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SAMMANFATTNING
Den här rapporten är baserad på en granskning som Svenska Burmakommittén gjort av de allmänna
pensionsfondernas (AP-fondernas) aktieinnehav. Granskningen visar att AP-fonderna investerar i ett trettiotal
bolag med kopplingar till Burmas ökända militär. Det sammanlagda marknadsvärdet på dessa investeringar
uppgår till omkring 12 miljarder kronor.
Den burmesiska militären grep makten i en statskupp den 1 februari 2021. Sedan dess har säkerhetsstyrkorna
dödat fler än 800 personer och fängslat omkring 5 500. Runt om i landet pågår omfattande protester mot
militären och omvärlden har infört sanktioner för att öka trycket på militärjuntan att lämna tillbaka makten till
landets folkvalda ledare. Bland annat har EU infört sanktioner mot de två största militärägda konglomeraten,
Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation (MEC), som ger
militären stora intäkter. Intäkter från dessa företag stärker juntans makt och möjliggör fortsatta övergrepp på
befolkningen.
Svenska pensionssparare riskerar ovetande att bidra till militärjuntans förtryck i och med AP-fondernas
investeringar. Vår granskning visar att de svenska pensionsfonderna äger aktier i företag som sålt lastbilar till
militären och företag som gör affärer med militärägda bolag på EU:s sanktionslista.
Svenska Burmakommittén ifrågasätter lämpligheten i de här investeringarna och uppmanar AP-fonderna att
ställa krav på företagen att affärsrelationerna med juntan avslutas. Om företagen inte är villiga att avbryta sina
affärsrelationer med juntan bör AP-fonderna avyttra sina innehav i dessa bolag.
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Så många svenska kronor har AP-fonderna investerat i företag
som gör affärer med den burmesiska militären. Pengar som i
förlängningen bidrar till att militärjuntan kan fortsätta begå grova
övergrepp mot sin egen befolkning.
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INLEDNING
Den 1 februari 2021 genomförde den burmesiska militären en statskupp, fängslade landets folkvalda ledare och
påbörjade en hänsynslös våldskampanj mot befolkningen. Sedan dess har landets säkerhetsstyrkor dödat fler än
800 människor och gripit omkring 5 500.1 Juntan uppvisar en enorm hänsynslöshet där urskillningslöst dödligt
våld riktas mot civilbefolkningen. Militära vapen ämnade för strid används mot fredliga demonstranter.2
Det finns även rapporter om att tortyr och sexuellt våld används mot fängslade aktivister.3 I etniska
minoritetsområden angriper militären civila från luften.4 FN:s rapportör för mänskliga rättigheter varnar nu
för att brott mot mänskligheten begås i Burma och det råder inget tvivel om att militären är kapabel att begå
grova övergrepp.5 Ledaren för militärjuntan, general Min Aung Hlaing, är sedan tidigare misstänkt för brott
mot mänskligheten och folkmord.
Den burmesiska militären bygger inte bara sin makt på våld, utan på ett omfattande företagsimperium vars
ekonomiska intressen sträcker sig över många sektorer: från naturresurser, infrastruktur och fastigheter till
turism, konsumtionsvaror och finans.6 Dessa affärsintressen genererar stora intäkter till militären, helt utanför
statsbudgeten.
Samtidigt som militären trappar upp våldet i Burma så fortsätter åtskilliga internationella företag att göra affärer
med militären – affärer som genererar stora intäkter till militären och som finansierar dess verksamhet. Vår
granskning visar att de svenska allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna), som förvaltar våra gemensamma
pensionspengar, äger aktier i ett trettiotal företag med kopplingar till den burmesiska militären och deras
företagsimperium.
Vissa av företagen har långvariga samarbeten med företag som ägs direkt av militären. Andra har samarbeten
med statliga företag, som i och med statskuppen kommit under militärens kontroll. Svenska Burmakommittén
anser att de här innehaven är djupt problematiska för AP-fonderna, eftersom företagens verksamhet med
stor sannolikhet genererar intäkter till den burmesiska militären; en aktör som begår grova övergrepp mot
den egna befolkningen i strid med folkrätten.7 Det finns även företag som tillhandahåller utrustning direkt
till militären, bland annat ett företag som levererat lastbilar som direkt kan kopplas till övergrepp och våld
mot civilbefolkningen. Lastbilarna används både för att transportera soldater i fält och föra gripna civila till
fängelser. Soldater har även vid flera tillfällen setts skjuta mot demonstranter från lastbilarna. Det är svårt att
se att de här innehaven är i linje med AP-fondernas egna ambitioner om ansvarsfulla och hållbara investeringar.
Det sammanlagda marknadsvärdet på AP-fondernas investeringar i dessa bolag uppgår till omkring 12
1 Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (2021), “Daily Briefing in Relation to the Military Coup, 31 maj 2021
2 Amnesty International (2021), “Myanmar: Vast arsenal and notorious troops deployed during nationwide ‘killing spree’ protest
crackdown – new research“, 11 mars 2021
3 H. Regan, S. Sidhu & C Ward (2021), “’I thought I would die.’ Myanmar protesters describe torture they suffered in detention”,
CNN, 28 april 2021
4 Karen Peace Support Network (2021), Terror from the skies: Coup regime’s escalated offensives cause mass displacement across
Mutraw
5 OHCHR (2021), “Myanmar junta crackdown likely crimes against humanity requiring coordinated international response - UN
expert”, 11 mars 2021
6 UNHRC (2019a), The economic interests of the Myanmar military, A/HRC/42/CRP.3, 12 september 2019
7 OHCHR (2021), “Statement by Thomas H. Andrews UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar United Nations Human Rights Council”, 11 mars 2021
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miljarder kronor. Några av dessa innehav är i stora multinationella bolag vars affärer i Burma utgör en mindre
del av deras totala verksamhet. Exempelvis står tre multinationella energibolag – Total, Chevron och Royal
Dutch Shell – för cirka 5 miljarder av det totala värdet.

