
Sammanfattning 
 

Skövlingen av Borneos regnskog har kallats ett av vår tids största miljöbrott.1 Med dagens takt väntas 

Borneos låglandsregnskogar, med undantag för de små områden som utgör skogsreservat, vara borta 

före 2020.2 Sedan 1960-talet har skogsavverkning, palmoljeplantager, gruv- och vattenkraftsprojekt 

haft en mycket negativ och omfattande påverkan på öns lokala samhällen och ursprungsfolk.  

 

Avverkningen har fördrivit ursprungsfolk från traditionell mark och bidragit till storskaliga 

kränkningar av deras rättigheter. Företag och investerare har fått stora markkoncessioner för projekt 

på ursprungsfolks traditionella mark, utan hänsyn till dessa gruppers rätt att informeras och 

konsulteras. Traditionella livsuppehällen har drabbats hårt när hela samhällen tvingats flytta. 

Människorättsförsvarare och miljöaktivister som stått upp för ursprungsfolken har hotats, arresterats 

och till och med mördats.  

 

Trots att stater bär ansvar för att skydda ursprungsfolks rättigheter, har statliga myndigheter och 

rättsväsende i både den malajiska och indonesiska delen av Borneo misslyckats med att värna deras 

rätt till mark och skog. Enligt internationella riktlinjer och normer har även företag och finansiella 

aktörer ett ansvar att respektera ursprungsfolks rättigheter genom hela sin verksamhet och i 

finansiella aktiviteter. Så har inte skett på Borneo. 

 

Denna rapport redogör för investeringar som de skandinaviska bankerna Danske Bank, 

Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank gjort i fyra företag kopplade 

till risker och påverkan på ursprungsfolk och deras skog i Borneo. Studien utforskar de sju bankernas 

agerande och ansvar och visar även på investerarnas centrala roll i att upprätthålla internationella 

normer i fall där stater inte skyddar ursprungsfolks rättigheter. 

 

Trots att de banker som granskats stödjer internationella riktlinjer och konventioner om 

ursprungsfolks rättigheter i sina egna policyer, och deltar i viktiga internationella initiativ för 

investerare om mänskliga rättigheter, har de i fallet Borneo inte lyft de specifika utmaningar som 

drabbade ursprungsfolk och deras samhällen möter. Varje fallstudie visar att de granskade bankerna 

har misslyckats med att systematiskt identifiera, analysera och åtgärda både risker och den påverkan 

som deras portföljbolag har på ursprungsfolks rättigheter och skogsområden med kulturella värden. 

 

Fallstudie 1: Företaget IOI, registrerat i Malaysia, förstörde ursprungsfolken Kayans och Kenyas 

jordbruksodlingar och beslagtog deras mark för att etablera en palmoljeplantage. Företaget har 

varken bett om de drabbade människornas medgivande eller kompenserat dem, så att de kan 

fortsätta sina traditionella livsuppehällen. 

 

Fallstudie 2: Ett Dayak Murung-samhälle i centrala Kalimantan drabbades av det australisk-brittiska 

gruvbolaget BHP Billitons stora kolgruveprojekt IndoMet Coal. Ursprungsfolkets tillgång till sin 

traditionella skog och mark begränsades och de fråntogs viktiga områden för jordbruk, jakt och fiske.  

 

I ovan nämnda fall har bankerna inte utfört några egna kontroller för att verifiera projektens 

dokumentation och fånga lokalsamhällets perspektiv eller utfört oberoende platsbesök för att 

undersöka den faktiska påverkan på ursprungsfolkets mark och skog. Enligt bankerna har de istället 

nöjt sig med försäkringar från företagen om att projekten utförts på statlig, oskyddad mark och att 
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lokalsamhällena har blivit konsulterade och kompenserade, försäkringar som i flera fall inte varit 

sanningsenliga. 

 

Fallstudie 3: Det svenska företaget AAK importerar och säljer palmolja till kunder som producerar 

livsmedel och kosmetika. Rapporten visar att företaget brister i sin bedömning och konsekvensanalys 

gällande risker och påverkan kopplade till ursprungsfolks rättigheter på Borneo. Trots att flera av de 

granskade bankerna för en nära dialog med AAK, har bankerna inte uppmärksammat företaget på 

dessa brister.  

 

Fallstudie 4: Deutsche Bank tillhandahöll finansiella tjänster till en tidigare politisk ledare i Sarawak, 

som har blivit anklagad för att stå bakom storskalig avskogning och avhysande av ursprungsfolk från 

deras mark för egen vinning. Rapportens analys drar slutsatsen att de sju bankerna, som alla äger 

andelar i Deutsche Bank, inte har tillräckligt goda system för att upptäcka och agera vid anklagelser 

om finansiella relationer mellan en bank och en ifrågasatt politisk ledare. 

 

Rapporten drar slutsatsen att det krävs mer resurser, effektivare processer och bättre metoder för 

att möjliggöra för banker att respektera ursprungsfolks rättigheter, både i nya och i existerade 

koncessioner och påbörjade projekt för att se till att världens miljontals ursprungsfolk och deras 

traditionella skog skyddas.  

 

Rapporten visar att Borneo är en typisk högriskmiljö för kränkningar av ursprungsfolks rättigheter. 

Det finns ett akut för behov för banker och investerare att bli mer aktiva, informerade och 

pådrivande aktörer för ursprungsfolks rättigheter. De måste sätta tryck på företag och stater för ta 

ansvar och förbättra situationen för de drabbade lokalsamhällena både på Borneo och i andra länder 

och regioner med ursprungsfolk. Genom att be om information och förbättringar från sin bank kan 

konsumenter vara med att påverka för att höja ribban för bankernas respekt för ursprungsfolks 

rättigheter. 

 

Företagen och bankerna i denna rapport har fått möjlighet att kommentera på 

undersökningsresultaten och presentera sina åsikter och perspektiv. Deras respons återfinns i kapitel 

5 och 6. 


