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Ny rapport om Andra AP-fondens markinvesteringar i Brasilien:  

Pensionspengar investeras med bristande insyn 
Bristande transparens och otillräcklig kontroll av etik och miljö omgärdar Andra AP-fondens 
investering i jordbruksmark i Brasilien. AP-fondens affärssekretess gör det omöjligt att 
granska förhållandena på plats i en jordbrukssektor som har problem med miljöförstöring och 
kränkningar av mänskliga rättigheter. 

 
Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag, TIAA-CREF Global Agriculture, tillsammans med en 
amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. Nära tre miljarder kronor 
har avsatts till bolaget varav drygt 1,1 miljarder kronor hittills investerats. AP-fonderna ska ta hänsyn 
till miljö och etik i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög 
avkastning. AP2:s satsning på jordbruksmark är en del i en global trend där en ökad efterfrågan på 
mat, biobränsle och djurfoder har gjort mark till en attraktiv investering för aktörer som pensionsfonder, 
företag, banker och stater. 
 
Rapporten visar att inga regelbundna och noggranna kontroller av miljö- och sociala aspekter görs på 
jordbruken på uppdrag av AP2 och de andra investerarna. Swedwatch ser också allvarligt på den 
bristande transparensen kring jordbruksinvesteringen.  

- Andra AP-fonden har av affärsmässiga skäl inte velat lämna ut information om var marken de 
köpt ligger. Det har gjort det omöjligt för Swedwatch att på plats i Brasilien granska hur AP2:s 
markinvesteringar följer internationella riktlinjer när det gäller etik och miljö, säger Malena 
Wåhlin, researcher och rapportförfattare på Swedwatch.  

I Brasilien förvaltas investeringen av det brasilianska företaget Radar Propriedades Agricolas som 
köper upp marken och hyr ut den till stora jordbruksföretag. På de 60 000 hektar som hittills köpts upp 
odlas soja, sockerrör, bomull och majs i industriell skala. Inom dessa sektorer är hög användning av 
bekämpningsmedel, undermåliga arbetsvillkor och minskad biologisk mångfald vanligt förekommande 
problem. Två av AP2:s affärspartners i Brasilien, företagen Cosan och Raizén, har anklagats för 
inblandning i kränkningar av arbetares och ursprungsfolks rättigheter genom sina underleverantörer. 

- För att kunna garantera att våra gemensamma pensionspengar inte bidrar till kränkningar av 
mänskliga rättigheter eller miljöförstöring måste insynen öka, säger Francisco Contreras, 
ordförande för Latinamerikagrupperna. 

Ladda ner rapporten på www.swedwatch.org  
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