AP-FONDERNAS ANSVAR
Vi har valt att granska AP-fonderna eftersom de är statliga myndigheter som hanterar våra gemensamma
pensionspengar. I slutet av 2020 uppgick deras totala fondkapital till drygt 2 400 miljarder kronor, vilket gör
dem till inflytelserika investerare.8 De har dessutom en hög svansföring vad gäller hållbara och ansvarsfulla
investeringar. OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande för institutionella investerare är tydliga med att
investerare har ett ansvar att ta reda på om de företag man investerar i har en negativ påverkan på mänskliga
rättigheter. Om så är fallet bör de använda sitt inflytande för att förmå företaget i fråga att agera ansvarsfullt.
Om företaget inte hörsammar de här kraven bör investeraren – i enlighet med riktlinjerna – sälja sina aktier i
företaget.9
Investerare som AP-fonderna har alltså ett ansvar att använda sitt inflytande för att trycka på företagen de
investerat i att agera ansvarsfullt och att flytta sina investeringar från företag som misslyckas med det.

SÅ HAR VI GJORT GRANSKNINGEN
I arbetet med den här rapporten har vi jämfört AP-fondernas aktieinnehav med listor på internationella
företag med kopplingar till den burmesiska militären, som pekas ut som problematiska i rapporter från FN:s
människorättsråd och organisationen Justice For Myanmar (JFM).10 När det gäller Första till Fjärde APfonderna har vi utgått från de senast tillgängliga listorna över innehav, som är från december 2020.11 Inga av
Sjätte AP-fondens aktieinnehav påträffades under vår granskning.12 Sjunde AP-fondens innehav uppdateras
löpande och där har vi utgått från aktuella uppgifter på fondens hemsida.13
I denna jämförelse hittade vi ett trettiotal företag som ägs av en eller flera av AP-fonderna. I den här rapporten
har vi valt att lyfta fram några av de innehav som vi anser är särskilt problematiska: framförallt företag vars
verksamhet i Burma ger upphov till betydande intäkter för militärjuntan och företag som levererar utrustning
till militären. Det handlar dels om företag som samarbetar med militärägda bolag som står på EU:s
sanktionslista, dels om ett flertal bolag i energisektorn, som betalar stora summor till det juntakontrollerade
statliga olje- och gasbolaget som blivit en av militärens viktigaste inkomstkällor, och dels om företag som säljer
lastbilar som militären använder.
8 AP1-4: Första AP-fonden (2021), “Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder
kronor”, 25 februari 2021; AP6: Sjätte AP-fonden (2021), årsredovisning 2020; AP7: AP7 (2021), Årsredovisning 2020
9 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises
10 UNHRC (2019a), op.cit.; Justice for Myanmar (2021), “Public companies financially supporting the illegitimate Myanmar junta”,
6 maj 2021
11 Första AP-fonden (2021), “Första AP-fonden Listed equities and fixed income, 31 December 2020”; Andra AP-fonden (2021),
“Listed foreign equities (in thousand SEK)” per den 31 december 2021; Tredje AP-fonden (2021), “Foreign Equity Holdings, as of
2020-12-31”; Fjärde AP-fonden (2021), “Noterade aktier och andelar 2020-12-31”
12 Sjätte AP-fonden (2021), “Aktier och andelar i onoterade fonder och bolag per 2020-12-31”
13 Sjunde AP-fonden (2021), “AP7 Aktiefond”
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Vi har delat upp företagen i tre kategorier:
1. Företag som gör affärer med militärägda bolag på EU:s sanktionslista.
2. Företag som säljer utrustning och materiel till den burmesiska militären.
3. Företag som gör affärer med statligt ägda bolag.

En lista över samtliga bolag i granskningen finns i slutet av rapporten.

TIDIGARE RAPPORTERING
FN:s utredningskommission för Burma (Fact Finding Mission, FFM) släppte år 2019 en kartläggning av den
burmesiska militärens affärsintressen. Den uppmanade samtidigt omvärlden att kapa alla band till militären.
Det blev startskottet för en mer omfattande granskning av militärens ekonomiska intressen. En annan viktig
aktör är den burmesiska organisationen Justice for Myanmar (JFM) som specialiserat sig på att undersöka
militärens ekonomiska intressen och avslöja korruption.
Rohingyer på gränsen mellan Burma
och Bangladesh, på flykt från militärens
våld. Foto: Hkun Lat
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I Sverige har det varit relativt tyst om dessa frågor även om viss
rapportering har förekommit. Svenska Burmakommittén kontaktade
AP-fonderna i januari 2020 för att uppmärksamma dem på att flera av
deras aktieinnehav förekom i FN-rapporten om militärens ekonomiska
intressen. Vad vi erfar har ett antal av AP-fonderna sedan dess haft kontakt
med ett av de företag som uppmärksammats, nämligen japanska Kirin.
Vad gäller publik rapportering har bland annat Fair Finance Guide
tidigare i år uppmärksammat två av de problematiska innehav som
AP-fonderna har, nämligen investeringarna i ovan nämnda Kirin
och POSCO.14 Det har även varit en del rapportering kring svenska
Foto: Hkun Lat
affärsbankers investeringar. Bland annat avslöjade ovan nämnda rapport
också att Nordea investerat i en indisk vapentillverkare som exporterat
krigsmateriel till Burma. I slutet av maj publicerade organisationerna Justice for Myanmar och BankTrack en
sammanställning av Nordeas, Swedbanks och SEB:s investeringar i företag med kopplingar till militärjuntan
i Burma.15 Vår rapport visar att AP-fondernas investeringar i bolag med kopplingar till militärjuntan är mer
omfattande än tidigare rapporterat. Vi tar upp ett antal nya bolag och följer även upp tidigare kända fall, inte
minst i ljuset av de sanktioner som nu införts av EU.

