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Sammanfattning
Konkurrensen om världens odlingsbara mark ökar. Det har gjort den till en lockande
investering för en ny typ av aktörer, däribland pensionsfonder. Swedwatch granskar i
den här rapporten Andra AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien.
AP2 bildade 2011 ett gemensamt bolag, TIAA-CREF Global Agriculture, TCGA, tillsammans med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att köpa jordbruksfastigheter i bland annat Brasilien. Även två kanadensiska pensionsfonder har investerat i bolaget. I Brasilien förvaltas investeringen av det brasilianska företaget Radar
Propriedades Agricolas som köper upp marken åt TCGA och arrenderar ut den till
stora jordbruksföretag. På de 60 000 hektar som hittills köpts upp odlas soja, sockerrör, bomull och majs i industriell skala.
Investeringar i mark är förknippade med en stabil och långsiktig avkastning men
rymmer samtidigt allvarliga risker vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Då AP2
av affärsmässiga skäl inte vill lämna ut någon detaljerad information om var marken
det gemensamma bolaget TCGA köpt ligger har det inte varit möjligt att genomföra
någon fältstudie. Swedwatch tar därför upp generella problem i det brasilianska jordbruket i de delstater där TCGA investerat. Hög användning av bekämpningsmedel,
undermåliga arbetsvillkor och minskad biologisk mångfald till följd av uppodlingen
av den brasilianska savannen, cerradon, är vanliga problem.
Rapporten diskuterar vad bristen på transparens betyder för trovärdigheten i AP2:s
hållbarhetsarbete, och svårigheterna att utvärdera om jordbruksinvesteringen i Brasilien lever upp till internationella riktlinjer för etik och miljö och till Sveriges Politik
för Global Utveckling, PGU. Två leverantörer till TCGA:s affärspartners i Brasilien
har varit anklagade för inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Den
konsult som anlitats av företaget Radar för att utvärdera hållbarhetsarbetet har inte
i uppgift att göra några besök på jordbruken. En miljöbedömning och kontroll av
arbetsförhållandena på jordbruken görs innan jordbruken förvärvas. Men när väl
marken är utarrenderad görs inte någon regelbunden kontroll av etik och miljöfrågor
på jordbruken på uppdrag av TCGA. När investeringen offentliggjordes 2011 skulle
AP2 investera 250 miljoner dollar i det gemensamma bolaget. Beloppet har sedan
dess höjts och 450 miljoner dollar är nu avsatta till TCGA varav 180 miljoner hittills
är investerade.
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1. Inledning
Under senare år har det ökande intresset för att investera i jordbruksmark i utvecklingsländer uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Klimatförändringar,
ekonomiska kriser och befolkningsökning är faktorer som bidrar till att odlingsbar
mark ses som en värdefull resurs för en ny typ av internationella aktörer, däribland
pensionsfonder, företag, banker och stater. Även efterfrågan på biobränsle och djurfoder, som behövs för en allt större köttkonsumtion, är anledningar till att marken
förväntas stiga stadigt i värde.1
Investeringar i jordbruksmark ökade särskilt tydligt i samband med de mycket kraftiga prisökningarna på mat under 2007 och 2008. Under 2008 och 2009 genomfördes globalt sett markaffärer på sammanlagt 56 miljoner hektar jämfört med en
årlig omfattning på fyra miljoner hektar innan 2008.2 Sedan dess har omfattningen
minskat något men väntas öka igen på längre sikt.3 Statistiken är bristfällig men kartläggningar visar att en yta upp till 4,5 gånger så stor som Sverige har köpts upp eller
arrenderats av utländska investerare mellan år 2000 och 2010, mellan 70 och 200
miljoner hektar.4 En övervägande majoritet av de nya markinvesteringarna har skett
i Afrika men en liknande trend syns även i Latinamerika och till viss del i Asien och
Östeuropa.5
Marken används ofta för odling av grödor till livsmedels- eller biobränsleproduktion
för export genom en storskalig, industriell jordbruksmodell.6 Fenomenet land grabbing har kritiserats hårt av forskare, människorättsorganisationer och folkrörelser
runtom i världen.7 När tillgången till odlingsbar mark minskar globalt riskerar nya
investeringar i mark att drabba fattiga människor i form av minskad tillgång till
odlingsbar mark och minskade försörjningsmöjligheter.8 Samtidigt menar de investerare som håller en hög profil i hållbarhetsfrågor att nya investeringar i mark också
kan innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och tillgång till ny teknik och modernare jordbruksmetoder.
En viktig orsak till att pensionsfonder intresserat sig för att investera i jordbruksmark
är att det ses som en stabil och långsiktig investering som påverkas relativt lite av
konjunktursvängningar. Uppskattningar visar att institutionella investerare som pensionsfonder äger mark för mellan 30 och 40 miljarder dollar.9 I maj 2011 meddelade
1
2
3
4
5
6
7

8
9

International Land Coalition 2012, Land Rights and the Rush for Land - Findings of Global Commercial
Pressures on Land Research Project
Världsbanken 2011, Rising Global Interest in Farmland - Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?
ILC 2012
ibid
Världsbanken 2011
ILC 2012
År 2011 antogs en definition av land grabbing, Tiranadeklarationen, av the International Land
Coalition som består av 116 organisationer som arbetar med markfrågor och rätten till mat. Enligt
Tiranadeklarationen kan markaffärer klassas som land grabbing bland annat om de kränker mänskliga
rättigheter eller inte baseras på de berörda markanvändarnas fria beslut. ILC:s hemsida http://www.
landcoalition.org/about-us/aom2011/tirana-declaration
FAO 2012, Foreign Land Investment in Developing Countries - Contribution or Threat to Sustainable
Development?
High Quest Partners 2012
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den svenska Andra AP-fonden, AP2, att den startat ett gemensamt bolag, TIAA-CREF
Global Agriculture, TCGA, med en amerikansk pensionsfond för att investera i jordbruksfastigheter.10 450 miljoner dollar har sedan dess avsatts till bolaget som köper
jordbruksmark i USA, Australien och Brasilien, varav 180 miljoner dollar hittills är
investerade.11
Swedwatch har i den här rapporten velat undersöka AP2:s investeringar i jordbruksfastigheter i Brasilien utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på risker för människor och miljö. Swedwatch har också velat granska hur AP2 som statlig myndighet
agerar för att undvika att orsaka eller bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter
i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och
Sveriges Politik för Global Utveckling, PGU.

