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Innledning
I dette notatet vil vi se nærmere på det norske oljefondets (Statens pensjonsfond utland)
investeringer i selskaper som på ulike måter er involvert i ødeleggelse av regnskog og krenkelse av
urfolks rettigheter på Borneo. Notatet er et supplement til casestudien «The role of the Norwegian
banks in the Borneo Crisis» av Etisk Bankguide Norge, som analyserer norske bankers investeringer
i fem selskaper som på ulike måter er eller har vært innblandet i kritikkverdige forhold på Borneo.
Vi ønsker å sammenlikne fondsforvaltningen i oljefondet og deres aktive eierskap med bankene
som er involvert i de samme fem selskapene.
Borneo er en øy med stort kulturelt mangfold, særlig blant øyas mange urfolksgrupper, og den rike
og unike biodiversiteten vi finner i skogene der. Dette er også et høyrisikomiljø, hvor mange
selskaper har blitt kritisert for brudd på urfolks rettigheter. Investorer, inkludert banker, har blitt
koblet til finansiering av kritikkverdige prosjekter, samt for hvitvasking som legger til rette for lite
bærekraftig ressursutvinning.
De fem selskapene som Etisk Bankguide ser på, er palmeoljeselskapene Wilmar og IOI Corporation,
palmeoljeimportøren AAK, den internasjonale storbanken Deutsche Bank og gruveselskapet BHP
Billiton. Dette notatet ser på oljefondets investeringer i de samme selskapene.
Per 1.1.2017 er oljefondet investert i tre av disse selskapene: AAK, Deutsche Bank og BHP Billiton.
Oljefondet var inne i IOI Corporation og Wilmar, men trakk seg ut av disse samt en rekke andre
palmeoljeprodusenter i perioden mellom 2011 og 2015. Vi har forsøkt å finne ut i hvilken grad
NBIM, som forvalter oljefondet, har drevet aktivt eierskap overfor disse selskapene.
Valg av selskapene er bestemt av utvalget som allerede er gjort i Etisk Bankguides undersøkelse.
Notatet om oljefondet vil i den grad det er mulig sammenligne hvordan norske banker og
oljefondets forvaltere forholder seg til de samme selskapene.
Etisk Bankguides undersøkelse eller casestudie er på sin side del av Fair Finance Guide
Internationals metodiske tilnærming1. Etter å ha gjennomgått og analysert bankenes policy på 13
ulike temaer, skal case-studiene undersøke hvordan policyen følges opp i praksis.
Den norske casestudien om Borneo følger i stor grad fremgangsmåten og metoden til andre
casestudier som er utgitt i det internasjonale nettverket til Fair Finance Guide International. Den
baserer seg på to rapporter om rettighetsbrudd på Borneo som omtaler akkurat disse selskapene:
«Silent Approval» (februar 2017), casestudie for Fair Finance Guide Sverige, skrevet av den svenske
organisasjonen Swedwatch og Fair Finance Guide Sverige. 2 I tillegg har vi inkludert elementer fra
rapporten «The Great Palm Oil Scandal» (november 2016) av Amnesty International. 3 Sistnevnte
rapport omtaler Wilmar, verdens største palmeoljeselskap.
Kriteriene for valg av selskaper er basert på følgende betraktninger:
•
•
•
•
•
•

Inkludere selskaper som opererte bade fra Kalimantan og fra Sarawak
Finne selskaper hvor flere av finansinstitusjonene var investert
Finne selskaper som representerer ulike typer risiko og påvirkning: direkteinnflytelse, risiko
knyttet til leverandørkjeden og risiko knyttet til finansielle tjenester
Finne caser som representerer større problemer på Borneo
BHP og IOI Group ble valgt ut fra muligheten for å få intervjuer med berørte lokalsamfunn
Wilmar ble valgt ut i den norske versjonen av Borneo-studien av to årsaker: Det dreier seg
om verdens største palmeoljeselskap, noe det er blitt sagt stort søkelys på. For det andre
viser den ferske rapporten fra Amnesty vesentlige rettighetsbrudd overfor arbeidere på
selskapets plantasjer, noe som gjorde det ekstra aktuelt å inkludere Wilmar i denne analysen.

1

Les mer om FFG International her: http://fairfinanceguide.org/ og om Etisk bankgiude her:
http://etiskbankguide.no
2
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/svenska-storbanker-kopplas-till-krankningar-av-ursprungsfolksrattigheter-pa-borneo
3
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/palm-oil-global-brands-profiting-from-child-and-forcedlabour/
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I Etisk bankguides Borneo-studie har bankene har fått 25 spørsmål om de fem selskapene. Tema
det er spurt om er urfolk, miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og spørsmålene
refererer seg til 10 ulike policyelementer i metodespørsmålene brukt i karleggingen av bankenes
policy, se for øvrig http://etiskbankguide.no for resultatene av denne kartleggingen. NBIM som
forvalter oljefondet har fått tilsendt de samme spørsmålene.
Notatet og casestudien lanseres samtidig med norgespremiere på dokumentarfilmen The Borneo
Case, 5. april 2017.

Boks 1: Regnskogsødeleggelse og rettighetsbrudd på Borneo
Borneo er en øy i Sørøst-Asia som er delt mellom tre nasjoner: Indonesia, Malaysia samt det
selvstendige sultanatet Brunei. Den indonesiske delen av øya heter Kalimantan, mens Sarawak er
en region på den malaysiske delen av øya. Borneo har noen av verdens største
regnskogsområder. Samtidig har øya flere utfordringer knyttet til dette, både når det gjelder
regnskogsødeleggelse, brudd på urfolks rettigheter og politisk styresett.

Ødeleggelse av regnskog
Ødeleggelsen av skogene på Borneo er blitt omtalt som blant vår tids mest alvorlige
miljøkriminalitet. Situasjonen er så alvorlig at dersom man ser bort fra begrensede beskyttede
områder, er det anslått at skogene i Borneos lavland kan bli fullstendig utradert innen 2020.
Skogbruk, palmeoljeplantasjer, gruvevirksomhet og vannkraft har bidratt sterkt til dette.
Produksjon av palmeolje trekkes frem som den største trusselen mot regnskogen i Indonesia og
Malaysia. Palmeoljeproduksjonen truer både urfolk, biologisk mangfold og klima.

Krenkelse av urfolks rettigheter
60 millioner av verdens 370 millioner urfolk er avhengig av skog for deres levebrød. Deres
tradisjonelle land og territorier dekker over 20 prosent av verdens landområder. På Borneo bor
det om lag 4 – 6 millioner urfolk, som tilhører rundt 450 ulike språkgrupper. Mange av disse
gruppene er avhengige av skogen for levebrød, inkludert fiske, jakt og mat. Samtidig har det vært
en systematisk fordrivelse av urfolk fra deres tradisjonelle områder. Når selskapers virksomhet i
disse områdene ødelegger skogsområder og hindrer urfolks tilgang på sine tradisjonelle områder,
rammer dette deres levebrød og deres levesett.
Borneo er et typisk høyrisikoområde i så måte. De tropiske skogene på Borneo har i stor grad blitt
ødelagt av tømmerhogst og plantasjevirksomhet de siste tiårene. Bedrifter har i stor grad har
ekspandert virksomheten sin inn i urfolksområder. I flere tilfeller skjer dette uten at
urfolksbefolkningen har blitt tilstrekkelig hørt og konsultert, og med mangelfull kompensasjon.
Urfolk på Borneo har til en viss grad nedfelt sine rettigheter i nasjonal lovgivning, men i praksis
etterleves dette i for liten grad. Sarawak er et av områdene i verden som er hardest rammest av
avskoging, og problemet er like alvorlig i Sentral-Kalimantan. Sistnevnte provins mistet rund 1,3
millioner hektar skog mellom 2000 til 2008, og fra 2009 til 2013 var avskogingen her på mer enn
619 000 hektar i året. Ifølge WWF er bare halvparten så mye av Borneo dekket av skog nå
sammenliknet med for hundre år siden.
Kilder:
•
•
•
•
•