Den burmesiska militärens ekonomiska
intressen
Den burmesiska militären har länge haft betydande politisk och ekonomisk makt. Under decennier var landet
en diktatur där militären styrde med järnhand. 2011 öppnade sig landet mot omvärlden och tog steg i en mer
demokratisk riktning men militären behöll ett betydande politiskt och inte minst ekonomiskt inflytande. Sedan
statskuppen den 1 februari 2021 styrs landet återigen som en militärdiktatur. En förklaring till militärens starka
ställning är dess omfattande ekonomiska intressen, som genererar stora intäkter utanför allmänhetens insyn
och kontroll.
Två viktiga inkomstkällor för militären är konglomeraten Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL)
14 Fair Finance Guide (2021), “Nordea och AP-fonder kopplas till militärjuntan i Myanmar”, 1 april 2021
15 H. Greep, BankTrack & Justice For Myanmar (2021), Investing in the Military Cartel: Nine
international banks invest over US$24 billion in companies linked to Myanmar regime and atrocities
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och Myanmar Economic Corporation (MEC), som tillsammans äger fler än 120 olika företag i en rad olika
sektorer, från naturresurser och läkemedel till turism och banker.16 Båda konglomeraten ägs och kontrolleras
av militären. MEHL är ett publikt aktiebolag som etablerades av militären 1990, bland annat i syfte att
stärka militärens ekonomi. Alla aktier i företaget ägs av individer och enheter inom militären.17 Juntaledaren,
överbefälhavare Min Aung Hlaing, och flera andra högt uppsatta generaler har påtagligt inflytande över
MEHL och dess dotterbolag då de sitter i bolagets högsta ledning (kallad patron group). Flera av generalerna
i bolagets ledning är dessutom upptagna på EU:s sanktionslista och ett antal av dem har pekats ut som
misstänkta för brott mot mänskligheten av FN:s utredningskommission för Burma. Det andra konglomeratet,
MEC, ägs av försvarsministeriet och är därmed en direkt inkomstkälla för militären.18 Även i MEC sitter högt
uppsatta militärer i ledningsgruppen.
Genom dessa båda företag får militären in stora intäkter helt utanför statsbudgeten. Allmänhetens insyn i
dessa bolag är begränsad och det finns inga tillförlitliga uppgifter om exakt hur stora intäkterna är. Men de
är verksamma i flera mycket lukrativa branscher och det rör sig sannolikt om miljardbelopp.19 Enligt FNutredare är det obestridligt att en stor del av intäkterna från MEC och MEHL går till att finansiera militärens
verksamhet, som omfattar krigsbrott och betydande övergrepp mot civilbefolkningen. Intäkterna går dessutom
till att berika den militära ledningen, däribland överbefälhavare Min Aung Hlaing.20

INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Den burmesiska militären och de bolag den äger och kontrollerar har genom åren byggt upp relationer till ett
stort antal internationella företag. FN-rapporten från 2019 som kartlägger militärens företagsintressen listar
58 internationella företag som vid den tiden ägde bolag tillsammans med militären (joint ventures) eller hade
andra typer av affärsrelationer med MEC och MEHL. Rapporten menar att de här affärsrelationerna “bidrar
till att stärka militärens ekonomiska kapacitet”. Dessutom varnar rapportförfattarna för att företag som gör
affärer med MEC och MEHL löper en hög risk att kopplas samman med eller bidra till militärens övergrepp.21
Mot bakgrund av detta avrådde FN-utredarna internationella företag och investerare från att ingå “någon
form av affärsrelation” med den burmesiska militären eller företag som ägs och kontrolleras av den.22 Samtidigt
uppmanade de företag att kapa alla band till militären. FN:s människorättsråd har ställt sig bakom dessa
rekommendationer och uppmanar företag att kapa banden till den burmesiska militären.23 Trots denna
uppmaning har ett stort antal internationella företag fortsatt att göra affärer med bolag som ägs och kontrolleras
av den burmesiska militären. Däribland företag som ägs av de svenska AP-fonderna.
Efter militärkuppen den 1 februari har bland andra EU, USA och Storbritannien infört sanktioner mot MEC

16 UNHRC (2019a), op. cit.
17 Justice for Myanmar (2020), How Business Finances the Crimes of the Myanmar Military: MEHL Files, 27 september 2020
18 UNHRC (2019a), op. cit.
19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid
22 UNHRC (2019b), “Compilation of recommendations of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar” A/
HRC/42/CRP.6, 16 september 2019
23 OHCHR (2021a), “Situation of Human Rights in Myanmar”, Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March
2021, A/HRC/RES/46/21, 29 mars 2021
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och MEHL.24 EU motiverade sanktionerna med att intäkterna till dessa företag “bidrar till [militärens]
möjligheter att undergräva demokratin och rättsstaten samt till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter
i Myanmar”.25
EU:s sanktioner innebär att det nu är förbjudet för EU-medborgare och europeiska företag att göra finansiering
tillgänglig för de här företagen.

