Alectas syn på:
Mänskliga rättigheter
Alecta avstår från att investera i eller finansiera bolag som bryter mot de internationella
konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat. Vi genomlyser våra
investeringar för incidenter med koppling till mänskliga rättigheter och påverkar genom
dialog.

Vad handlar det om?

Alectas förväntningar

De mänskliga rättigheterna är en del av den internationella folkrätten och reglerar i grunden förhållandet
mellan staten och individen. Det är statens skyldighet
att skydda individens mänskliga rättigheter. Trots att
framsteg har gjorts inom en rad olika områden, sker
allvarliga kränkningar i ett flertal regioner - exempelvis
i form av barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden
i leverantörsled eller övervakning och repressalier för
dem som ger uttryck för oliktänkande.
Bolag som verkar i regioner där det finns en bristande respekt för mänskliga rättigheter kan bidra till
en positiv utveckling genom att skapa anständiga
arbetstillfällen och uppmuntra till dialog om mänskliga
rättigheter. Men tyvärr förekommer det också risker att
bolagen bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter.
Företag har därför en viktig uppgift att säkerställa att de
mänskliga rättigheterna respekteras oavsett var i världen
affärsrelationerna eller verksamheten finns, och agera
för att förhindra eller åtgärda en negativ påverkan.

I enlighet med Alectas Ägarpolicy förväntar vi oss att
bolag vi investerar i eller finansierar följer nationella
lagar och regler samt internationella konventioner för
mänskliga rättigheter. Kränkningar av mänskliga rättigheter kan förekomma överallt, men det finns regioner
och branscher där riskerna är högre.
Vi förväntar oss att bolag informerar sig om och
redovisar sådana risker genom riskanalyser. Vi förväntar
oss att de bolag vi investerar i respekterar mänskliga
rättigheter i sin verksamhet och att bolagen aktivt
arbetar för att förhindra kränkningar samt åtgärda en
eventuell negativ påverkan. Alecta ser FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter som ett
centralt ramverk och stöd för företag.
Alecta anser att bolag ska ha en tydlig policy för
mänskliga rättigheter och att det ska finnas ett systematiskt och riskbaserat arbete för att förebygga kränkningar. I de fall bolaget skulle identifiera direkta eller
indirekta kränkningar inom ramen för sin verksamhet
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skall dessa åtgärdas eller hanteras skyndsamt och
effektivt. Vi uppmuntrar bolag att etablera tydliga
rapporteringsmekanismer eller rutiner för medarbetare och andra relevanta intressenter, såsom
leverantörer och dess medarbetare, att rapportera
fall av kränkningar.

Hur arbetar Alecta?
Alecta avstår från att investera i verksamheter som
bryter mot internationellt erkända konventioner.
Vi låter ett externt analysföretag genomlysa
samtliga placeringar för att identifiera eventuella
kränkningar av mänskliga rättigheter. I de fall det
förekommer brott mot de grundläggande principerna
för mänskliga rättigheter i våra portföljbolag, arbetar
Alecta för att säkerställa gottgörelse för människor
vars rättigheter kränkts och för att bolagets förebyggande arbete inom mänskliga rättigheter ska stärkas.
Alecta kan välja att avyttra ett innehav som inte agerar
för att hantera en rapporterad händelse eller om det
sker upprepade brott.
Alecta för även dialog med syfte att påverka bolag
som är särskilt exponerade mot risker inom mänskliga rättigheter genom branscher med strukturella
problem, exempelvis textil- och kakaobranschen. Här
påverkar vi bolag och bidrar till utveckling av branschstandard.

Om Alecta och ansvarsfulla
investeringar
Alecta förvaltar tjänstepensioner för 35 000
företag och 2,6 miljoner försäkrade. Det förvaltade kapitalet investeras utifrån uppdraget att
skapa största möjliga värde för den kollektivavtalade tjänstepensionen, det är också med den
utgångspunkten vi beaktar hållbarhet i investeringar.
Inför varje investering görs en noggrann
analys som omfattar hur bolag arbetar med
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och
antikorruption.
Alecta är medlem i Global Compact och har
undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI).

Mer information om Alectas hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar
finns på Alecta.se samt i Alectas årliga Års- och hållbarhetsredovisning. För frågor
eller synpunkter på Alectas arbete med ansvarsfulla investeringar, kontakta
Peter Lööw, Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltningen peter.loow@alecta.se

Vägledande principer och riktlinjer
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna
• FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter
• FN:s konvention om barnets rättigheter
• Konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter
• Konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter
• ILO:s kärnkonventioner
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