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/svenska-storbanker-kopplas-till-krankningar-avursprungsfolks-rattigheter-pa-borneo
http://www.regnskog.no/no/om-regnskogen/derfor-forsvinner-regnskogen/problemet-medpalmeolje
Straumann 2014
Forest Watch Indonesia http://fwi.or.id/publikasi/pokok-pokok-temuanpotret-keadaa-hutanindonesia-periode-2009-2013/
WWF
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/deforestation_fronts/deforestation_in_born
eo_and_sumatra/
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1. Oljefondets investeringer
Som vi ser av tabellen under er oljefondet per 2016 investert i tre av de fem selskapene som vi tar
for oss i denne rapporten. Tabellen viser investeringene i både aksjer og obligasjoner.
Tabell 1: Oljefondets investeringer i selskaper involvert i rettighetsbrudd på Borneo

Oljefondets
investeringer
pr 31.12.2012
NOK

Selskap

Oljefondets
investeringer
31.12.2013
NOK

Oljefondets
investeringer
31.12.2014
NOK

Oljefondets
investeringer
31.12.2016

Oljefondets
investeringer
31.12.2015
NOK

NOK

Wilmar

0

0

0

0

0

IOI Group

0

0

0

0

0

AAK

0

0

267 831 400

378 473 205

276 300 661

17 818 357
346

17 350 703
043

15 119 955
772

10 368 021
027

9 887 587 160

5 688 034 226

5 785 646 949

5 704 301 587

7 363 641 312

5 984 279 481

23 506 391
572

23 136 349
992

21 092 088
759

18 110 135
544

16 148 167
302

BHP Billiton4
Deutsche
Bank
Totalt

Vi ser at oljefondet har investert totalt 16,15 milliarder NOK i de tre selskapene AAK, BHP Billiton
og Deutche Bank. AAK har kommet inn i porteføljen relativt nylig. Investeringene i BHP Billiton og
Deutche Bank er begge i kategorien som omfatter investeringer på flere milliarder kroner.
Nedgangen i verdien på investeringene i Deutsche Bank, bidrar sterkt til at investeringene er
mindre i 2016 enn i 2015. Over en femårsperiode ser vi at oljefondets investeringer har med noen
variasjoner likevel holdt seg jevnt i Deutsche Bank og i AAK, mens investeringene i BHP Billiton har
sunket fra 17,8 milliarder i 2012 til 9,8 milliarder i den sist tilgjengelige porteføljen fra 31.12.2016.
Figur 1: Oljefondets investeringer

Oljefondets investeringer i selskapene 2012 - 2016
2,5E+10
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Oljefondets
investeringer
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Oljefondets
investeringer
2013 (aksjer +
obligasjoner)
NOK

Oljefondets
investeringer
2014 (aksjer +
obligasjoner)
NOK

Oljefondets
investeringer
2015 (aksjer +
obligasjoner)
NOK

Oljefondets
investeringer
2016 (aksjer +
obligasjoner)
NOK

Her inkluderer vi investeringer i både BHP Billiton PLC (Storbritannia) og BHP Billiton Ltd (Australia).
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Boks 2: Den politiske og juridiske situasjonen på Borneo
På tross av at indonesisk og malaysisk lov på papiret inkluderer urfolks rettigheter, er retten til
land og skoger i liten grad beskyttet i begge land. Det finnes flere eksempler på at bruksrett på
land har blitt gitt til selskaper uten at de berørte urfolksgruppene har blitt tilstrekkelig hørt og
gitt sin godkjenning (se mer om FPIC i boks 3).
Siden tidlig 2000-tall er det blitt registrert et høyt antall saker om inngrep på urfolksområder i
Sarawaks (malaysisk) rettssystem. En rapport fra 2011 fra FNs spesialrapportør på
urfolksrettigheter, viste at på dette tidspunktet var over 200 saker relatert til urfolk og land
inne i Sarawaks rettssystem.
Sarawak har også vært preget av en større korrupsjonsskandale. Abdul Taib bin Mahmud satt
fra 1981 til 2014 i posisjonen som Sarawaks øverste leder, det som tilsvarer regionens
statsminister. Taib bin Mahmud og hans familie har blitt anklaget for korrupsjon,
landovertakelse og skatteunndragelse i stor utstrekning.
I 2016 så man også et tilbakeskritt for urfolksrettigheter i Malaysia. I desember 2016 bestemte
Malaysias høyeste rettsinstans at staten ikke anerkjenner urfolks rettigheter til tradisjonelle
territorier. Rettsavgjørelsen er blitt kritisert for å være i strid med internasjonal lovgivning og et
vesentlig tilbakeslag for urfolksrettigheter i Malaysia, inkludert Sarawak
På Kalimantan (Indonesia), hvor BHP Billiton inntil nylig har drevet kullutvinning, har
kullproduksjonen i Kalimantan gitt ny næring til spenningen mellom hovedstaden Jakarta og
provinsene. Suharto styrte Indonesia fra 1976 til 1998. Etter at han falt, har de påfølgende
regjeringene ført en politikk som har gitt provinsene stor grad av selvstyre. Det har gitt lokale
myndigheter stor grad av frihet til å selv å innvilge gruvetillatelser.
Kilder:
•
•

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report.pdf
Global Witness (2013): https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/inside-malaysiasshadow-state/

2. Kritikk mot selskapene
Under følger mer informasjon om de tre selskapene som oljefondet er inne i. Disse selskapene
medvirker på ulike måter til regnskogsødeleggelse, krenking av urfolks rettigheter og/eller andre
menneskerettighetsbrudd på Borneo.5

AAK
Det svensk-danske selskapet AarhusKarlshamn (AAK) er en av verdens ledende produsenter av
vegetabilske oljer, til bruk i en rekke produkter. 6 Selskapet bruker palmeolje fra Asia i sin
produksjon, inkludert fra Indonesia og Sarawak (Malaysia). Selskapet har retningslinjer på

5

Her redegjør vi kort for selskapene. For en mer detaljert redegjørelse, viser vi til casestudiet til Etisk
Bankguide om bankers investeringer i de samme selskapene.
6
http://aak.se

5

bærekraftig palmeoljeproduksjon som blant annet inkluderer en forpliktelse til FPIC overfor
lokalsamfunn.7
På tross av at AAK beskriver Indonesia og Sarawak som høyrisikoområder å kjøpe palmeolje fra,
publiserer ikke AAK detaljer om sporbarhet til plantasjene der palmeoljen kommer fra.8 Framtiden i
våre hender har også tidligere satt søkelys på AAKs manglende åpenhet om hvilke plantasjer og
raffinerier de kjøper palmeoljen fra.9 Denne manglende åpenheten gjør det vanskelig å garantere
at palmeoljen som AAK importerer, ikke har ført til rettighetsbrudd og/eller regnskogsødeleggelse
på Borneo.