RESULTAT AV GRANSKNINGEN
FÖRETAG SOM GÖR AFFÄRER MED MILITÄRÄGDA BOLAG PÅ EU:S
SANKTIONSLISTA
Vår granskning visar att AP-fonderna äger aktier i ett flertal företag som gör affärer med de militärägda
konglomeraten MEC och MEHL, trots att de här bolagen sedan militärkuppen har tagits upp på EU:s
sanktionslista. Två av företagen, Kirin och POSCO, äger gemensamma bolag, så kallade samriskbolag (joint
ventures), med militärens företag, medan övriga har andra former av affärsrelationer med militären. Många av
de här samarbetena går långt tillbaka i tiden och pekades ut som olämpliga redan i ovan nämnda FN-rapport
från 2019.
Samägda bolag
Kirin driver tillsammans med MEHL två av Burmas största bryggerier, Myanmar Brewery och Mandalay
Brewery och POSCO driver ett stålföretag tillsammans med MEHL. Men konglomeratet POSCO har
flera verksamhetsgrenar i Burma, varav den största är gasutvinning (se kategori 3 nedan). Enligt uppgift är
POSCO en av militärens närmsta internationella företagspartners.
Alla AP-fonder utom AP6 äger aktier i Kirin. AP1 och AP2 äger aktier i POSCO. Efter flera år av påtryckningar
från människorättsgrupper har både Kirin och POSCO efter militärkuppen meddelat att de har för avsikt att
dra sig ur samarbetet med militären. Kirin har hittills inte givit några detaljer om hur eller när bolaget ska
dra sig ur samarbetet.26 POSCO har aviserat att de ämnar köpa ut MEHL ur det samägda bolaget.27 Även
i det fallet är detaljerna oklara och dessutom har POSCO bara aviserat att de ska dra sig ur det samägda
stålbolaget. De har inte aviserat några åtgärder vad gäller den övriga verksamhet i Burma, såsom den
betydande gasutvinningen.

24 EU införde sanktioner mot MEC och MEHL den 19 april 2021. Europeiska unionens råd (2021) ”Myanmar/Burma: EU inför
sanktioner mot 10 personer och två företag som kontrolleras av militären med anledning av militärkuppen i februari och den efterföljande repressionen”, 19 april 2021
25 R. Emmott (2021), “EU hits Myanmar junta members and two military companies with sanctions”, Reuters, 19 april 2021
26 Kirins senaste publika uttalande i frågan är från 5 februari 2021. Kirin (2021), “Statement on the situation in Myanmar”, 5 februari 2021
27 J. Lee & C. Kim (2021), “S.Korea’s POSCO C&C says to end Myanmar military-backed joint venture”, Reuters, 16 april 2021
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Övriga affärsrelationer
Utöver Kirin och POSCO finns andra bolag i AP-fondernas portföljer som har affärsrelationer med MEC
och MEHL. Ett exempel som står ut är indiska Adani Ports and Special Economic Zone. Företaget, som
ägs av AP1, AP2 och AP7, bygger en hamn i Burma på mark som ägs av militären. Adani har ett så kallat
BOT-avtal (Build-Operate-Transfer) med militärägda MEC som innebär att det indiska företaget bygger
hamnen och driver den ett förbestämt antal år, varefter ägandet av hamnen överförs till militären. Det indiska
företaget har åtagit sig att investera 290 miljoner dollar i projektet.28 Enligt läckta dokument omfattar avtalet
åtminstone 30 miljoner dollar i hyra till MEC och 22 miljoner dollar i andra avgifter som sannolikt också går
till MEC som markägare.29 I april tog S&P Dow Jones bort Adani från sitt hållbarhetsindex, med hänvisning
till just kopplingarna till militären i Burma.30 BOT-avtal med militären är problematiska eftersom de omfattar
betydande värdeöverföringar till militären vid avtalens slut.
Fler problematiska innehav än tidigare rapporterat
Utöver dessa exempel, visar vår granskning att det finns flera andra företag med liknande affärsförbindelser i APfondernas portföljer. Ett exempel är det japanska fastighetsbolaget Daiwa House Industry, som ägs av samtliga
AP-fonder förutom AP6. Företaget hyr mark av militärens för att omvandla ett före detta militärmuseum till
ett hotell- och kontorskomplex i lyxklassen i centrala Yangon: Y Complex.31 Y Complex är beläget i närheten
av Shwedagon-pagoden och beräknas kosta 330 miljoner dollar att utveckla. Hyresintäkterna till militärägda
MEC uppgår enligt läckta dokument till omkring 2 miljoner dollar per år över en femtioårsperiod.32 AP7 äger
dessutom aktier i japanska Tokyo Tatemono, som är medinvesterare i projektet.
I samma sektor driver den amerikanska hotelljätten Hilton Hotels, som ägs av AP1, AP2, AP4 och AP7, ett
hotell på mark som ägs av MEC i Ngapali i delstaten Rakhine.33 Enligt uppgift konfiskerade militären marken
där hotellet ligger från lokala jordbrukare på 1990-talet.34 AP1 och AP7 äger även aktier i sydkoreanska Lotte
Corporation som driver ett lyxhotell på mark som ägs av militären. Projektet omfattas av ett BOT-avtal på 70
år.35
Ett annat exempel är det thailändska energibolaget PTT Oil and Retail (PTTOR) som ägs av Sjunde
AP-fonden. Företaget hyr mark av MEC tillsammans med ett lokalt företag. Företagen har ett BOT-avtal
med militärägda MEC för att bygga och så småningom överlåta en bränsleterminal till MEC. Över hela
projektperioden ska 42 miljoner dollar betalas till MEC i hyra och avgifter för marken, och den sammanlagda
planerade investeringen i projektet ligger på 150 miljoner dollar. Även här handlar det om mark som tidigare
konfiskerats från lokala jordbrukare.36

28 Directorate of Investment and Company Administration (DICA) (Myanmar), “Summary of Proposed investment (Rule 38)”
29 R. Arraf & Justice For Myanmar (2021), Port of Complicity: Adani Ports in Myanmar, Australian Centre for International Justice
& Justice For Myanmar
30 S&P Dow Jones (2021), “Removal of Adani Ports and Special Economic Zone from the Dow Jones Sustainability Indices”, Index
Announcement, 12 april 2021
31 Investeringen i Burma sker genom Daiwa House Industrys dotterbolag Fujita Corporation. J. Park & J. Geddie (2021), “Japan
state-funded hotel deal pays rent to Myanmar defence ministry, Reuters, 24 mars 2021
32 Ibid
33 Justice for Myanmar (2021), “Hilton Hotels Corp and PTT Oil and Retail (PTTOR) in business with Myanmar military cartel”, 3
mars 2021
34 H. Htant (2015), “Hilton, Max hotels benefit from military land grab”, Myanmar Times, 23 april 2015
35 Korean Civil Society in Solidarity with Rohingya, Korean Transnational Corporation Watch & Justice For Myanmar (2020),
“Concerning South Korean corporations’ linkages to Myanmar military-owned conglomerate MEHL and human rights violations
committed by the military in Myanmar”, The letter of appeal to the United Nations Working Group on the issue of human rights
and transnational corporations and other business enterprises (UNWG), november 2020
36 Human Rights Watch (2021), “Myanmar: Thai State-Owned Company Funds Junta”, 25 maj 2021
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Överbefälhavare Min Aung Hlaing på besök hos
Adani Ports and Logistics i Mundra Port i Indien
i juli 2019. /Foto: Överbefälhavarens hemsida
www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm

Exemplen ovan rör samarbeten som ger upphov till betydande intäkter för militären genom konglomeraten
MEC och MEHL. Trots detta visar vår granskning att flera av AP-fonderna äger aktier i dessa bolag.
Dessutom är MEC och MEHL nu upptagna på EU:s sanktionslista. Sanktionerna är bara bindande för
europeiska aktörer. Företag från länder som inte infört sanktioner mot MEC och MEHL kan i princip
fortsätta göra affärer med dessa företag. Därför är det möjligt för AP-fonderna att fortsätta investera i företag
som i sin tur gör affärer med MEC och MEHL, även om europeiska företag är förhindrade att göra direkta
affärer med konglomeraten. Men Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin är kritisk och
menar att AP-fonderna bör se över sina investeringar i ljuset av EU:s sanktioner.

”

EU försöker med sina sanktioner begränsa militärjuntans
tillgång till kapital. Det är förvånande att svenska investerare,
trots sanktionerna och trots militärens övergrepp mot
civilbefolkningen, fortsätter att äga aktier i bolag som gör
affärer med den burmesiska militären. Det skulle kunna
uppfattas som ett sätt att underminera sanktionerna.
- Kristina Jelmin, verksamhetschef SBK

”

– EU försöker med sina sanktioner begränsa militärjuntans tillgång till kapital. Det är förvånande att svenska
investerare, trots sanktionerna och trots militärens övergrepp mot civilbefolkningen, fortsätter att äga aktier i
bolag som gör affärer med den burmesiska militären. Det skulle kunna uppfattas som ett sätt att underminera
sanktionerna, säger Kristina Jelmin.
8

Polis och militär attackerar demonstranter från en lastbil från
Sinotruk i Yangon den 15 februari 2021 Foto: The Irrawaddy

FÖRETAG SOM SÄLJER UTRUSTNING OCH MATERIEL TILL DEN
BURMESISKA MILITÄREN
Vår granskning visar att våra gemensamma pensionspengar även investeras i företag som säljer fordon till den
burmesiska militären. Videomaterial från den 26 mars 2021 visar hur gripna demonstranter i staden Dawei
lastas ur en olivgrön lastbil och leds, med händerna över huvudet, mot polisens väntande fångtransport.37 De
vaktas av tungt beväpnade soldater och poliser som slår demonstranterna när de kliver in i fångtransporten. I
ett annat klipp från samma dag och plats syns hur soldater hjälps åt att lyfta upp en livlös människokropp från
gatan och lasta ombord den på en annan av dessa olivgröna lastbilar.
De här lastbilarna är synliga på många bilder och videoklipp från de senaste månadernas demonstrationer
och används av militären för att transportera soldater, attackera civila och föra bort fredliga demonstranter.38
Lastbilarna är sålda av det kinesiska företaget Sinotruk, med säte i Hongkong, som är ett av Sjunde APfondens aktieinnehav. Enligt uppgift har Sinotruk sålt både lastbilar och reservdelar till Burma sedan 2008.39

37 Myanmar Now (2021), Myanmar Now News, Youtube, 26 mars 2021
38 Myanmar Now (2021), “Soldiers and police fire air guns into crowd of protesters at bank in Mandalay”, 15 februari 2021
39 T. Fromm et al. (2021) “Supplying Trucks to a Murderous Military”, Süddeutsche Zeitung, 28 mars 2021
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Svenska Burmakommitténs verksamhetschef Kristina Jelmin menar att all försäljning av utrustning till den
burmesiska militären, vars övergrepp och krigsbrott är väldokumenterade, är olämplig. Lastbilarna kan direkt
kopplas till övergrepp och våld mot civilbefolkningen. Förutom att användas vid transporter har soldater har
även vid flera tillfällen setts skjuta mot demonstranter från lastbilarna.
– Det råder inga tvivel om att lastbilar från det här företaget används i militärens förtryck av befolkningen.
Jag har svårt att se hur man förenar investeringar i ett sådant bolag med fondens hållbarhetsambitioner, säger
Kristina Jelmin.
Några av AP-fonderna äger även bolag inom den statliga kinesiska flyg- och försvarskoncernen AVIC, som
sedan 1990-talet sålt stridsflygplan till Burmas militär.40 Bland annat äger de aktier i China Avionics Systems
Company Limited och AVIC Shenyang Aircraft Company Limited. Organisationen Justice for Myanmar
beskriver AVIC-koncernen som “en betydande leverantör av stridsflyg, teknologi och missiler” till Burma och
menar att det är en “oförsvarlig risk för mänskliga rättigheter att investera i alla bolag inom AVIC-koncernen”.41
Första och Andra AP-fonden äger aktier i AviChina Industry & Technology som sålt vapen till Burma och
därför är svartlistat av AP7 för “kränkningar av mänskliga rättigheter genom försäljning av vapen till Burma.”42
Även danska pensionsfonden Lærernes Pension och den holländska kapitalförvaltaren Robeco har svartlistat
AviChina Industry & Technology för dess band till AVIC:s vapenförsäljning.43