2. Metod
Rapporten bygger på research gjord i Sverige under våren och hösten 2012, samt en
veckas research i Brasilien av Swedwatchs konsult Erik Jennische under våren 2012.
Fakta har inhämtats från forskningsrapporter, myndigheter, nyhetsartiklar och andra
organisationers rapporter samt från de granskade företagens och institutionernas
egna dokument. Intervjuer har gjorts med experter inom olika områden, med representanter för AP2, den amerikanska pensionsfonden och det gemensamma bolaget
TCGA samt företaget Radar Propriedades Agricolas som förvaltar TCGA:s markuppköp i Brasilien.
Då AP2 med hänvisning till affärsmässiga skäl inte lämnar ut exakta uppgifter om var
marken TCGA köpt ligger, har det inte varit möjligt för Swedwatch att på plats i Brasilien undersöka hur investeringen påverkar situationen när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. Swedwatch har försökt få fram information om detta på andra sätt
men det har inte varit möjligt att hitta. Rapporten fokuserar därför istället på bristen
på transparens och diskuterar generella risker inom det brasilianska jordbruket i de
delstater där TCGA investerar.
AP2 har i slutskedet av rapportarbetet erbjudit Swedwatch att besöka några av jordbruken. När detta kommer att ske eller vilka av jordbruken som kommer att besökas
är i skrivande stund oklart.

10
11

AP2:s hemsida http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-ochpressmeddelanden/2011/andra-ap-fonden-investerar-250-miljoner-dollar-i-jordbruksfastigheter/
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2013
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3. Bakgrund
3.1 Jordägande i Brasilien
Fattigdomen i Brasilien har under det senaste decenniet sjunkit till historiskt låga
nivåer som en följd av hög tillväxt i kombination med ambitiösa sociala reformer. De
extremt fattiga har blivit nästan 30 miljoner färre under de senaste tio åren och den
brasilianska medelklassen växer stadigt. Trots detta präglas landet fortfarande av en
mycket stor ojämlikhet. Inkomstskillnaderna är bland de högsta i världen och kontrasterna vad gäller utvecklingsnivå är också stora mellan olika regioner. 16 miljoner
brasilianer, motsvarande hela Hollands befolkning, lever fortfarande i extrem fattigdom.12
Även jordfördelningen i Brasilien präglas av stor ojämlikhet och landet har en lång
historia av blodiga markkonflikter. Enligt brasilianska myndigheter är koncentrationen av mark fortsatt hög och i den senaste stora undersökningen om jordägandet i
landet, från 2006, redovisas att ägarkoncentrationen av jorden varit relativt konstant
de senaste 20 åren.13 Jordägandet är fortfarande en kontroversiell fråga eftersom fattigdomen på landsbygden driver inflyttningen till städernas kåkstäder medan de stora
industrijordbruken med produktion av ett fåtal grödor tar allt större landområden i
anspråk. Fem procent av de största jordbruken uppskattas representera drygt 69 procent av den totala marken.14 Kampen för de fattigas rätt till mark har förts i stor skala
av de jordlösas rörelse, MST, som bidrog starkt till att föra det sittande regeringspartiet Partido dos Trabalhadores, till makten 2003.

3.2 Nya markinvesteringar i Brasilien
FN:s jordbruksorganisation, FAO, har i en studie kartlagt koncentrationen av mark i
Latinamerika och sett en tydlig ökning av storskaliga utländska markinvesteringar i
framför allt Brasilien och Argentina.15 Det är svårt att kartlägga det utländska markägandet i Brasilien eftersom det finns en lag som begränsar utlänningars möjlighet
att köpa upp mark. Utländska investerare lierar sig istället med brasilianska företag.
FAO:s studie omfattar därför även brasilianska företag med en stor del utländskt
kapital. Företaget Radar Propriedades Agricolas som förvaltar TCGA:s investering
nämns som ett exempel.16
FAO uppmanar de latinamerikanska regeringarna att vidta åtgärder för att säkerställa att koncentrationen av mark och det utländska ägandet inte får negativa konsekvenser för livsmedelstryggheten, arbetstillfällena inom jordbruket och utvecklingen
12
13
14
15
16

Christian Aid & CEBRAP 2012, The real Brazil – the inequality behind the statistics
Censo Agrario från 2006: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=1464&id_pagina=1
John Wilkinson, Bastian Reydon, Alberto Di Sabbato, El caso de Brasil, FAO 2011
FAO 2011, Acaparamiento de tierras – Estudios de 17 países de América Latina y el Caribe
ibid
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av familjejordbruket.17 Småbönderna i handelsunionen Mercosur, där Brasilien ingår,
har blivit färre och ägandet koncentreras ännu mer till ett storskaligt jordbruk som
kräver lite arbetskraft, enligt FAO:s utredare.18 Småbönder spelar en central roll för
livsmedelsförsörjningen inom Brasilien. 70 procent av de inhemska baslivsmedlen i
landet kommer från jordbrukare som äger mindre än 20 hektar och småjordbruken
står för 83 procent av arbetstillfällena på landsbygden.19
Samtidigt är exporten av jordbruksprodukter som odlas storskaligt en viktig förklaring till den höga tillväxten i Brasilien under senare år. Brasilien räknas nu som
världens sjätte största ekonomi och är näst största exportör av odlade jordbruksprodukter efter USA.20 2010 låg Brasiliens tillväxt på 7,5 procent, den högsta på 20 år.21
Tillväxttakten har därefter minskat på grund av ekonomisk åtstramning och en stark
brasiliansk valuta. Under 2011 var tillväxten i Brasilien knappt hälften så stor som
2010 och 2012 låg den på bara knappt en procent.22