BHP Billiton
BHP Billiton, et av verdens største gruveselskap, gikk inn i IndoMet Coal Mining Project I
Kalimantan i 2010. Prosjektet var i partnerskap med PT Adaro Energy Tbk (Adaro). Prosjektet
påvirker 10 landsbyer og 10 000 mennesker direkte. Et flertall av disse tilhører ulike
urfolksgrupper.
Som en del av prosjektet signerte BHP Billiton en avtale om å benytte en planlagt jernbanerute
som vil føre til økt fragmentering av skogen i området og påvirke 91 ytterligere landsbyer.
Prosjektet har ført til konflikt i landsbyen Maruwei 1, hvor befolkningen sier at BHP Billiton ikke har
gjennomført konsultasjoner i henhold til FPIC. I tillegg er BHP Billiton anklaget for tvangskjøp av
land til en lav pris, reduserte muligheter til å drive jordbruk og å begrense tilgang til land som
tradisjonelt er brukt til jakt og sanking. 10
BHP Billiton solgte sin 75 %-andel i prosjektet til et datterselskap av Adaro i 2016. 11 Imidlertid
kritiseres selskapet for en uansvarlig exit-strategi, inkludert manglende kompensasjon av berørte
parter. 12

Deutsche Bank
En rekke banker har blitt kritisert for investeringer, prosjektfinansiering og hvitvasking som fører til
eller legger til rette for avskoging og fordrivelse av urfolk fra deres tradisjonelle landområder. På
Sarawak har Deutsche Bank blitt anklaget for tette bånd til Taib-familien, som er anklaget for
korrupsjon (se boks 2). Tidligere statsminister på Sarawak, Abdul Taib bin Mahmud, har blitt
anklaget for å få økonomiske fordeler av å dele ut konsesjoner til blant annet skogdrift, palmeolje
og vannkraft som har hatt negative konsekvenser for urfolk og skog. Den tidligere statsministeren
har også blitt anklaget for hvitvasking. Anklagene er fremsatt av den internasjonale organisasjonen
Global Witness13, samt av Straumann (2014)14 i en egen bok.

7

s 58 – 59 http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report.pdf
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/svenska-storbanker-kopplas-till-krankningar-av-ursprungsfolksrattigheter-pa-borneo
9
https://www.framtiden.no/201011123081/aktuelt/bedrifters-samfunnsansvar/palmeolje-hemmeligholdtruer-regnskogen.html
10
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report.pdf s 47 - 57
11
http://www.bhpbilliton.com/investors/news/sale-of-interest-in-indomet-coal
12
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report.pdf s 57
13
http://www.sarawakreport.org/campaign/bruno-manser-foundation-press-statement-victory-for-ngocampaign-as-deutsche-bank-is-about-to-dump-taib-family-company-stake/
14
Lukas Straumann (2014): Raubzug auf den Regenwald: Auf den Spuren der malaysischen Holzmafia. Bruno
Manser Fonds. Se også http://www.redd-monitor.org/2014/11/18/money-logging-an-investigation-into-thedestruction-of-sarawaks-forests/
8
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Noen av anklagene mot Deutsche Bank i denne sammenhengen inkluderer 15:
•
•
•

Deutsche Bank administrerer det Jersey-baserte Sogo Holdings Ltd, et offshoreselskap som er
anklaget for involvering i hvitvasking av Taib-familiens eiendeler som har blitt reinvestert i
kanadisk eiendom.
Ansatte ved Deutsche Bank har assistert Taib-regimet med å få tilgang på kapitalmarkeder. I
2005 utstedte Deutsche bank en obligasjon på 600 millioner USD for Sarawaks regjering i
Labuan, Malaysias ”skatteparadis”.
I tillegg viser Straumann (2014) til tette bånd mellom Deutsche Bank og Taib-familien
gjennom Deutsche Banks eierskap i malaysiske selskapet K&N Kenanga Holdings Bhd – et
selskap hvor Taib-familien er majoritetseier. Deutsche Bank erklærte i 2014 at de hadde til
hensikt å selge andelen i selskapet.16

Boks 3: Internasjonale normer – FPIC og HCVs
Det er stater som har ansvar for å sikre beskyttelse av urfolks rettigheter. Imidlertid vet vi at
stater og nasjonal lovgivning i enkelte tilfeller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. FNs veiledende
prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) sier samtidig at selskaper skal sikre at
de respekterer urfolks rettigheter i alle sine operasjoner, inkludert når statene ikke gjør det. Her
er prinsippene om High Conservation Values (HCVs) og Free and Prior Informed Consent (FPIC)
sentrale.
HCV-ene benyttes i flere industristandarder for alt fra skogbruk til palmeoljeproduksjon.
Metoden innebærer identifikasjon, beskyttelse og monitorering av seks typer verdier
(«values»). Det kan dreie seg om hele landskapsområder, økosystemer, spesifikke steder/arter
eller kulturelle verdier. Metoden trekker frem hvordan biomangfoldet i verdens skoger er
avgjørende for at urfolk skal kunne ivareta sin kultur, tradisjonelle levesett, levebrød og helse.
Her tar vi særlig utgangspunkt i to av de seks HCV-prinsippene: HCV 5: Fellesskapets behov og
HCV 6: Kulturelle verdier.
Prinsippet om Free and Prior Informed Consent er nedfelt i internasjonal lov, blant annet
gjennom FNs deklarasjon om urfolks rettigheter. Målet med prinsippet er å sikre urfolks
deltakelse og konsultasjon i forkant av at man begynner å utvikle et prosjekt på land som
tradisjonelt tilhører urfolk, eller ved bruk av ressurser på dette landområdet. Siden urfolks
levesett er særlig avhengig av landområder, kommer dette ofte i konflikt med bedrifters
etablerings- og/eller ekspansjonsplaner på de samme områdene. FPIC slår altså fast at en aktør
– la oss si en bedrift – sikrer at urfolk som er berørt av bedriftens planer blir hørt og informert i
forkant av at utviklingen startes – og at den aktuelle urfolksbefolkningen gir sin frie
godkjennelse. Slik sikres urfolks rett til selvstyre i situasjoner der det offentliges eller private
kan gå ut over deres levesett.
Kilder:
•
•
•
•
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/the-hcv-process-folder
https://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/the-six-high-conservation-values
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

https://www.unglobalcompact.org/library/931

15

Se http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/silent_approval_borneo_full_report.pdf s 60 - 61 Se
også
http://web.archive.org/web/20110408185213/http:/www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=
aBC4ld4jmdV4
16
http://www.sarawakreport.org/campaign/bruno-manser-foundation-press-statement-victory-for-ngocampaign-as-deutsche-bank-is-about-to-dump-taib-family-company-stake/
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Boks 4: Wilmar og IOI Corporation
På tross av at oljefondet ikke lenger er investert i selskapene, inkluderer vi her en redegjørelse
av kritikken mot dem. Vi har spurt NBIM om hvilke betraktninger som ble gjort da de solgte seg
ut, men ikke fått svar på enkeltselskapsnivå. For NBIMs generelle betraktninger om
eierskapsutøvelse og utsalg fra palmeoljeprodusenter, se del 4 om Oljefondets
eierskapsutøvelse i denne rapporten.