FÖRETAG SOM GÖR AFFÄRER MED STATLIGT ÄGDA BOLAG
Det finns ett stort antal internationella bolag som har affärsrelationer med statligt ägda bolag i Burma,
som sedan statskuppen har kommit under militär kontroll. I den här rapporten har vi valt att fokusera på
energisektorn eftersom den kommit att bli en de viktigaste inkomstkällorna för militären.44
Enligt den burmesiska regeringens budget räknade staten med intäkter på omkring 12,4 miljarder kronor
från olja och gas budgetåret 2020/2021.45 De här intäkterna kommer staten till del via det statliga olje- och
gasbolaget, Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), som ofta samäger projekt med utländska operatörer
och tar provision på försäljningen. MOGE får dessutom in stora summor i avgifter för att företagen använder
olje- och gasledningar som delägs av det statliga bolaget. Utöver dessa avgifter får staten även in skatteintäkter
från olje- och gasförsäljningen.
Sedan statskuppen har militären full kontroll över MOGE och förfogar därmed över stora intäkter från olje- och
gassektorn. En betydande del av dessa intäkter kommer från utländska företag som är aktiva i energisektorn,
såsom franska Total, amerikanska Chevron, sydkoreanska POSCO, malaysiska Petronas och thailändska
PTTEP.46 Bortsett från Petronas återfinns alla dessa företag i AP-fondernas portföljer.

40 H. Beech & S. Nang (2018), “2 Myanmar Fighter Jets Crash, Killing Pilots and an 11-Year-Old”, New York Times, 16 oktober
2018
41 Intervju med Justice for Myanmar 1 juni 2021
42 Sjunde AP-fonden (2020), “Svarta Listan: Svartlistade bolag från och med 10 december 2020”
43 Lærernes Pension (2019), “Blacklisted Companies as of May 2019”, 15 maj 2019; Robeco (2021), “Exclusion list”, maj 2021
44 Reuters (2021), “Factbox: Oil majors in Myanmar in spotlight after UN call for sanctions”, 9 mars 2021
45 Ministry of Finance, Planning and Industry (2020), “Budget Brief 2020-2021”
46 Justice for Myanmar (2021), “How oil and gas majors bankroll the Myanmar military regime”, 8 februari 2021
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Franska Total, vars verksamhet JFM nu uppskattar utgör militärjuntans enskilt största inkomstkälla, ägs av
Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden. Amerikanska Chevron ägs av AP3 och AP7 och sydkoreanska POSCO
ägs av AP1 och AP2. AP7 äger även thailändska PTTEP.
Yadanar Maung, talesperson för Justice for Myanmar, förklarar att de här intäkterna kan användas av juntan
för att förlänga och förstärka sitt styre.
– Vi vädjar till alla olje- och gasföretag att avsluta sina samarbeten med Myanma Oil and Gas Enterprise
(MOGE) [...]. Varje dag de fortsätter sin produktion skapar de vinster för militärregimen och göder deras
brutala förtryck.47
Efter internationella påtryckningar meddelade franska Total den 26 maj att det gasföretag som man samäger
ihop med Chevron, PTTEP och juntakontrollerade MOGE ska sluta betala utdelningar till sina aktieägare.
MOGE äger 15 procent av företaget som transporterar gas från Totals gasfält i Burma. Beskedet påverkar
dock endast en liten del av Burmas intäkter från Totals gasfält. De totala intäkterna till staten från Totals
gasfält motsvarade 2017 över 3 miljarder kronor medan aktieutdelningarna till MOGE samma år enbart
uppgick till cirka 340 miljoner kronor.48
Jockai Khaing, chef för den lokala organisationen Arakan Oil Watch, säger att alla utländska företag som i dag
samarbetar med MOGE ”stödjer den burmesiska militärens mördarmaskin”.
– Under tidigare militärregimer användes pengar från MOGE för att köpa vapen från Kina och Ryssland. Vi
kan utgå ifrån att även denna regim kommer att använda intäkterna från olja och gas för att köpa vapen och
förtrycka folket. Det är därför viktigt att alla utländska företag i olje- och gassektorn drar sig ur Burma, och att
de svenska pensionsfonderna som investerat i dessa företag trycker på för att det sker så snabbt som möjligt,
säger han.49

KOMMENTARER FRÅN AP-FONDERNA
Inför publiceringen av den här rapporten kontaktade vi AP-fonderna för att höra hur de ser på de bolag vi
nämner. Vi frågade bland annat hur de ser på att bolag de investerar i har affärsrelationer med bolag som är
upptagna på EU:s sanktionslista, om dessa innehav är förenliga med deras hållbarhetsambitioner och om
fonderna planerar att agera på de uppgifter vi presenterar.
Etikrådet, som är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden för hållbarhetsfrågor,
skriver i en kommentar till Svenska Burmakommittén att “AP-fondernas Etikråd arbetar med andra investerare