3.3 AP2, en av fem buffertfonder
Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som ska
upprätthålla jämnare pensionsnivåer även i tider med stora pensionsavgångar eller
ekonomisk nedgång.23 AP2 förvaltar 241,5 miljarder kronor och är en av norra Europas största pensionsfonder. Fondens uppdrag från riksdagen är att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet genom att förvalta pensionsspararnas pengar med låg risk.24 AP2 ska liksom de andra AP-fonderna ta hänsyn till
miljö och etik i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande
målet om hög avkastning.25
Andra AP-fondens ägarpolicy är uppbyggd kring nio ägarprinciper där princip
nummer nio handlar om etik och miljö. Enligt denna princip förväntar sig AP2 att
bolag som fonden investerar i tar ansvar för internationella konventioner som FN:s
deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, Riodeklarationen om
miljö och utveckling, ILO:s kärnkonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Bolagen ska följa OECD:s Riktlinjer för Multinationella företag och AP2 uppmuntrar att bolagen är medlemmar i FN:s Global Compact.26
År 2003 antogs PGU-propositionen, Sveriges Politik för Global Utveckling, med stöd
från samtliga riksdagspartier.27 Den slår fast att Sveriges bidrag till global utveckling
och fattigdomsbekämpning inte ska begränsas till bistånd utan måste gälla samtliga
politikområden. Ingen del av politiken ska motverka FN:s millenniemål. Fattiga män17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FAO:s hemsida http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/estudio-de-la-fao-halla-intensos-procesosde-concentracion-y-extranjerizacion-de-tierras-en-america-latina-y-el-caribe/
ibid
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IGBE http://www.ibge.gov.br/english/
Handelsbanken Aktuell Ekonomi 2011, Nr 1, 9 mars 2011
ibid
The Brics Post hemsida http://thebricspost.com/brazilian-economy-recovering/
AP2s hemsida http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/
ibid
Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder och förarbetena prop. 1999/2000:46)
AP2 2012, AP2s Ägarpolicy – Beslutad av styrelsen i december 2012
Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/10423/a/100972
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niskors perspektiv och mänskliga rättigheter ska stå i centrum.28 AP2:s ägarpolicy
har inga skrivningar om PGU.29 AP-fonderna intar en särställning bland myndigheter
genom att de är självständiga och oberoende vilket bland annat innebär att regeringen inte får styra dem genom instruktioner eller regleringsbrev. AP2 menar dock
att fondens värdegrund ligger i linje med den ambition som finns i PGU.30
Första till Fjärde AP-fonden arbetar med etik- och miljöfrågor i börsnoterade bolag
via det gemensamma Etikrådet. När det gäller jordbruksinvesteringen i Brasilien
sköts etikarbetet inte inom ramen för Etikrådet.31 Mer om Etikrådet på sid 19.

4. Svenska, amerikanska och kanadensiska
pensioner i gemensamt bolag
Bolaget som AP2 och den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF startat heter
TIAA-CREF Global Agriculture, TCGA, och är ett gemensamt bolag där TIAA-CREF
har störst ägarandel.32 TIAA-CREF är en av de största amerikanska pensionsfonderna
och förvaltar över 400 miljarder dollar. Ursprungligen har den förvaltat de amerikanska universitetslärarnas pensioner men omfattar idag även anställda inom bland
annat sjukvården och kulturarbetare.33
Bolaget TCGA ska investera två miljarder dollar i jordbruksfastigheter i USA, Brasilien och Australien. Bland ägarna finns även de två kanadensiska pensionsfonderna
British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC) och Caisse de
dépôt et placement du Québec (Caisse). Det finns också andra investerare som TIAACREF inte kan lämna ut namnen på då dessa valt att inte offentliggöra sin investering.34 AP2:s ägarandel i TCGA är 23 procent.35
För AP2 är det nya bolaget ett sätt att sprida riskerna i portföljen. Jordbruksinvesteringar har låg samvariation med aktier och påverkas relativt lite av konjunktursvängningar.36 När investeringen offentliggjordes 2011 skulle AP2 investera 250 miljoner
dollar i det gemensamma bolaget. Beloppet har sedan dess höjts och 450 miljoner
dollar är nu avsatta till TCGA varav 180 miljoner hittills är investerade.37 Det är inte
bestämt när resten av investeringen kommer att göras. 30 procent av den aktuella
investeringen utgörs av de uppköpta jordbruken i Brasilien.38
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Se regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/10423/a/100972
Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/10423
Etikrådets hemsida http://www.ap4.se/etikradet/Etikradet.aspx?id=928
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2012
TIAA-CREF:s hemsida https://www.tiaa-cref.org/public/about/press/about_us/releases/articles/
pressrelease422.html
TIAA-CREF:s hemsida https://www.tiaa-cref.org/public/about/identity
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2013
ibid
AP2:s hemsida http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-ochpressmeddelanden/2011/andra-ap-fonden-investerar-250-miljoner-dollar-i-jordbruksfastigheter/
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2013
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2012
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4.1 Ägarstrukturen
I Brasilien förvaltas markinvesteringarna av företaget Radar Propriedades Agrícolas
som är ett samägt bolag mellan TIAA, som är en del av TIAA-CREF, och den brasilianska sockerrörsproducenten Cosan.39 AP2 är inte ägare i Radar men det är Radar
som förvaltar TCGA:s investeringar i Brasilien och köper upp marken åt dem. Radar
grundades 2008 och förvaltar betydligt mer mark än den som TCGA äger.40
Radar förvaltar i mars 2013 totalt över 150 000 hektar i fem delstater.41 TCGA har
köpt drygt 60 000 hektar mark i fyra olika delstater (per den 31 december 2012).
Enligt José Minaya som ansvarar för investeringen inom TIAA-CREF ligger marken
i São Paolo, Mato Grosso, Maranhão och Piauí.42 Radar använder sig av historiska
satellitbilder i sin analys av jordbruksfastigheter för att förstå hur markanvändningen
har förändrats över tid. Genom analys av satellitbilder från 1960-talet och framåt kan
Radar verifiera vad som skett på marken samt kontrollera att arrendatorerna följer
miljölagstiftningen vad gäller mark som ska bevaras, enligt Radars vd Ricardo Mussa.
Bolaget som AP2 investerat i har hittills köpt upp elva jordbruk.43

Illustration av AP2:s markinvestering i Brasilien. AP2 har inget ägande i företaget Radar
som köper upp och förvaltar marken.