Wilmar
Wilmar er verdens største palmeoljeprodusent, og kontrollerer over 43 % av verdenshandelen
med palmeolje. Selskapet har over flere år blitt kritisert for ikke-bærekraftig produksjon av
palmeolje, og for å bidra til regnskogsødeleggelse. 1 Wilmar har produksjon på Kalimantan
(indonesisk Borneo). Amnesty International lanserte nylig (november 2016) en rapport om
forholdene for arbeidere hos flere av Wilmars datterselskaper og leverandører i Indonesia.
Rapporten kritiserer selskapet for en rekke forhold. Dette inkluderte barnearbeid i strid med
indonesisk lovgivning, tvangsarbeid, diskriminering av kvinnelige arbeidere, lønn under
minstelønnsgrensen og at arbeidere blir utsatt for giftige kjemikalier. Flere av forholdene
bryter med internasjonale konvensjoner, i tillegg til indonesisk lov. Imidlertid håndheves som
nevnt ofte disse lovene i liten grad.1

IOI Corporation
Den malaysiske palmeoljeprodusent IOI Corp er anklaget for brudd på urfolksrettigheter og
regnskogsødeleggelse1. I forbindelse med sin rapport, gjennomførte Swedwatch intervjuer i felt
med Kayan og Kenyah-urfolksgruppene i landsbyen Lon Teran Kanan i Sarawak. Denne
landsbyen har blitt sterkt påvirket av et palmeoljeprosjekt som IOI har vært flertallseier i siden
2006. Prosjektet blir kritisert for å ha beslaglagt urfolkgruppers land, for ødeleggelse
folkegruppenes jordbruksland og avlinger. Plantasjene ble etablert uten at selskapene
gjennomgikk en tilfredsstillende FPIC-prosess (se boks 2). Selskapet heller ikke sørget for
kompensasjon.1 Saken har vært oppe i malaysisk rettssystem i flere omganger, og har vært
gjenstand for flere forhandlinger mellom partene.1 Saken er ikke løst per februar 2017.1
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3. Oljefondets eierskapsutøvelse
Her vil vi se nærmere på oljefondets eierskapsutøvelse i selskapene. NBIM baserer sin
eierskapsuttøvelse blant annet på forventningsdokumenter om menneskerettigheter,
klimaendringer, barns rettigheter og vannforvaltning. NBIM redegjør også for kriterier for ansvarlig
forvaltning i den årlige rapporten for ansvarlig forvaltning. Rapporten for 2016 redegjør nærmere
for temaene klima, avskoging, vann og samfunnsmessige og styringsrelaterte forhold. 17 I det
følgende er særlig forventningene på avskoging og styringsrelaterte forhold relevante. NBIM
offentliggjør også stemmegivningen i aksjonærmøter de har deltatt på.
NBIM anerkjenner også flere sentrale internasjonale prinsipper og standarder som uttrykker
forventninger til styring av selskaper og håndtering av miljømessige og sosiale forhold. I den siste
ansvarlig eierskaps-rapporten redegjør NBIM for et sett med prinsipper de arbeider med
utgangspunkt i. NBIM «forventer at selskapene vi er investert i, søker å følge disse prinsippene og
standardene»18. Disse prinsippene er G20s/OECDs prinsipper for selskapsstyring, OECDs
retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). NBIM understreker at prinsippene er ikke-rettslige og
basert på frivillighet.19
Vi baserer oss i det følgende på informasjonen NBIM publiserer på egne sider samt svar fra NBIM
på vår undersøkelse.20
I NBIMs svar sier de de forventer at selskaper respekterer og tar hensyn til menneskerettighetene i
sin virksomhet. De viser også til sitt forventningsdokument om menneskerettigheter. NBIMs
forventninger retter seg primært mot styrene i selskapene. NBIM understreker rat de forventer at
styrer tar hensyn til interessene til alle relevante parter i henhold til OECDs prinsipper (se over). De
sier også at de mener at «strategier for ansvarlig forretningsdrift bør følge FNs prinsipper for
menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv der det er relevant.»
Med henhold til enkeltselskaper sier NBIM at de ikke kan kommentere på vurdering som er gjort i
enkelttilfeller, og at det er grunnen til at de ikke svarte på våre spørsmål om enkeltselskaper i
denne undersøkelsen.

Oljefondet og BHP Billiton
Norges Bank publiserer stemmegivning i aksjonærmøter de har deltatt på. I oversikten over NBIMs
stemmegivning i BHP Billiton finner vi ikke noen saker som kan ansses å være relevante for
IndoMet Coal project-saken på Borneo.21 Det er altså uklart om NBIM overhodet har tatt opp
problemstillinger knyttet til dette prosjektet med BHP Billiton.
I rapporten Ansvarlig eierskap fra 2015 skriver Norges Bank at de har hatt selskapsdialog med BHP
Billiton, med formål «Overgang til en lavkarbonøkonomi».22 Norges Bank gjennomfører flere slike
utvalgte møter i løpet av året, men oppgir ikke flere detaljer om innholdet i dialogen, hvorvidt
Norges Bank eksplisitt har bedt selskapet selge seg ut av kull.
BHP Billiton er en interessant kontrast til behandlingen av rene indonesiske kullselskaper. I 2013
besøkte Framtiden i våre hender flere kullselskaper i Kalimantan, inkludert Adaro Energy som har
flere kullgruver på Borneo. Høsten 2013 offentliggjorde FIVH en rapport som identifiserte en rekke
kullselskaper som både bidro kraftig til klimaproblemet, skapte lokal konflikt og miljøproblemer i

17

https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 76 - 83.
18
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 12
19
Ibid
20
For spørsmål sendt til NBIM og NBIMs svar, se Vedlegg 1.
21
https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/var-stemmegivning/?st=Meeting&q=BHP+Billiton
22
https://www.nbim.no/contentassets/96608d5f04eb4a138fa88f8fdf937b70/20160211-ansvarlig-forvaltning2015.pdf
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Kalimantan.23 BHP Billiton var blant de navngitte selskapene. Året etter varslet Norges Bank at de
hadde solgt seg ut av en rekke kullgruveselskaper. Blant disse var seks av de indonesiske
kullgruveselskapene som FIVH hadde indentifisert. Men selv om Adaro Energy nå var ute av fondet,
en av eieren av IndoMet Coal, beholdt Norges Bank aksjene i den andre eieren av IndoMet Coal,
nemlig BHP Billiton.

Oljefondet og Deutsche Bank
I oversikten over NBIMs stemmegivning i årsmøtene i Deutsche Bank finner vi ikke noen saker som
kan anses å være relevante for saken om Taib-familien og korrupsjonsanklagene.24 Det er altså
uklart om NBIM overhodet har tatt opp denne saken overfor Deutsche Bank.

Oljefondet og AAK
I oversikten over NBIMs stemmegivning i årsmøtene i AAK finner vi ikke noen saker som kan anses
som relevante for spørsmålet om import av palmeolje som bidrar til regnskogsødeleggelse eller
brudd på urfolks rettigheter.25 Det er altså uklart om NBIM overhodet har tatt opp dette
spørsmålet overfor AAK.

Oljefondet og Wilmar og IOI Corporation
Oljefondet solgte seg ut av selskapene i 2011/2012, sammen med en rekke flere
palmeoljeselskaper. 26 I rapporten om ansvarlig forvaltning for 2016, skriver NBIM følgende om
utsalget av palmeoljeselskaper, under overskriften «Avskoging»:
Produksjon av palmeolje i Malaysia og Indonesia kan bidra til tropisk avskoging. Vår første analyse
av denne sektoren førte til at vi solgte oss ut av totalt 29 palmeoljeselskaper mellom 2012 og 2015.
Selskapene vi solgte oss ut av, ble ansett for å produsere palmeolje på en ikkebærekraftig måte.
Da vi vurderte nedsalg, konsentrerte vi oss om selskaper som driver palmeoljeplantasjer i Malaysia
og Indonesia, og som hadde tilstrekkelig andel av virksomheten sin samlet sett innen
palmeoljeproduksjon. Vi vurderte videre selskapenes sertifiseringsstatus i Roundtable of
Sustainable Palm Oil (RSPO) og planer for fremtidig sertifisering. 27
Vurderingen fra NBIM var at selskapene ikke produserer palmeolje på en bærekraftig måte og at
virksomheten truer regnskogen. Videre har NBIM gjort en ny analyse av sektoren, med fokus på
Indonesia, og har konkludert med at det ikke har skjedd tilstrekkelig forbedringer i sektoren:
I 2016 analyserte vi sektoren på nytt og deltok på en investorreise til Indonesia for å få
førstehåndskunnskap om relevante problemstillinger. Vi har også gjennomgått og oppdatert
kriteriene som ble etablert i 2012. Oppdateringen avspeiler utviklingen i sektoren og nye datakilder.
De nye datakildene gir bedre oversikt over eksponering mot og håndtering av risiko knyttet til
miljømessige og samfunnsmessige forhold hos palmeoljeprodusenter. Våre funn tyder på at selv om
det har vært forbedringer for å fremme bærekraftspørsmål hos enkeltselskaper og i reguleringer,
står næringen fortsatt overfor store utfordringer. En av utfordringene er spørsmålet om sporbarhet
og bærekraftsertifisering i leverandørkjeden. 28
Dette kan forklare hvorfor oljefondet ikke har valgt å kjøpe seg inn i palmeoljeprodusenter som IOI
Corporation og Wilmar igjen. Dette er det interessant å sammenlikne med de norske bankenes
23

