenska AP-fonderna har fått
upprepad kritik för att deras etik- och miljöarbete är för svagt.
Med en ny placeringspolicy skulle pensionspengarna kunna
bidra till en hållbar utveckling genom investeringar i järnväg,
energieffektiviseringar och förnyelsebara energikällor.
I augusti 2012 presenterades en utredning om AP-fondernas
struktur och placeringsregler. Nu ska partierna i riksdagens pensionsgrupp – C, FP, KD, M och S – diskutera frågan. Det är därför
viktigt att öka kunskapen och bilda opinion om AP-fondernas
investeringar. Målet är att få till stånd ett ändrat regelverk för att
förhindra att våra pensionspengar investeras i företag som skadar
miljön och kränker mänskliga rättigheter.

Vi kräver därför att:
• Hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter ges minst samma
tyngd som målet om hög avkastning.
• AP-fonderna tillåts investera aktivt i en omställning för att
skapa hållbara och klimatneutrala samhällen. Detta genom
långsiktiga investeringar i till exempel kollektivtrafik, energieffektiviseringar, utbyggnad av förnyelsebara energikällor och
klimatneutral teknik.
• Ett självständigt etikråd inrättas och ges resurser för en seriös
granskning av investeringarna. I de fall AP-fonderna saknar
resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete, bör de helt
undvika att investera i företag som kränker mänskliga
rättigheter och miljö.