39
40
41
42
43

Mejlkonversation med Jose Minaya, TIAA-CREF
Intervju med Jose Minaya, TIAA-CREF, mars 2013
Cosans hemsida: http://www.cosan.com.br/Radar
Intervju med Jose Minaya, TIAA-CREF, mars 2013
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2013
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– Brasilien är idealt för jordbruksinvesteringar på grund av sin storlek, sin jord och
sitt klimat. Tillgången på odlingsbar mark i världen är begränsad och riskerar att
minska ännu mer på grund av befolkningstillväxt och klimatförändringar. Marken
väntas därmed stiga i värde och på så sätt bli en lönsam investering, säger José
Minaya, ansvarig för investeringen på TIAA-CREF.
Bolaget investerar bara i etablerade områden och köper ingenting från familjejordbruk, enligt José Minaya. All den mark som TCGA äger arrenderas ut till stora jordbruksföretag via företaget Radar. På marken odlas soja, sockerrör, bomull och majs.
Det mesta exporteras. Företagen som arrenderar marken betalar en leasingavgift och
en viss del av avkastningen från sina skördar. Genom att bidra med ny teknik kan
investerarna höja både avkastningen från skörden och markens värde.44 Bland de
som brukar TCGA:s mark finns stora brasilianska jordbruksföretag som SLC Agricola, AgriInvest, Raizen och Vanguarda men även mindre företag som Radar inte vill
lämna ut namnen på av affärsmässiga skäl.45

4.2 Äganderätten en utmaning för Radar
Radar har ingen egen offentlig policy för hur de arbetar med miljö och mänskliga rättigheter men håller enligt uppgift till Swedwatch på att ta fram en sådan.46 Radar ska
följa Cosans och även TIAA-CREF:s policyer för etik och miljö. Ricardo Mussa är vd
för Radar och menar att det genomförs en omfattande riskanalys innan marken köps
upp. Genom Radars satellitsystem säkerställs att marken inte ligger i områden nära
naturreservat, i Amazonas regnskog eller på ursprungsfolksreservat och att det inte
råder några oklarheter om vem som har rätt till marken. Radar begär in så mycket
information om marken som möjligt från lokala och nationella myndigheter för att se
om den är lämplig att köpa. En utvärdering av Radars hållbarhetsarbete görs av den
brasilianska hållbarhetskonsulten Ethos Institute som Radar anlitat (se mer om detta
på sid 18).47
– Frågor som rör äganderätten är den största hållbarhetsutmaningen för Radar. Men
dispyter över mark har minskat betydligt sedan början av 2000-talet. Nu måste alla
jordegendomar i Brasilien vara registrerade med GPS-koordinatorer för att kunna
köpa eller säljas och det underlättar mycket för oss, säger Ricardo Mussa.
Innan en registrering av jordegendom kan göras måste samtliga angränsande ägare
godkänna markens GPS-koordinatorer. Radar kräver att alla jordbruk de köper ska
ha genomgått den processen, enligt Ricardo Mussa. I den offentliga rapportering
som görs kring implementeringen av jordbruksprinciperna nämns som ett positivt
exempel hur Radar med hjälp av sin detaljerade information om jordegendomarnas
historia 2009 lyckades lösa en långlivad rättslig tvist med över 500 jordbruksägare
inblandade. Det nämns dock inte vilken egendom det gäller.48
44
45
46
47
48

AP2:s ägarrapport 2011
Intervju med Ricardo Mussa, Radar, mars 2012
ibid
Intervju med Ricardo mussa, Radar, april 2012, http://www3.ethos.org.br/
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5. Hållbarheten viktig, enligt AP2
Enligt AP2 har fonden lagt stor vikt vid hållbarhetsaspekterna när det gäller markinvesteringarna. Detta är svårt att verifiera utan att besöka jordbruken som TCGA köpt
upp. Enligt Christina Olivecrona som ansvarar för hållbarheten i investeringen på
AP2 föregicks investeringen bland annat av att hon och en kollega besökte några jordbruk tillsammans med Radar. Därefter har även flera andra personer från AP2 besökt
jordbruken i Brasilien.49
– AP2 har analyserat TIAA-CREF:s och Radars riktlinjer, policys och processer för
hållbarhet och anser att de håller hög kvalitet. Vi arbetar också med hållbarhet i jordbruksinvesteringarna genom de så kallade jordbruksprinciperna som vi varit med och
tagit fram.
De jordbruksprinciper som Christina Olivecrona refererar till är Principles for
Responsible Investment in Farmland som togs fram av en grupp investerare, däribland AP2 och TIAA-CREF, under 2010 och 2011. Dessa principer för institutionella
investerare inom jordbrukssektorn, riktar sig till medlemmar av PRI, FN:s principer
för ansvarsfulla investeringar. Både TIAA-CREF och AP2 har skrivit under PRI.50
Enligt AP2 ska jordbruksinvesteringarna i Brasilien leva upp till principerna för
ansvarsfulla jordbruksinvesteringar och även Radar ska följa dem.
FAKTA

Principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar 1

•• Bidra till miljömässig hållbarhet (Princip 1)
•• Respektera arbets- och mänskliga rättigheter (Princip 2)
•• Respektera existerande rättigheter till land och resurser (Princip 3)
•• Upprätthålla en hög affärsetik och etisk standard (Princip 4)
•• Rapportera om aktiviteter och framsteg i implementering samt stödjandet av principerna (Princip 5)

1

PRI:s hemsida http://www.unpri.org/commodities/Farmland%20Principles_Sept2011_final.pdf

Flera riktlinjer och principer har arbetats fram internationellt för att minska de
sociala och miljömässiga riskerna vid nya investeringar i mark. 2012 antogs FN:s livsmedelsorganisation FAO:s frivilliga riktlinjer, Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests. Dessa riktlinjer har tagits
fram i samarbete med regeringar, representanter för näringslivet och civilsamhällesorganisationer från hela världen inom ramen för Committee on World Food Security
49
50