47 Justice for Myanmar (2021), “Urgent action needed to stop oil and gas majors bankrolling the Myanmar military regime”, 9
februari 2021
48 Global Witness (2021) “Global Witness welcomes suspension of cash payments from Myanmar gas project linked to military
junta”, 26 maj 2021
49 Telefonintervju 28 maj 2021
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för att säkerställa att bolag i AP-fondernas portföljer som har joint ventures med Myanmar Economic Holdings
Public Company Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) avvecklar detta
samarbete skyndsamt och på ett ansvarstagande sätt. [...] Bolag i fokus är japanska Kirin Breweries och
koreanska Posco.”50
Sjunde AP-fonden svarade att det hittills inte funnits någon svartlistningsgrund för bolagen som vi nämner i
vårt brev: “FN-rapporten från 2019 konstaterade till exempel att företag som har verksamhet i Myanmar löper
risk att bli medskyldiga till människorättskränkningar, men bekräftar inte någon direkt koppling.”
Vidare skriver de att: “Skulle det komma verifikationer från FN-organ eller motsvarande att bolag är medskyldiga
till människorättskränkningar, svartlistar vi bolagen. Efter militärkuppen har det bland annat kommit nya
FN-rapporter och ställningstaganden från EU som vi kommer att utvärdera inför nästa svartlistning. AP7
uppdaterar den svarta listan två gånger per år. Rent praktiskt innebär det första tillfället frågan prövas blir i
höst.”51
Svenska Burmakommitén ser positivt på att Etikrådets tillsammans med andra investerare är tydliga i sin
kommunikation med Kirin och POSCO angående samägda med MEC och MEHL. Som nämnts tidigare
i rapporten är den här frågan dock inte avslutad ännu. Både Kirin och POSCO har i dagsläget kvar sina
samägda bolag med militären. Här är det viktigt att Etikrådet följer upp och verkligen säkerställer att banden
till militären kapas. Vad gäller POSCO finns dessutom flera andra problematiska kopplingar till militären
som bör åtgärdas.
Vad gäller Sjunde AP-fondens kommentar vill vi understryka att det i sig är djupt problematisk att ha
affärsrelationer med militärägda bolag eftersom sådana samarbeten genererar intäkter till militären och
finansierar dess verksamhet, vilket konstateras i FN-rapporten de hänvisar till. Det är uppseendeväckande
att Sjunde AP-fonden inte inser att den här kopplingen är problematisk i sig. Dessutom finns en mer direkt
koppling till militärens övergrepp mot civilbefolkningen genom de lastbilar som sålts av Sinotruk, där AP7 är
aktieägare.

50 Skriftlig kommentar från Etikrådet via e-post.
51 Skriftlig kommentar från AP7 via e-post.
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SLUTSATS
Vår granskning visar att de svenska AP-fonderna investerar i bolag som kan kopplas samman med den
burmesiska militären. Dessa investeringar har behållits trots att det nästan är två år sedan FN-utredare
uppmanade omvärlden att kapa alla band till den burmesiska militären och de företag den äger och kontrollerar.
Sedan statskuppen den 1 februari 2021 har situationen i landet förvärrats markant. Landet styrs återigen som en
militärdiktatur, repressionen och våldet har ökat och militären har tagit kontroll över statligt ägda bolag. Det
innebär nu att även internationella företag som gör affärer med statligt ägda bolag kan kopplas samman med
militären, som kontrollerar intäkterna från dessa företag. Intäkterna bidrar till att finansiera militärjuntans
verksamhet och stärka dess finansiella ställning och därmed dess grepp om makten i landet. Det finns en stor
risk att internationella företag som fortsätter att göra affärer med juntan bidrar till att möjliggöra fortsatta
övergrepp i landet.
Vår granskning fann att AP-fonderna investerar i ett
trettiotal bolag med kopplingar till den burmesiska
militären. Det sammanlagda marknadsvärdet på dessa
investeringar uppgår till omkring 12 miljarder kr. Det
gäller dels bolag som gör affärer med militärägda bolag
på EU:s sanktionslista, bolag som säljer utrustning
till militären och bolag som gör affärer med tidigare
statligt ägda bolag som sedan statskuppen är under
militärjuntans kontroll.
Svenska Burmakommittén ifrågasätter lämpligheten
i de här investeringarna och uppmanar AP-fonderna
att ställa krav på företagen att affärsrelationerna med
juntan avslutas. Om företagen inte är villiga att avbryta
sina affärsrelationer med juntan bör AP-fonderna
avyttra sina innehav i dessa bolag.

13

Yangon från ovan. Foto: Hkun Lat

REKOMMENDATIONER
Svenska Burmakommittén uppmanar AP-fonderna att:
1.

Företag som gör affärer med militärägda bolag på EU:s
sanktionslista
a.

b.

2.

Företag som säljer utrustning och materiel till den burmesiska
militären
a.

3.

Säkerställa att företag som har samriskbolag med
MEHL skyndsamt avyttrar dem. Om detta inte sker bör
AP-fonderna avyttra sina innehav i dessa företag.
Säkerställa att företag som har affärsrelationer med
MEC och MEHL skyndsamt avslutar dessa. Om detta
inte sker bör AP-fonderna avyttra sina innehav i dessa
företag.

Avyttra innehav i bolag som säljer utrustning till den
burmesiska militären.

Företag som gör affärer med statligt ägda bolag
a.

b.

Säkerställa att de företag som gör affärer med tidigare
statligt ägda bolag, som nu kommit under militärjuntans
kontroll, gör allt i deras makt för att inte deras
verksamhet bidrar till att att finansiera militärjuntan.
Uppmana de företag fonderna investerar i att inte göra
utbetalningar till det statligt ägda oljebolaget MOGE,
eftersom det nu utgör en av militärjuntans största
intäktskällor.
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1 856 534 kr

AviChina Industry & Technology Co. Ltd.

33 339 779 kr

Kirin

90 895 115 kr

10 874 966 kr

20 869 608 kr

60 272 791 kr

KDDI

Keppel Corp.

M arubeni Corp.

M itsubishi Corp.

18 272 000 kr

11 861 000 kr

31 802 000 kr

38 322 000 kr

11 674 588 kr

Kajima Co. Ltd.

27 447 000 kr
1 257 000 kr

19 305 081 kr

Japan Exchange Group

JFE Holdings

2 596 615 kr

GAIL India Ltd.

88 034 000 kr

28 838 000 kr

16 100 000 kr

127 769 000 kr

16 380 000 kr

12 810 000 kr

34 449 000 kr

15 981 000 kr

29 366 000 kr
29 132 000 kr

117 730 000 kr

Eni SPA

42 914 711 kr

Deutsche Post

16 969 000 kr

Eneos Holdings

13 174 761 kr

Daiwa Securities Group

China Power International Development

Chevron Corp

Kopplingar till statliga bolag

Sinotruck Hong Kong Ltd

29 531 000 kr

49 022 000 kr

22 714 874 kr

Anteckningar

Driver samriskföretaget POSCO C&C med sanktionerade militärägda konglomeratet M EHL.

