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Stor brist på transparens kring
AP-fondernas markinvesteringar
i Brasilien

i april släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av  atinamerikagrupperna där andra 
aP-fondens, aP2:s, investering i jordbruksmark i brasilien granskas. rapporten visar på 
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar 
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.

För att kunna köpa jordbruksmark 
har AP2 tillsammans med en ame-
rikansk pensionsfond bildat bolaget 
tIAA-CREF Global Agriculture, 
tCGA, i vilket även två kanaden-
siska pensionsfonder investerat. 
Fonden köper jordbruksmark i 
Brasilien, uSA och Australien. På 
de 60 000 hektar som hittills köpts 

upp i Brasilien odlas sockerrör, soja, 
majs och bomull i industriell skala. 
Hittills har AP2 investerat 180 
miljoner dollar och de har avsatt 
totalt 450 miljoner dollar till tCGA.

Samtidigt rymmer investeringar i 
mark allvarliga risker vad gäller 
miljö och mänskliga rättigheter. 

två leverantörer till tCGA:s 
affärspartners har varit anklagade 
för inblandning i kränkningar av 
mänskliga rättigheter. I de del-
stater där tCGA investerat är hög 
användning av bekämpningsmedel, 
undermåliga arbetsvillkor och 
minskad biologisk mångfald 
vanliga problem inom jordbruket. 

Av affärsmässiga skäl vill AP2 inte 
lämna ut detaljerade uppgifter om 
var marken ligger. utan transparens 
är det omöjligt att granska om in-
vesteringarna följer internationella 
riktlinjer rörande etik och miljö och 
att utkräva ansvar för eventuella 
kränkningar av mänskliga rät-
tigheter. transparens är också 
viktigt för att motverka korruption, 
kapitalflykt, miljöproblem och 
markkonflikter. 
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malena Wåhlin, researcher Swedwatch och författare till rap-
porten ”investering utan insyn – Var finns andra aP-fondens 
mark i brasilien?”

utifrån rapporten - vad an-
ser du att ap2 bör göra och 
varför?
– AP2 måste redovisa tydligt var 
marken de köpt ligger. Annars 
är det omöjligt att granska AP2s 
investering på plats i Brasilien 
för att se hur fonden lever upp 
till sina åtagande vad gäller 
etik och miljö. transparens och 
insyn är en förutsättning för att 
ansvarsutkrävande vid eventuella 
kränkningar av mänskliga rät-

tigheter ska vara möjlig. Vi vet att 
det finns stora hållbarhetsproblem 
både för människor och miljö i de 
delstater och inom de sektorer där 
AP2 investerat. Behovet av insyn 
blir än viktigare då AP2 beslutat att 
nästan fördubbla sin investering i 
jordbruksfastigheter.

den 16 april hölls ett seminari-
um i Stockholm där andra ap-
fondens markköp i brasilien 
diskuterades. christina olive-
cronas, hållbarhetsanalytiker 

på ap2, frågade då ”hur långt 
ska vi behöva ta ansvar för 
indirekta processer?” har du 
något svar på hennes fråga?
– I första hand har AP2 ett ansvar 
att skydda människor och miljö 
som riskerar att drabbas direkt av 
investeringen. Men AP2 bör även 
vara medvetna om och ha en 
strategi för hur de ska minska sin 
indirekta påverkan. I nuläget är 
det svårt att föreslå några konkreta 
åtgärder eftersom vi inte vet var 
marken ligger.
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