Intervju Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, april 2013
AP2:s hemsida http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-ochpressmeddelanden/2011/andra-ap-fonden-investerar-250-miljoner-dollar-i-jordbruksfastigheter/
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(CFS). Riktlinjerna kan användas av regeringar som stiftar lagar eller tar fram policyer kring mark, fiske och skogsbruk men innehåller även rekommendationer som
kan användas av privata företag och andra aktörer. De lägger särskild vikt vid att definiera och kartlägga existerande markrättigheter och skydda livsmedelsförsörjningen.51 Enligt Christina Olivecrona följer AP2 den process med att ta fram nya principer
för investerare, rai, utefter dessa riktlinjer som kommer att pågå under 2013 och
2014.52 Där AP2 investerar i mark får det inte råda någon tvekan om vem som är den
rättmätige ägaren till marken, enligt Christina Olivecrona. Hon menar att Brasilien är
ett land som uppfyller de kriterierna.53
– En av grundtankarna när vi gick in för att se vilka länder som var intressanta var
att det måste vara länder där det verkligen finns legala strukturer, till exempel Afrika
finns inte på vår karta idag för den här typen av investeringar. Brasilien har en tydlig
legal struktur för markinvesteringar och för markrättigheter, säger Christina Olivecrona.
Men även om brasilianska myndigheter försöker skärpa kontrollen genom ett striktare regelverk kring markägande är konflikter kring markrättigheter fortfarande vanligt förekommande, enligt den brasilianska människorättsorganisationen Rede Social
de Justicia y Dereitos Humanos. Rede Social arbetar mot kränkningar av mänskliga
rättigheter i jordbruket och ser med oro på den tydliga ökningen av antalet utländska
investeringar. Enligt Maria-Luisa Mendonca på organisationen finns en risk att det
utländska kapitalet späder på redan existerande markkonflikter:
– Det är inte värre att pengarna kommer utifrån men det leder till ännu mer spekulation, vilket i sin tur leder till att landkoncentrationen förvärras. Det bidrar till monokulturer och till att jordbruksgränsen förflyttas allt längre in i tidigare orörd mark.
När till exempel sojaodlingarna breder ut sig flyttar boskapsskötseln längre in i landet
och hotar i förlängningen regnskogen.
Spekulationen i mark leder till att storjordbruken blir fler och till att mindre jordbruk
i närheten drabbas, enligt Maria-Luisa Mendonca. Det påverkar matproduktionen
och livsmedelstryggheten för den fattiga delen av befolkningen negativt, menar hon.
60 procent av de inhemska baslivsmedlen kommer från jordbrukare som äger mindre
än 20 hektar, enligt brasilianska myndigheter.54 Rede Social menar också att spekulationen i mark leder till att kraven på jordreform, landrättigheter till ursprungsbefolkningen och ett mer diversifierat jordbruk med mindre miljögifter kommer i skymundan.55 Christina Olivecrona på AP2 tycker inte att fonden kan ta ansvar för det:
– Det är ju frågan vad vi ska ta ansvar och ha inflytande över för det som du frågar
är ju om Brasilien behöver en jordreform. Det är ju svårt för oss att ta ansvar för det.
Men vi tror absolut att både stora och små jordbruk behövs.

51
52
53
54
55

FAO voluntary Guidelines, 12.15 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
FAO: s hemsida http://www.fao.org/news/story/en/item/162895/icode/
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, mars 2012
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IGBE http://www.ibge.gov.br/english/
Intervju med Maria-Luisa Mendonca, Rede Social, april 2012
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6. Var finns marken, vad är Radar?
Trots upprepade förfrågningar från Swedwatch lämnar AP2 och TIAA-CREF inte
ut några exakta uppgifter om var marken TCGA köpt ligger. Argumentet är att jordbruksinvesteringarna bygger på att köpa mark som är undervärderad och att konkurrensen om marken skulle öka om man talade om var den låg.56 Som myndighet lyder
AP2 under offentlighetsprincipen som bygger på att alla handlingar ska kunna begäras ut för att underlätta granskning utifrån. Det finns dock flera undantag för regeln
och i detta fall menar AP2 att det ligger i det allmännas ekonomiska intresse att informationen om var marken ligger inte lämnas ut.57
Swedwatch har på andra sätt försökt få fram uppgifter om företaget Radar som förvaltar TCGA:s investeringar i mark i Brasilien. Den enda information om företaget som
Swedwatch kunnat hitta är kortare texter på huvudägaren Cosans hemsida, då Radar
inte har någon egen. Inte heller rapporteringen kring PRI eller jordbruksprinciperna
innehåller någon detaljerad information om företaget eller de uppköpta jordbruken.58
Ingen av de myndigheter, organisationer eller journalister som Swedwatch pratat
med i Brasilien har någon mer information om Radar även om flera vet att företaget
finns.59 Den brasilianska myndigheten INCRA, Instituto Nacional de Colonizacão e
Reforma Agraria, för register över jordägandet där utländska ägare ska registrera sitt
markinnehav. INCRA har inga uppgifter om TCGA:s markuppköp enligt den tjänsteman som Swedwatch varit i kontakt med men Swedwatch får också uppgifter från
flera håll om att INCRA:s register inte fungerar som det ska.60 Det är möjligt att det
finns uppgifter om markuppköpen på kommunal nivå men det har inte varit möjligt
för Swedwatch att undersöka alla kommuner av resursskäl.
Swedwatch har genom AP2 fått kontakt med Radars vd Ricardo Mussa men inte fått
någon detaljerad information om jordbruken. En omfattande sökning på företaget i
brasilianska nyhetsmedier ger inga resultat förutom kortare notiser från när företaget
grundades 2008 och en artikel i den brasilianska tidningen Brasil Economico som inte
heller säger något om var marken ligger.61 En presentation från Cosans hemsida från
2012 visar att Radar hittills köpt 392 jordbruk och har stora planer på att expandera
ytterligare.62 Dotterbolaget har blivit en allt viktigare del av moderföretaget Cosan.63
– Det är inte meningen att vi ska synas. Om Radar talade om var marken låg skulle
fler investerare följa efter och konkurrensen om marken hårdna. Radar vill kunna
köpa upp mer mark i samma område medan den fortfarande är billig, säger Radars
vd Ricardo Mussa.64
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Intervju med Ricardo Mussa, Radar, april 2012
Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029
PRI 2012, Responsible Investment in Farmland – a Compendium of Case Studies
CPT, MPA, MST, PT, INCRA, Rede Social, Reporter Brasil, Ministerio de Agricultura
Intervju med Walmaro Paz, INCRA, april 2012
Brasil Economico, 28 november 2012, Negocio de terras “inventado” pela Cosan ja vale RS 2,3 bi
Power Point Cosans hemsida, Cosan Day, Radar 2012
http://ir.cosan.com.br/Show.aspx?IdMateria=IbEWjPwKDxtYLNR7a08uLA==
Brasil Economico, 28 november 2012, Negocio de terras “inventado” pela Cosan ja vale RS 2,3 bi
Intervju med Ricardo Mussa

14

TCGA:s jordbruk i Brasilien. Källa: TIAA-CREF.