9 481 367 kr Lotte Hotels driver hotell på mark som ägs av militären via ett BOT-avtal.

153 081 134 kr Driver samriskföretagen M yanmar Brewery and M andalay Brewery tillsammans med M EHL.

355 574 257 kr Driver "Hilton Ngapali Hotel" på mark som ägs av militären genom ett BOT-avtal.

186 053 203 kr Utvecklar fastigheter (Y Complex) på mark som ägs av militären.

1 912 619 kr Dotterbolag till AVIC, som säljer stridsflygplan till M yanmar

Dotterbolag till AVIC, som säljer stridsflygplan till M yanmar.

56 748 297 kr Dotterbolag till AVIC, som säljer stridsflyg till den burmesiska militären.

A7

79 804 248 kr Dotterbolaget Adani Yangon International Terminal Company har ett BOT-avtal med M EC.
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57 222 567 kr

11 942 339 kr

10 571 082 kr

104 208 676 kr

20 528 367 kr

34 356 748 kr

65 068 070 kr

375 968 653 kr Driver "International Bulk Terminal (Thilawa)" genom ett BOT-avtal med statliga M yanma
Port Authority.

155 058 544 kr Investerare i "M yanmar Japan Thilawa Development". Utvecklar gasprojekt ihop med staten

70 283 450 kr Joint venture i J&M Steel Solutions ihop med staten (Department of Bridge, M inistry of
Construction)
72 884 833 kr Fastighetsprojekt (Yankin real estate development) på mark som hyrs av staten (M inistry of
Construction).
633 538 622 kr Joint operator av mobiloperatören M PT ihop med staten (M inistry of Transport and
Communications)
65 185 956 kr Joint venture i "M ingaladon Industrial Park" med staten på mark som hyrs av staden Yangon.

133 055 410 kr Joint venture i Yangon Stock Exchange med statliga M yanma Economic Bank.

38 764 359 kr Investerare i gasprojekt (Shwe Gas och China-M yanmar pipeline) ihop med M OGE.

311 537 339 kr Gasprojekt ihop med M yanma Oil and Gas Enterprise.

904 545 010 kr Joint venture i M yanmar DHL tillsammans med staten (M inistry of Transport and
Communications)
Investerare i Yetagun-gasfältet och Tanintharyi Pipeline ihop med M OGE.

69 901 391 kr Joint venture i Yangon Stock Exchange med statliga M yanma Economic Bank.

1 965 244 395 kr Investerare i Yadana-gasfältet och gasledningen ihop med M yanma Oil and Gas Enterprise
(M OGE).
13 091 515 kr Delägare i ett dammbygge, Chipwi Nge hydropwer dam, ihop med den burmesiska staten.

4 853 581 kr Dotterbolaget SCG M yanmar Concrete & Aggregate Co.,Ltd. är verksamt i M EHL:s
Pyinmabin Industrial Zone.
27 964 443 kr Har sålt lastbilar till militären.

19 057 625 kr

38 921 579 kr

57 949 563 kr

39 580 729 kr

AP4

Siam Cement

31 553 000 kr

51 326 000 kr

44 463 000 kr

AP3

42 789 255 kr Bygger bränsleterminal på mark som ägs av M EC genom ett BOT-avtal.

33 173 381 kr

17 135 000 kr

27 503 000 kr

58 201 000 kr

94 219 000 kr

AP2

54 406 000 kr

PTT Oil and Retail (PTTOR)

POSCO

837 256 kr

44 864 060 kr

Hilton Worldwide Holdings

Lotte Corporation

32 195 901 kr

Daiwa House Industry

China Avionics Systems Co., Ltd.

330 659 kr

4 449 142 kr

AVIC (flera bolag i koncernen)

3 503 455 kr

AP1

Adani Ports And Special Economic Zone

Kopplingar till militära bolag

BILAGA: LISTA ÖVER BOLAG I GRANSKNINGEN

37 549 000 kr

536 312 056 kr

10 688 059 kr

623 432 000 kr

26 644 000 kr

1 489 175 000 kr

372 888 000 kr

*Siffror för AP1-4 är per 31 december 2020. Siffror för AP7 är per 24 maj 2021.

TOTALT

Summa

Woodside Petroleum

Wilmar International

Tokyo Tatemono

Total SE

41 590 000 kr

Sumitomo Corp.

29 087 827 kr

434 137 000 kr

Royal Dutch Shell PLC
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Energiprojekt ihop med Myanma Oil and Gas Enterprise.

8 180 062 702 kr

170 682 833 kr Gasprojekt ihop med Myanma Oil and Gas Enterprise.

8 710 428 kr Medinvesterare i Y Complex som Daiwa House Industry utvecklar på mark som ägs av
militären.
80 816 300 kr Hamnbygge i Thilawa i samarbete med staten (Ministry of Transport and Communications).

1 222 114 029 kr Driver Yadana-gasfältet och gaslednignen ihop med MOGE.

149 994 014 kr Joint operator av mobiloperatören MPT ihop med staten. Även gasprojekt ihop med staten.

12 225 238 111 kr

1 396 256 353 kr

11 737 650 kr

198 430 206 kr

49 109 332 kr

633 410 812 kr

416 019 875 kr Gasprojekt ihop med staten (Ministry of Electricity and Energy).

205 430 500 kr Moderbolag till PTTEP and PTTOR. Har affärskopplingar till MEC.

40 503 759 kr

PTT PCL

79 921 000 kr

PTT Exploration and Production PCL

50 350 142 kr

128 306 699 kr Affärsförbindelser med China-Myanmar pipeline. PetroChinas moderbolag CNPC är en
investerare i pipelinen.
70 666 143 kr Investerat i gasprojekt och -pipelines ihop med Myanma Oil and Gas Enterprise.

PetroChina

Mitsui & Co., Ltd

SVENSKABURMAKOMMITTÉN