https://www.framtiden.no/arbeidsnotater/arbeidsnotater-2013/680-kull-og-klima-i-kalimantanarbeidsnotat-nr-4-2013/file.html
24
https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/var-stemmegivning/?st=Meeting&q=Deutsche%20bank
25
https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/var-stemmegivning/?st=Meeting&q=AAK
26
http://www.regnskog.no/no/nyhet/oljefondet-ut-av-palmeoljeversting
27
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 81
28
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 81
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vurderinger, imidlertid med den forskjell at NBIM ikke har kommet med noen informasjon som
kunne ha utdypet deres standpunkt.

4. Vår vurdering: Oljefondet, palmeolje og ansvarlig eierskap
Mellom 2012 og 2015 trakk NBIM seg ut fra 29 selskaper som produserer palmeolje. NBIM
vurderte at selskapene ikke produserte palmeolje på en bærekraftig måte. Fokus var på selskaper i
Malaysia og Indonesia.29 Bakgrunnen for uttrekket var den høye risikoen for at virksomheten bidrar
til tropisk avskoging.30
NBIM publiserer årlige rapporter om den ansvarlige forvaltningen av oljefondet. I den siste
rapporten fremgår det at NBIM i 2016 gjorde en ny vurdering av palmeoljesektoren. Formålet, slik
det fremgår av rapporten, var å vurdere om det hadde skjedd tilstrekkelig forbedringer til å
vurdere reinvesteringer. Dette førte imidlertid ikke til reinvestering i noen selskaper. NBIM
kommenterer dette på følgende måte.
«Våre funn tyder på at selv om det har vært forbedringer for å fremme bærekraftspørsmål hos
enkeltselskaper og i reguleringer, står næringen fortsatt overfor store utfordringer. En av
utfordringene er spørsmålet om sporbarhet og bærekraftsertifisering i leverandørkjeden. (…) Med
utgangspunkt i vår analyse av sektoren og vår evaluering av enkeltselskaper har vi besluttet å
opprettholde nedsalgene som er gjennomført, og foreta en ny gjennomgang neste år.» 31
NBIMs vurderinger er altså at det ikke har vært tilstrekkelig forbedringer i sektoren til å velge å
reinvestere. I lys av dette er det særlig interessant å se på andre investorers vurderinger av
sektoren og konkret de selskapene som NBIM har gått ut av, og ikke valgt å gå inn i igjen.
I forbindelse med dette er det viktig å trekke frem forskjellen på uttrekk basert på Etikkrådets
anbefalinger og uttrekk ut fra en ansvarlig eierskaps-vurdering internt i NBIM. Når NBIM
ekskluderer et selskap fra oljefondet på bakgrunn av en anbefaling fra Etikkrådet, offentliggjøres
både selskapsnavn og begrunnelse.32 Som en konsekvens av dette er det andre investorer, derav
mange norske banker, som følger oljefondet og svartelister disse selskapene. Når NBIM trekker seg
ut etter Etikkrådets anbefaling, fører dette med andre ord til at flere investorer mer eller mindre
automatisk selger seg ut.
Når uttrekket skjer på bakgrunn av en ansvarlig eierskapsvurdering internt i NBIM, er situasjonen
annerledes. NBIM offentliggjør ikke navn på selskapene som de selger seg ut av etter ansvarlig
eierskapsvurderinger, og NBIM gir dermed heller ikke en begrunnelse for dette. Andre investorer
får dermed ikke anledning til å kunne følge oljefondets uttrekk etter ansvarlighetsvurderinger som
er gjort internt i NBIM. NBIM sitter dermed på mye informasjon og betraktninger om selskapenes
manglende bærekraftighet, som ikke deles med offentligheten og som dermed får mindre
konsekvenser enn denne informasjonen ellers kunne ha fått.
Når det er sagt, skriver NBIM i sin ansvarlige eierskapsmelding at de har gjort en vurdering om
miljøbelastning av palmeoljeselskaper og at dette fører til at de selger seg ut av et gitt antall
selskaper (i dette tilfelle 29). 33 Regnskogsfondet har gjennom sin porteføljeanalyse gjort en
sammenligning av porteføljene over tid og dermed identifisert hvilke selskaper det er snakk om. 34

29

https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 81
30
http://www.regnskog.no/en/news/worlds-largest-sovereign-wealth-fund-palm-oil-still-too-risky-forinvestment
31
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 81
32
https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/utelukkelse-av-selskaper/
33
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statens-pensjonsfond-utland--ansvarlig-forvaltning-2016.pdf s 81
34
Se f eks http://www.regnskog.no/no/nyhet/oljefondet-ut-av-palmeoljeversting
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Samtidig mener vi at det hadde vært mer sannsynlig at flere av disse selskapene som er ekskludert
av NBIM hadde vært ekskludert av også andre investorer dersom begrunnelsene og navnene
hadde vært offentlige fra NBIMs side.
På bakgrunn av dette mener Framtiden i våre hender at NBIM burde øke åpenheten rundt sine
ansvarlige eierskapsvurderinger, også på enkeltselskapsnivå. Både vurderinger og navnene på
utelukkede selskaper må offentliggjøres. Økt åpenhet vil kunne føre til at NBIMs ansvarlige
forvaltning hadde fått mye større konsekvenser for andre investorer – og i siste rekke for folk som
lever med konsekvensene av selskapers handlinger, for eksempel i regnskogen på Borneo.
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Vedlegg 1: E-post med spørsmål til og svar fra NBIM
E-post sendt fra Framtiden i våre hender 21. mars 2017
Til NBIM
5. april lanseres filmen The Borneo Case i Norge. I forbindelse med denne filmen, lager Etisk
Bankguide Norge, som er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, et
casestudie om norske bankers investeringer i noen av selskapene som på ulike måter er involvert i
menneskerettighetsbrudd, krenkelse av urfolksrettigheter eller regnskogsødeleggelse på Borneo.
De aktuelle selskapene som det fokuseres på, er BHP Billiton, AAK, Wilmar, IOI Corporation og
Deutsche Bank.
Som en forlengelse av dette lager Framtiden i våre hender et mindre notat som ser på oljefondets
investeringer i de samme selskapene. I følge NBIMs portefølje er oljefondet inne i tre av disse
selskapene (BHP Billiton, AAK og Deutsche Bank).
Både case-studien og notat om oljefondet vil bli presentert under et seminar i lokalene til Fritt Ord
5. april klokken 10.
Bankene er blitt tilbudt muligheten til å svare på noen spørsmål om deres investeringer og
ansvarlig eierskapsutøvelse overfor disse selskapene. Vedlagt er spørsmålene som vi har sendt til
bankene om de aktuelle selskapene.
Vi håper at NBIM også vil svare på spørsmålene, spesielt de som angår de tre selskapene
oljefondet er inne i. Svarene vil bli inkludert i notatet.
I tillegg håper vi dere vil svare på følgende spørsmål:
I 2012 trakk NBIM oljefondet ut av en rekke palmeoljeselskaper, deriblant Wilmar og IOI
Corporation i. I NBIMs årsrapport 2012 står det: I første kvartal 2012 solgte vi oss ut av 23
selskaper som etter vår vurdering ikke produserte palmeolje på en bærekraftig måte. Før vi tok
denne avgjørelsen gjennomgikk vi en rekke selskaper som bidro til tropisk avskoging gjennom sin
virksomhet i palmeoljeindustrien i Malaysia og Indonesia. Vi tok kontakt med flere av bedriftene
for å få informasjon om hvordan de håndterte avskoging, og vi vektla om selskapene hadde sluttet
seg til Roundtable on Sustainable Palm Oil, som er en internasjonal standard for sertifisering av
bærekraftig palmeoljeproduksjon.
1. Kan dere si mer spesifikt hva slags vurderinger gjorde at NBIM valgte å trekke seg ut av
akkurat Wilmar og IOI Corporation?
2. Hvorfor publiserer ikke NBIM informasjon om hvilke konkrete palmeoljeselskaper som er
trukket ut av porteføljen, og hvilke vurderinger som ligger bak?
Vi håper det er mulig for dere å svare så raskt som mulig, og ikke senere enn tirsdag 28.mars.
Fint å få tilbakemelding om at rette vedkommende har fått denne mailen.
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E-post sendt fra NBIM til Framtiden i våre hender 28. mars 2017

Ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av oljefondets investeringsstrategi. Vi
etterstreber stor grad av åpenhet om våre aktiviteter, og er opptatt av at offentlig informasjon om
vårt arbeid skal være enkelt tilgjengelig for alle. Hvert år publiserer vi en utfyllende rapport om
våre aktiviteter innen ansvarlig forvaltningsvirksomhet, senest rapporten for 2016 som ble
publisert 7. mars i år. Rapporten er tilgjengelig på vår hjemmeside:
https://www.nbim.no/no/apenhet/rapporter/2016/ansvarlig-forvaltning-2016/

Som finansiell investor forventer Norges Bank Investment Management at selskaper respekterer
menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet. Vi har publisert et
sett forventninger til selskaper om menneskerettigheter. Selskapers virksomhet virker inn både på
egne ansatte, innleid arbeidskraft, arbeidstakere i leverandørkjedene, kunder, lokalsamfunn og
omgivelser forøvrig. Selskaper kan også påvirke sluttbrukere av produkter eller tjenester. Det er
allment akseptert at næringslivet har et ansvar for å respektere menneskerettighetene, noe som
også gjelder for leverandørkjeder og i andre forretningsforbindelser. Å respektere
menneskerettighetene er en del av alminnelig god forretningspraksis og risikohåndtering. Vi har en
interesse av god og relevant selskapsrapportering av arbeid med problemstillinger knyttet til
menneskerettigheter.
Våre forventninger retter seg først og fremst mot selskapenes styrer og er et utgangspunkt for vår
dialog med selskapene om menneskerettigheter. Styrer bør forstå miljømessige og sosiale
konsekvenser av virksomheten. De må gjøre sine egne prioriteringer og står ansvarlig for utfallet av
virksomheten. I henhold til OECDs prinsipper for eierskapsutøvelse forventer vi at styrer tar hensyn
til interessene til alle relevante parter. Styrer bør sørge for at selskapet har en retningslinje for å
respektere menneskerettigheter, og at relevante tiltak er integrert i selskapets strategi og
investeringsplaner, i risikohåndtering, og i rapportering. Strategier for ansvarlig forretningsdrift bør
følge FNs prinsipper for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv der det er relevant. Styrer bør
også forsikre seg om at organisasjonen har en tydelig ansvarsdeling for arbeidet, og de bør på en
effektiv måte veilede, overvåke og evaluere den jobben ledelsen i selskapet gjør.
I februar 2016 la vi også frem et eget forventningsdokument om menneskerettigheter:
https://www.nbim.no/no/ansvarlighet/risikohandteringen/menneskerettigheter/
I rapporten om ansvarlig forvaltning kan dere finne våre svar på mange av spørsmålene dere stiller,
som for eksempel hvordan vi arbeider med temaer innen bærekraft, hvilke forventninger vi stiller
til selskaper og hvordan vi følger dem opp, hvordan vi arbeider med standardsetting og eierskap,
samt arbeid med risiko relatert til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold.
Dersom dere har konkrete spørsmål til det vi skriver i rapporten, må dere gjerne ta kontakt, men
utgangspunktet er at vi deler det vi kan dele i den offisielle rapporten.
Alle våre investeringer offentliggjøres en gang i året på vår hjemmeside
https://www.nbim.no/no/fondet/beholdningene/ , men i henhold til vår generelle praksis kan vi
ikke kommenterer fondets investeringer i og syn på enkeltselskaper. Det betyr at vi ikke kan
besvare spørsmålene knyttet til enkeltselskaper i det vedlagte dokumentet. Etiske
problemstillinger knyttet til enkeltselskaper må rettes til det uavhengige Etikkrådet, som har som
er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er
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i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om
observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.
Så til dine to spørsmål i e-posten under:
3. Kan dere si mer spesifikt hva slags vurderinger gjorde at NBIM valgte å trekke seg ut av
akkurat Wilmar og IOI Corporation?
4. Hvorfor publiserer ikke NBIM informasjon om hvilke konkrete palmeoljeselskaper som er
trukket ut av porteføljen, og hvilke vurderinger som ligger bak?
Svar til begge spørsmålene:
•
•

Vi kan ikke kommentere hvilke vurdering som er gjort i enkelttilfeller.
Vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet kan i enkelte tilfeller føre til at vi selger oss ut av
selskaper med forhøyet risiko på lang sikt. Beslutningen om å redusere vår eksponering mot
enkeltbransjer eller –selskaper er basert på risikoanalyse av miljømessige og
samfunnsmessige faktorer og selskapsstyring. Vi har valgt å ikke publisere en liste over
selskapene der vi har gjennomført risikobaserte nedsalg, men har i vår publikasjon om
ansvarlig forvaltning vært tydeligere på hvilke kriterier som ligger bak nedsalgene, se
https://www.nbim.no/contentassets/2c3377d07c5a4c4fbd442b345e7cfd67/statenspensjonsfond-utland---ansvarlig-forvaltning-2016.pdf (side 76 og utover)