7. Etikproblem i leverantörskedjan
Två av de företag som är involverade i TCGA:s markinvestering i Brasilien har varit
anklagade för inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter vilket också uppmärksammats av AP2 under den inledande riskanalysen, enligt Christina Olivecrona.65 Sockerrörsproducenten Cosan är delägare i Radar som köper upp TCGA:s mark
och förvaltar deras investering. 2010 var Cosan under fem dagar infört på den så kal�lade ”svarta listan” över brasilianska företag där myndigheterna upptäckt tvångsarbete. Inspektionerna som föranledde detta genomfördes 2007 och 42 arbetare fritogs
då från en av Cosans underleverantörer i delstaten São Paolo.66 Cosan blev borttaget
från listan då arbetsdomstolen menade att ansvaret låg på underleverantören.
Cosan har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att sådana problem inte ska upprepas,
bland annat har man förbättrat de interna rutinerna och bjudit in oberoende kontrollanter.67

65
66
67

Intervju med Christina Olivecrona, mars 2013
Reporter Brasils hemsida http://reporterbrasil.org.br/biofuel/exibe.php?id=121
ibid
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Cosan-fallet var en av orsakerna till att den förre presidenten Lula da Silva tog initiativ till ett arbete inom sockerörssektorn för att förbättra arbetsvillkoren. Initiativet
resulterade i en frivillig branschöverenskommelse om att förbättra arbetsvillkoren
som skrivits under av en majoritet av socker- och etanolbruken.68 Bland annat säger
dokumentet att företagen ska minimera underleverantörer i arbetet, skriva kollektivavtal, erbjuda bra bostäder till arbetarna under skörden samt värna arbetarnas
hälsa och säkerhet. Enligt organisationen Reporter Brasil finns det dock stora brister
i dokumentet när det gäller kontroll och sanktioner mot medlemmar som bryter mot
överenskommelsen.69
Företaget Raizen, som är ett av de företag som brukar TCGA:s mark, var 2011 inblandat i kränkningar av ursprungsfolket Guaranis rättigheter i delstaten Mato Grosso do
Sul via en underleverantör.70 Raizen köpte sockerrör från en underleverantör som låg
i konflikt med Guaranifolket om marken.71 Leverantören odlade sockerrör på marken
under tiden som myndigheterna utredde om den tillhörde Guaranifolket och anklagades också för att ligga bakom mordhot mot politiker som försvarat dem.72 Raizen har
sedan dess uppgett att inköpen från denna leverantör har upphört.73 AP2 uppger i sin
tur att de brasilianska myndigheterna fastslagit att underleverantören hade rätt till
marken. Swedwatch har inte kunnat verifiera detta. Raizen är det företag som först
får erbjudande om att odla sockerrör på den mark som AP2 och de andra investerarna köpt genom det gemensamma bolaget.74
Christina Olivecrona som ansvarar för hållbarheten i investeringen på AP2 anser att
AP2 har stora möjligheter att påverka om det skulle uppstå problem med hållbarheten på företaget Radar eller hos de företag som brukar TCGA:s mark, trots att AP2
inte är ägare i dessa bolag. AP2 har en styrelseplats i TCGA.75
– Vår formella väg är via TIAA-CREF Global Agriculture men vi kan även ta det
direkt med Radar och har haft telefonkonferens om uppdateringar av deras hållbarhetsarbete. Jag var och besökte Radar innan vi gjorde den här investeringen och
har träffat de på företaget och hade en hel dag för att prata om hållbarhetsfrågor.
Vi besökte också jordbruksfastigheter, där det odlas sockerrör och spannmål, säger
Christina Olivecrona.

68
69
70
71
72
73
74
75

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúca
Reporter Brasils hemsida http://www.reporterbrasil.org.br/agrocombustiveis/exibe.php?id=119
Survival Internationals hemsida, http://www.survivalinternational.org/news/7674
Response from Shell to article alleging death threats against opponents and production of ethanol in
occupied land belonging to Guarani Indians by its supplier in Brazil http://www.business-humanrights.
org/Search/SearchResults?SearchableText=Raiz%C3%A9n&x=9&y=7
Survival Internationals hemsida http://www.survivalinternational.org/news/7329
BBC:s hemsida http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18433008
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2012
Intervju med Christina Olivecrona och Ulrika Danielsson, AP2, mars 2012
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8. Generella risker i det brasilianska
jordbruket
Flera av de jordbruksprodukter som odlas i stor skala på TCGA:s mark i Brasilien är
förknippade med allvarliga risker för människor och miljö. Swedwatch har i tidigare
rapporter bland annat granskat den brasilianska soja- och etanolproduktionen.76
Både soja- och etanolproduktionen hotar i stor utsträckning den biologiska mångfalden på den brasilianska savannen cerradon och sojan till viss del även i Amazonas
regnskog.77 Delstaterna Maranhão, Piauí och Mato Grosso där TCGA investerat, tillhör de delstater där cerradon försvinner snabbast. Enligt brasilianska myndigheter
är det till stor del soja- och sockerrörsodlingar som ligger bakom den snabba avskogningen.78 I Mato Grosso har också en viss ökning rapporterats när det gäller regnskog
som huggits ner för sojaplantager.79 I delstaten São Paolo är majoriteten av marken
sedan länge uppodlad.
Användningen av kemiska bekämpningsmedel i det brasilianska jordbruket är bland
den högsta i världen och omsatte nära åtta miljarder dollar år 2011.80 Sojaproduktionen står för drygt 40 procent av den totala användningen. Besprutningen inom soja-,
sockerrörs- och bomullsproduktionen innefattar flera ämnen som är förbjudna inom
Sverige och EU på grund av sin miljöfarlighet, till exempel det akut giftiga ämnet
parakvat. Den nationella lagstiftningen för att skydda människor och miljö från farliga ämnen är bristfällig i Brasilien även om vissa ämnen förbjudits under senare år.81
Studier har visat att rester från bekämpningsmedel finns i blod och urin hos dem som
arbetar med kemikalierna inom jordbruket men att de också sprider sig till dricksvatten, frukt och grönsaker.82 Problem med luftvägarna och lungsjukdomar är vanligt
bland sockerrörsarbetare och för människor som bor i närheten av sockerrörsfält.83
I Brasilien bränns ofta sockerrörsresterna och används i kraftverk.
Industrijordbruken har i flera fall inkräktat på ursprungsfolks traditionella territorier
och hotat deras rätt till mat och rent vatten. Produktionen av sockerrör kräver till
exempel stora mängder vatten.84 Närliggande fält innebär en konkurrens om vattentillgångarna och att det vatten som finns riskerar att förorenas av bekämpningsmedel.
De ursprungliga skogarna försvinner när jordbruken expanderar och lämnar bara öar
av orörd vegetation kvar. Ursprungsfolken får svårare att livnära sig på jakt och fiske
när djurarterna blir färre.85 I Mato Grosso där TCGA investerat i soja är konflikter
mellan ursprungsfolk och sojaproducenter ett stort problem enligt organisationen
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald, Swedwatch 2009, En brännande fråga
Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald
Instituto Centro da Vidas hemsida http://www.icv.org.br/site/eng/noticias_exibe.php?id=186
Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald
ibid
Bl a endosulfan och metamidofos, se Swedwatch juni 2012, Mera soja-mindre mångfald
Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald
Rede Socials hemsida http://www.social.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
125:impactos-del-monocultivo-de-cana-en-brasil-para-la-produccion-de-etanol&catid=18:artigosspanish&Itemid=21
Swedwatch 2009, En brännande fråga
Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald, s. 20
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Brasilianska sockerrör. Sockerrörsresterna bränns ofta och används i kraftverk i Brasilien.

