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Ang. Pension Danmarks investeringer i virksomheder i forsvarsindustrien Den 27. september 2019 

  
 
Kære Torben Möger Pedersen 
 
Vi er ved midnat torsdag den 26 september gået ud med dokumentation for, at en 
bombe produceret af amerikanske Raytheon har dræbt seks civile i Yemen i juni, 
herunder tre børn: 
 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/yemen-us-made-bomb-used-in-
deadly-air-strike-on-civilians/ 
 
Vi hører fra Dagbladet Information, at PensionDanmark har investeringer i Raytheon – 
og vi ved samtidig fra vores egen rapport om menneskerettighedspolitikker og udøvelse 
af nødvendig omhu (due diligence) i forsvarsindustrien1, at Raytheon og andre 
virksomheder, som PensionDanmark ifølge Information også har investeringer i, ikke 
har kunnet redegøre for, hvordan de sikrer menneskerettighederne i deres virke. 
 
Om vores rapport ”Oursourcing Responsibility: Human Rights Policies in the Defence 
Sector” 
 
Hvert år eksporterer virksomheder i forsvarsindustrien store mængder af våben og 
andet militært udstyr til nogle af de mest voldelige og ustabile lande i verden, hvor det 
ofte bliver brugt ulovligt i forbindelse med væbnede konflikter - med alvorlige 
krænkelser af menneskerettighederne og international humanitær folkeret til følge.  
 
Ligesom alle andre virksomheder har firmaer i forsvarsindustrien et ansvar for at 
respektere menneskerettighederne, hvor end de opererer og uagtet af, hvilket statsligt 
regelsæt, de er underlagt. Det betyder, at de skal udvise nødvendig omhu (due 
diligence) og vurdere risikoen for, at deres aktiviteter vil føre til brud på 
menneskerettighederne – herunder vurdere, hvordan deres kunder såsom statslige 
militærstyrker og politivæsen vil bruge deres våben. 

 

1 Amnesty International: “Outsourcing responsibility: Human rights policies in the defence sector” 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3008932019ENGLISH.PDF  

 



 

Side 2 

 
Amnesty kontaktede i forbindelse med vores nye rapport 22 våbenproducenter, 
herunder Raytheon, Lockheed Martin, BAE Systems og Thales og spurgte dem, 
hvordan de håndterer risikoen for, at deres våben vil blive brugt til at begå alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser. Ikke et eneste af firmaerne var i stand til at give et 
fyldestgørende svar på, hvad de gør for at leve op til deres ansvar under internationale 
standarder såsom FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP). 

Vi opfordrer PensionDanmark til: 

• At kræve af Raytheon, at selskabet omgående stopper med at levere bomber 
til Saudi-Arabien. 

• Alvorligt at overveje at trække sine investeringer i Raytheon, hvis Raytheon 
ikke omgående stopper med at bidrage til alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser. 

• At lægge pres på de selskaber i forsvarsindustrien, som man har 
investeringer i, for at sikre, at de viser respekt for menneskerettighederne og 
udøver tilstrækkelig nødvendig omhu i forhold til det. 

• Alvorligt at overveje at trække sine investeringer, hvis selskaberne ikke 
handler på deres ansvar. 

Vi henviser i øvrigt til OECD’s vejledning om ansvarlig virksomhedsadfærd for 
institutionelle investorer: 

https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf 

Vi ser frem til at uddybe ovenstående ved et møde. 

Venlig hilsen 

 

Trine Christensen 
Generalsekretær 
E: tchristensen@amnesty.dk 
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