Vedlegg i e-post sendt NBIM

Etisk Bankguide
Case study on human rights and indigenous peoples’ rights to their land and forests in
Borneo
The Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG/the Fund) has great potential when it
comes to ensuring that its investments do not contribute to abuse of indigenous peoples’ rights to
land, forests – in particular High Conservation Values (HCVs), livelihoods and Free and Prior Informed
Consent (FPIC). A number of international norms and conventions oblige financial institutions and
investors to use and maximise their leverage to influence companies and other stakeholders to
strictly respect indigenous peoples’ rights. In addition, a number of industry specific standards such
as for example the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the International Council on
Mining and Minerals (ICMM) outline good practice elements.
The HCV methodology, which is included in many industry standards, underlines how forests and
biodiversity resources are at the centre of many indigenous peoples’ traditional cultures. It further
elaborates on how indigenous communities depend on forests to meet their livelihoods needs, and
to maintain good health and nutrition. This study focuses on two types of HCVs, namely ‘HCV 5:
Community needs’ and ‘HCV 6: Cultural values’.
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The purpose of this case study is to illustrate how the GPFG can maximise their leverage and take a
strong stance for companies’ respect of indigenous peoples’ rights in the island of Borneo, which is
divided between Malaysia and Indonesia.
The rationale for focusing on Borneo lies in the combination of its high cultural diversity in terms of
indigenous groups with forest-based livelihoods, and the rich and unique forest biodiversity. In this
high-risk environment, a number of companies have been implicated for breaches of indigenous
peoples’ rights. On the investor side, a number of international banks have been linked to financing
of problematic projects and companies, and money laundering which has facilitated unsustainable
resource extraction.
In order to illustrate how well the GPFG complies with international minimum norms and
conventions, and also whether they have incorporated international good practice in their
investment processes, three companies with land-based projects and supply chains in Borneo have
been selected for the study: one mining company (BHP Billiton), two palm oil producers (IOI
Corporation and Wilmar), and one European importer of palm oil (AAK). The study also addresses
the role of a bank (Deutsche Bank) accused of involvement in money laundering and corruption in
connection with illegal logging in Borneo.
The study also serves as a test to examine how well the GPFG complies with its own policy
commitments regarding environment and human rights.
The case study on the banks’ investments is conducted by Etisk Bankguide, a cooperation between
Framtiden i våre hender and Forbrukerrådet. The study on the GPFG’s investments is conducted by
Framtiden i våre hender.
The research process consists of three main steps:
1. Questionnaire sent to the GPFG and financial institutions (March 2017)
2. Final analysis of each bank is shared with the respective bank for feedback. (March 2017)
3. Publishing the report (April 2017)

Questionnaire
As part of the research for the study, we are presenting brief information about the companies as
well as a number of questions. According to our preliminary research, the GPFG is invested in three
of the companies in the study, and as part of your investments in the financial sector you are
connected to international banks, which in turn are linked to deforestation and abuse of indigenous
rights.
With this survey we would like to get a better understanding of:
(i)

Your general working process to safeguard that investments align with the bank’s policy
commitments regarding fundamental Human Rights, labor and indigenous rights and
deforestation;

(ii)

Your specific dealings with the selected companies, including your potential engagement
dialogues with the companies, also those conducted by third parties on your behalf;

16

(iii)

Your engagement and dialogue with government representatives, intergovernmental
organisations and other stakeholder initiatives to promote respect for fundamental Human
Rights, labor and indigenous rights; and

(iv)

Your views on finance sector investments and their links to international banks’ role in
deforestation and abuse of indigenous rights.

Your answers will be incorporated into a brief report by Framtiden i våre hender. We would
appreciate as much detailed information as possible about your contact with the companies in
question. Specifically, we are interested in your reply on the questions concerning the companies in
which you are still invested (BHP Billiton, Deutsche Bank and AAK).
The study will be published in Norwegian. Any clarification questions to us may be provided in either
English or Norwegian.
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1. Questions about the Norwegian Pension Fund’s working
process
X1. Pre-investment: Does the Fund assess (or gives mandate to a third party to assess) a company’s
sustainability performance and compliance with the principles and guidelines in the bank’s investment
policy, including those on i) child labor, ii) gender discrimination, iii) exploitative working conditions, iv)
indigenous people’s rights and v) High Conservation Values, before investing in a company? If yes, describe
how.

X2. Post-investment: Describe your monitoring process of investments to make sure that the companies
comply with the principles and guidelines in the bank’s investment policy, including those on i) child labor,
ii) gender discrimination, iii) exploitative working conditions, iv) indigenous people’s rights and v) High
Conservation Values.

X3. Describe your reaction process when a company is involved, or accused of involvement, in violations of
the principles or guidelines in the bank’s investment policy, including those on on i) child labor, ii) gender
discrimination, iii) exploitative working conditions, iv) indigenous people’s rights and v) High Conservation
Values.

X4. Does the Fund conduct (or give mandate to a third party to conduct) engagement and dialogue with
government representatives, intergovernmental organisations and other stakeholder initiatives to promote
respect for Human Rights, indigenous rights, and environmental protection?

X5. How many engagement processes has the Fund (or a third party with mandate from the Fund)
conducted during the last two years, where the focus has been on indigenous rights abuse in Borneo?

X6. Does the current responsible investments framework in the Fund also include criteria assessing, when
investing in other banks and financial companies, to what extent their financial services may support
abuses of human rights and environment standards? If so, please describe how and provide some
examples of financial companies where you have reacted.

2. Questions regarding the five companies
Company A: BHP Billiton
BHP Billiton’s 350,715 hectares IndoMet Coal mining project, in a joint venture with PT Adaro Energy Tbk
(Adaro) will directly impact 10 villages affecting roughly 10,000 people in the Upper Barito Basin of Central
Kalimantan, a majority of whom belong to a range of different indigenous groups. BHP Billiton is one of six
companies who have signed a commitment to use a planned transport railway, which will further
fragmentise the forest in the area and affect and displace a further 91 villages in the railway corridor.
The project has led to conflict in Maruwei 1 village where indigenous Dayak Murung inhabitants state that
BHP Billiton has failed to obtain Free Prior and Informed Consent (FPIC) of their community. Additional
allegations against BHP Billiton include forced payments for community land amounting to merely 100
Rupiah per square meter, threats of arrest from local officials, reduced ability to cultivate rice, rubber and
crops on their customary land, and restricted access to customary land for hunting and collection of wild
foods and forest products.
On 7 June 2016 BHP Billiton declared it had entered into an agreement to sell its 75% interest in IndoMet
Coal to the Adaro subsidiary PT Alam Tri Abadi. No details have been shared on timing and elements of a
responsible exit strategy for BHP Billiton, including information on remediation and compensation for
residual impacts on indigenous rights.
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Links for further reading:
•
•
•

http://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/IndoMet_project_factsheet_lowrez.pdf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/banking_while_borneo_burns_
0.pdf
http://www.bhpbilliton.com/investors/news/sale-of-interest-in-indomet-coal

Questions to the Fund
According to our research the Fund had bonds and shareholdings in BHP as of beginning of 2017.

A1. Were you aware of the criticism against BHP Billiton regarding the abuses of indigenous rights
in the IndoMet Coal project, and the concerns around BHP Billiton’s exit from the project?
A2. In your view, how does the company’s practice align both with (i) the principles and guidelines
in your bank’s investment policy and (ii) with international standards on indigenous rights and
responsible exit strategies?
A3. Have you conducted dialogue with the company regarding the situation? Please describe the
dialogue to date, including duration, type and number of contacts, objectives, time plan and results.
A4. Have you tried other avenues to influence the company, in addition to engagement dialogue?
Company B: IOI Group
The IOI Group’s Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certified IOI-Pelita palm oil plantation on the
Tinjar River in northern Sarawak in Malaysia overlaps customary lands of the Berawan, Kayan and Kenyah
peoples. The plantation has been criticized for having significant impacts on indigenous rights through for
example the company’s failure to conduct proper consultation and provide compensation for loss of land
and assets.
The High Court in Miri ruled in favour of the Long Teran Kanan community’s claims to native land stating
that the IOI-provisional leases were null and void. In a subsequent ruling by the Court of Appeal, the state
upheld the issuance of the company’s lease. After over fifteen years, the Long Teran Kanan communities
are still awaiting a constructive and fair settlement of the conflict. The case is currently being handled by
the RSPO Complaints Panel.
Links for further reading:
•
•
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http://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility/status-of-disputes#004
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/sarawak-ioi-pelita-and-longteran-kanan-september-2012-2.pdf
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Questions to the Fund
According to our research the Fund has excluded IOI from its investments in 2012.