CIMI, Conselho Indigenista Missionário, som arbetar för ursprungsfolkens rättigheter. Av de 78 ursprungsfolksterritorierna i delstaten ligger minst 30 i kommuner med
över 10 000 hektar sojaodlingar och sojaodlarna bedriver en stark politisk lobby för
att begränsa ursprungsfolkens rätt till mark, enligt CIMI.86
Även när det gäller arbetsförhållanden finns stora problem i den brasilianska jordbrukssektorn. Inom det brasilianska jordbruket existerar fortfarande en typ av slavarbete. Det förekommer att arbetare hålls kvar på jordbruken mot sin vilja och sätts
i skuld genom höga avgifter för mat och boende som sedan tvingar dem att arbeta
kvar. Sedan 1995 har över 39 000 människor befriats från slavarbete av brasilianska
myndigheter. År 2011 befriades 2 270 personer, majoriteten arbetade inom jordbruk
och boskapsskötsel.87
AP2 och TIAA-CREF argumenterar, bland annat i sin rapportering kring jordbruksprinciperna, att de bidrar till ett mer hållbart jordbruk där man använder miljövänliga jordbruksmetoder och ny teknik. Radars noggranna kartläggning av markens historia minskar risken för markkonflikter och kränkningar av till exempel ursprungs86
87

Swedwatch juni 2012, Mera soja – mindre mångfald, s. 20
BBC:s hemsida http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-16404193
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FAKTA

AP-fondernas etikarbete
Lagen om allmänna pensionsfonder understryker vikten av att fonderna som förvaltare av statliga pensionsmedel ”uppbär allmänhetens förtroende”. I förarbetena står
att ”hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på
det övergripande målet om hög avkastning.”1 Regelverket vad gäller etik och miljö har
ibland kritiserats för att vara för svagt. En statlig utredning från 2008 om AP-fondernas
etikarbete föreslår bland annat att etikkravet ges större tyngd genom att formuleringen
gällande hänsyn till etik och miljö lyfts in från förarbetena till själva lagen.2
När Riksdagens Utredningstjänst under våren 2011 granskade AP-fondernas innehav
hittade man ett stort antal bolag som orsakat eller bidragit till kränkningar av mänskliga
rättigheter, varav vissa svartlistats av andra institutionella investerare.3 I den senaste
statliga utredningen om pensionssystemet från 2012, föreslås dock att den nuvarande
formuleringen kring etik och miljö ska stå kvar men att etikarbetet ska fördjupas genom
en utvecklad värdegrund. Utredaren skriver att ”etik- och miljöhänsyn bör ges en framskjuten plats i arbetet med att ta fram en gemensam och värdegrund för förvaltningen”.4
Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetet med miljö
och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Syftet med rådet är att påverka utländska
bolag som kopplats till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter. Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond.5 Etikrådet
arbetar enbart med utländska börsnoterade bolag. AP2:s jordbruksinvestering i Brasilien
ingår inte i Etikrådets arbetsområde då TCGA är ett onoterat bolag .
För en mer utförlig genomgång av AP-fondernas etikarbete hänvisas till Swedwatchs
tidigare rapport ”Rena guldgruvan?” från 2011.6 Rapporten konstaterade bland annat att
inget av AP-fondernas styrdokument relaterar till Sveriges Politik för Global Utveckling,
PGU.7

1
2
3
4
5
6
7

Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder och förarbetena prop. 1999/2000:46)
SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna
Swedwatch 2011, Rena guldgruvan
SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven
Etikrådets hemsida http://www.ap4.se/etikradet/Etikradet.aspx?id=560
Swedwatchs hemsida http://www.swedwatch.org/sites/default/files/sw_ap-fondrapporten.pdf
PGU antogs 2003 med stöd från samtliga riksdagspartier och slår fast att Sveriges bidrag till global utveckling och fattigdomsbekämpning inte ska begränsas till bistånd utan måste gälla samtliga politikområden.
Ingen del av politiken ska motverka FN:s millenniemål och fattiga människors perspektiv och mänskliga
rättigheter ska stå i fokus. Se regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/sb/d/10423/a/100972
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folks rättigheter, menar de.88 Innan marken förvärvas görs en riskanalys och kontroll
av miljö och arbetsförhållanden. Det görs dock inga regelbundna kontroller av verksamheten på TCGA:s initiativ när väl marken är utarrenderad.89
Företaget Radar som förvaltar marken anlitar en brasiliansk hållbarhetskonsult,
Ethos Institute, för att utvärdera företaget ur olika hållbarhetsaspekter. Ethos Institutes utvärdering bygger dock enbart på en enkät bland de anställda på företaget
Radar där de själva får fylla i hur de tycker att företaget presterar när det gäller till
exempel miljö och arbetsrätt. De gör inga besök på jordbruken som Radar förvaltar.90
AP2 menar att många av arrendatorerna är medlemmar i hållbarhetscertifieringar för
sockerrörs- respektive sojaproduktion, Bonsucro eller Roundtable of Responsible Soy
Association och kontrolleras därigenom. Raizen är till exempel certifierad medlem av
Bonsucro. Enheten som certifieras i Bonsucro är både sockerbruket och det område
som förser bruket med sockerrör.91

9. Analys och kommentar
Jordbruksprodukter står för en stor del av Brasiliens export och är en viktig del av
den brasilianska ekonomin. Samtidigt löper företag inom den brasilianska jordbrukssektorn risk att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöproblem på
flera sätt. Den storskaliga produktionen av soja, sockerrör, bomull och majs som sker
på TCGA:s mark, där AP2 investerat, är förknippad med sådana risker. Två av det
gemensamma bolaget TCGA:s affärspartners, företagen Cosan och Raizen, har haft
underleverantörer som anklagats för inblandning i kränkningar av arbetares respektive ursprungsfolks rättigheter.
Denna studie av AP2:s markinvestering i Brasilien har visat att kontrollen på jordbruken behöver stärkas både genom att TCGA anlitar kontrollörer och genom att öka
insynen för allmänheten och möjligheterna för offentlig granskning. Den hållbarhetskonsult som företaget Radar anlitar i Brasilien har inte i uppdrag att göra besök
på jordbruken utan bygger sina omdömen på enkäter bland de anställda som arbetar
med att köpa upp marken åt AP2 och de andra investerarna. Någon regelbunden kontroll av etik och miljöfrågor på jordbruken görs inte heller på uppdrag av TCGA.
Swedwatch bygger vanligtvis sina rapporter på fältstudier men i detta fall har det inte
varit möjligt eftersom AP2 menar att man av konkurrensmässiga skäl inte kan lämna
ut var marken TCGA köpt ligger. Det är omöjligt att granska hur AP2:s investeringar
följer fondens åtagande när det gäller etik och miljö utan att undersöka förhållandena
på plats. AP2 har ingen juridisk skyldighet att lämna ut informationen och offentlighetsprincipen lämnar stort utrymme för tolkning. Ändå är det uppseendeväckande
att oberoende granskning inte är möjlig, med tanke på AP2:s profil som ansvarsfull
investerare av svenskarnas pensionspengar. Då AP2 beslutat att nästan fördubbla
sin investering i bolaget TCGA, från 250 miljoner dollar till 450 miljoner dollar, blir
frågan om insyn och transparens än viktigare.
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I samtliga internationella ramverk som reglerar företags ansvar för mänskliga rättigheter läggs stor vikt vid human rights due diligence. Human rights due diligence
är den process som företag bör införliva i sin verksamhet i syfte att hålla sig informerade, minimera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter och eventuellt vidta
åtgärder.92
Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ska due diligence vara en pågående process som inleds innan och fortsätter under hela investeringen.93 AP2 menar att man genomfört ”en due diligence inför investeringen” men
regelbunden kontroll av etik och miljö på jordbruken måste göras även efter den
inledande riskanalysen. Den kontroll som görs inför att ny mark köps upp är ingen
garanti för att de som sedan arrenderar marken lever upp till etik- och miljökraven.
Det är positivt att AP2 själva besökt jordbruken vid flera tillfällen.
AP2 hävdar att stora resurser lagts på hållbarhetsaspekterna i investeringen. Det kan
ifrågasättas om ägarstrukturen när det gäller markinvesteringen i Brasilien begränsar
AP2:s möjlighet att påverka de företag som förvaltar och brukar marken, då AP2 inte
är ägare i dessa.
Transparens och insyn är en förutsättning för att ansvarsutkrävande vid eventuella
kränkningar av mänskliga rättigheter ska vara möjlig. Krav på transparenta processer
i allt från finansiella flöden till leverantörslistor ökar och är befogade utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. Transparens är dessutom ett vasst vapen mot korruption,
markkonflikter, miljöproblem och kapitalflykt.
AP2:s investeringar bör vara möjliga att granska och följa upp. När det gäller TCGA:s
markinvestering i Brasilien är det i dagsläget omöjligt att bedöma om AP2 lever upp
till PGU, Sveriges Politik för Global Utveckling, och andra, internationella riktlinjer.
Det är svårt att säga om det föreligger en målkonflikt mellan å ena sidan avkastningskraven och å andra sidan hållbarhets- och fattigdomsbekämpningskraven. Det finns
däremot en målkonflikt mellan behovet av sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse (våra pensionspengar) och möjligheten till insyn från allmän
heten.
De senaste årens debatt om land grabbing har visat på en rad negativa konsekvenser
av nya markinvesteringar. Det handlar bland annat om ökad konkurrens om vatten
och sämre försörjningsmöjligheter och tillgång till mat för de fattigaste när småbönder förlorat den mark de tidigare odlat och använt sig av.
Enligt AP2 arbetar man med hållbarhet i jordbruksinvesteringarna genom jordbruksprinciperna Principles for Responsible Investment in Farmland. Det är positivt att
AP2 varit med och tagit fram dessa principer och även att AP2 följer arbetet med att
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ta fram nya principer för investerare, rai, utifrån FAO:s frivilliga riktlinjer Voluntary
Guidelines on the Responsible Governance of Land Tenure of Land Fisheries and
Forests in the Context of National Food Security. AP2 bör i framtiden också implementera och tydligt referera till rai i sin ägarpolicy samt verka för att jordbruksprinciperna som AP2 varit med och tagit fram ligger i linje med rai.
Swedwatch vill utifrån denna rapport rekommendera AP2 att utföra en kontinuerlig human rights due diligence i markaffärerna och se till att noggranna kontroller
på jordbruken görs regelbundet. En riskanalys innan investeringen görs räcker inte
även om det är ett viktigt första steg. Allmänhetens insyn bör ökas vilket också skulle
gynna AP2:s trovärdighet som ansvarfull investerare. För att även AP2 ska kunna
bidra till Sveriges globala utvecklingsmål bör ägarpolicyn tydligt relatera till PGU.
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