B1. Were you aware of the criticism against IOI Corporation regarding the abuses of indigenous
rights in the IOI-Pelita palm oil plantation?
B2. In your view, how does the company’s practice align both with (i) the principles and guidelines
in your bank’s investment policy and with (ii) international standards on indigenous rights?
B3. Have you conducted dialogue with the company regarding the situation? Please describe the
dialogue to date, including duration, type and number of contacts, objectives, time plan and results.
B4. Have you tried other avenues to influence the company, in addition to engagement dialogue?
Company C: AarhusKarlshamn
The Swedish-Danish company AarhusKarlshamn (AAK) is a world leader in vegetable fats with
direct sourcing of palm oil from Asia, including from Indonesia and Sarawak, Malaysia. The
company’s Group Policy for Sustainable Palm Oil is based on the RSPO principles and criteria,
complemented by the company’s enhanced commitment to sourcing palm oil that has been produced
“without deforestation or destruction of peatland, and where plantation development only takes place
with the free, prior and informed consent (FPIC) of any affected local communities”.
In spite of describing Indonesia and Sarawak as high-risk sourcing areas from a sustainability point
of view, AAK does not disclose details on degrees of traceability to plantations, on number of
incidences of abuse of indigenous rights in the Borneo part of its supply chain, or any company
responses to these.
Links for further reading:
•
•
•

http://www.aak.com/Global/Documentation/AAK%20Group%20Policy%20Sustainable%20Palm%2
0Oil%20June%202014.pdf
http://www.aak.com/Global/Policys/AAK%E2%80%99s%20progress%20report%20on%20sustaina
ble%20palm%20oil%20%E2%80%93%20February%202016.pdf
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/regnsskog-skovlas-trots-miljomarkning-av-palmolja

Questions to the Fund
According to our research the Fund had shareholdings in AAK as of beginning of 2017.
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Rationale for investment:

C1. How do you motivate your investment in AAK considering the criticism against the stringency of
the RSPO certification in combination with the company’s lack of transparency regarding abuse of
indigenous rights in its Borneo supply chain?
C2. In your view, how does the company’s supply chain practices and transparency align both with
(i) the principles and guidelines in your bank’s investment policy, and (ii) with international
standards on indigenous rights?
C3. Have you engaged in dialogue with the company regarding supply chain risk management and
transparency issues in Borneo? Please describe the dialogue to date, including duration, type and
number of contacts, objectives, time plan and results.
C4. Have you tried other avenues to influence the company, in addition to engagement dialogue?
Company D: Deutsche Bank
Globally, a number of banks and financial companies such as for example HSBC, UBS, Credit
Suisse and Deutsche Bank have been implicated in investments, project financing and money
laundering which cause or facilitate deforestation and dispossession of indigenous communities’
customary land and forests.
In Sarawak, Borneo, Deutsche Bank has been accused of having strong links to the allegedly corrupt
Taib family. During his decades long rule, the former Chief Minister of Sarawak Abdul Taib bin
Mahmud has been accused of benefiting financially from handing out concessions for logging, palm
oil and hydro power projects with resulting negative impacts on indigenous peoples rights and forest
integrity. The Former Chief Minister has also faced allegations of money laundering.
Some of the allegations against Deutsche Bank’s connections with the Taib regime are:
•

Deutsche Bank ownership in the Malaysian broker K&N Kenanga Holdings Bhd – a company
where the Taib family is the majority shareholder and on which it exerts strong influence. In
2014 Deutsche Bank declared its intention to sell its stake in the company.

•

Deutsche Bank administration of the Jersey-based Sogo Holdings Ltd, an offshore company that
has allegedly been involved in laundering Taib family assets that were reinvested in Canadian
real estate.

•

Deutsche Bank’s investment bankers have assisted the Taib regime to access the capital markets.
In 2005, Deutsche Bank issued a USD 600 million bond for the Sarawak government in Labuan,
Malaysia’s offshore finance centre.

Links for further reading:
•
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http://www.sarawakreport.org/campaign/bruno-manser-foundation-press-statement-victoryfor-ngo-campaign-as-deutsche-bank-is-about-to-dump-taib-family-company-stake/
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•

http://www.redd-monitor.org/2014/11/18/money-logging-an-investigation-into-thedestruction-of-sarawaks-forests/

•

http://web.archive.org/web/20110408185213/http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=ne
wsarchive&sid=aBC4ld4jmdV4

•

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/reducing_swedish_banks_negative.pdf

Questions to the Fund
According to our research the Fund had bonds shareholdings in Deutsche Bank as of beginning of 2017.
D1. Were you aware of the allegations against Deutsche Bank regarding the links to the corrupt Taib
regime, with its role in Borneo deforestation and abuse of indigenous rights?
D2. Have you engaged with Deutsche Bank regarding its policies and management systems to prevent
involvement in money laundering and corruption?
D3. Have you engaged with Deutsche Bank regarding its specific dealings with the Tahib regime?

Company E: Wilmar
Serious human rights abuses have been documented on the plantations of Wilmar and its suppliers. These
included forced labour and child labour, gender discrimination, as well as exploitative and dangerous
working practices that put the health of workers at risk.

Amnesty International documented evidence of the involvement of children in hazardous work on
plantations owned by two Wilmar subsidiaries: PT Daya Labuhan Indah, and Perkebunan Milano
(PT Milano) and three Wilmar suppliers: PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), PT Abdi Budi
Mulia (ABM) and PT Hamparan Masawit Bangun Persada
(PT Hamparan). Researchers found in addition that in all the two Wilmar subsidiaries and three
suppliers investigated harvesters work long hours, in excess of the limit of 40 hours per week set out
under Indonesian law.
Paraquat dichloride is highly toxic chemical used as hebicide, which poses severe risks to health.
Paraquat has one of the highest acute toxicity values among commercial herbicides and can result in
toxicity after ingestion, inhalation or dermal exposure; its use is banned in the European Union and
restricted in several other countries. Researchers documented that SPMN uses paraquat or
Gramoxone (a paraquat-based herbicide). Staff at PT Hampara said that the company uses
Gramoxone and other paraquat- based herbicides. A worker employed by ABM, who mixes the
chemicals that the workers spray, also stated that this company uses Gramoxone.
Lastly, Amnesty International reports a discriminatory pattern of hiring women as casual daily
labourers in plant maintenance units, even when they work for the company for years. From all two
Wilmar subsidiaries (PT Daya Labuhan Indah, PT Milano) and three Wilmar suppliers (ABM,
SPMN, and PT Hamparan) only SPMN hires women on permanent contracts to work on plantations
and in supervisory capacities.
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Links for further reading:
•
•

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/
https://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-response-to-amnesty-international-reportthe-great-palm-oil-scandal-labour-abuses-behind-big-brand-names

According to our research the Fund has excluded Wilmar from its investments universe.
Questions to the Fund
E1. Were you aware of the criticism against Wilmar regarding Human Rights abuses in its subsidiaries and
suppliers, particularly in the Hamparan Masawit Bangun Persada and Sarana Prima Multi Niaga palm oil
plantations?
E2. In your view, how does the company’s practice align both with (i) the principles and guidelines in your
bank’s investment policy and with (ii) international standards on Human Rights?
E3. Have you conducted dialogue with the company regarding the situation? Please describe the dialogue
to date, including duration, type and number of contacts, objectives, time plan and results.
E4. Have you tried other avenues to influence the company, in addition to engagement dialogue?
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