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Engagements 2022 
 

 

 

Virksomhed Årsag og målsætning Berørte verdensmål 

Miljø 

 

DuPont de Nemours, Inc. 

 

 

Ifølge amerikanske myndigheder og medierapporter har Chemours Company (Chemours) og dens tidligere moderselskab 

DuPont de Nemours været involveret i systematisk underrapportering af adskillige langvarige forureningshændelser som 

følge af deres drift, hvilket kan have haft negativ indflydelse på lokale beboeres helbred. I februar 2017 blev DuPont og 

Chemours enige om at betale omkring 330 mio. USD hver for at afvikle 3.500 klager om personskade, der stammer fra en 

lækage fra en fabrik i West Virginia. Lignende forureningsproblemer er rapporteret på en fabrik i det sydlige New Jersey 

og i Holland. I 2018 indgav North Carolina’s Department of Environmental Quality en juridisk klage mod Chemours og 

DuPont om ulovlig udslip af kemiske produkter fra deres fremstillingsprocesser.  

 

DuPont bør adressere eventuelle problemer som følge af forurening ved virksomhedens eksisterende operationer og vise, 

at dens aktuelle affaldspraksis er i overensstemmelse med international bedste praksis for at forhindre fremtidige 

forpligtelser, som opstår som følge af potentielle sundheds- og miljømæssige følgevirkninger.  

 

   

 

 

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk  

(Indah Kiat) 

 

Indah Kiat’s moderselskab, PT Sinar Mas Group (Sinar Mas), står over for beskyldninger om ulovlig jordrydning, primært i 

Indonesien. Det sker gennem dets tilknyttede virksomheder Golden Agri Resources (GAR) og Asia Pulp and Paper (APP), 

hvor Indah Kiat er en af APPs mest betydningsfulde fabrikker. I september 2019 forbandt en Greenpeace-rapport APP's 

operationer med 257.900 ha afbrændt landjord og GAR’s leverandører med yderligere 106.600 ha mellem 2015 og 2018. I 

en opfølgningsrapport fra december 2019 vurderede Greenpeace, at det afbrændte område knyttet til Sinar Mas' 

papirmasse- og palmeolieoperationer omfattede 193.500 ha tørvemark. I august 2020 stod GAR over for tre klager fra 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) vedrørende arealanvendelse, hvoraf det af den ene fremgår, at otte 

indrømmelser fra GAR overlapper med skovarealer, hvor beplantning er ulovlig, og at GAR brugte bestikkelse for at dække 

overtrædelser hos dets datterselskab, PT Binasawit Abadi Pratama. 

Indah Kiat bør stoppe med at bidrage til ødelæggelse af tørvemark både direkte og gennem sine leverandører. 

Virksomheden skal sikre ansvarlig og konsekvent udførelse af skovrydnings- og biodiversitetsprogrammer på tværs af sine 

egne og leverandørers aktiviteter. 

 

    

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15&psig=AOvVaw0LxFFapET-pJXKqRfyLmla&ust=1588404799351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwqpGTkukCFQAAAAAdAAAAABAE
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Menneskerettigheder 

 

Baidu, Inc. 

 

Ifølge medierapporter har Baidu i mange år systematisk rettet sig efter de strenge censurregler i Kina. Der lukkes stadig 

flere websider og fjernes indhold på det kinesiske internet. Massecensuren er rettet mod indhold, der internationalt 

anerkendes som problematisk, såsom vold eller pornografi, men også mod information om politiske, religiøse og sociale 

spørgsmål, som er uønskede af den kinesiske regering. Baidus censur er efter sigende implementeret på dets tjenester 

som Baidu Baike, Baidu Maps og Baidu-søgemaskinen. Potentielt hundredvis af millioner af mennesker kan bruge Baidus 

søgemaskine og dermed bevidst eller ubevidst få deres søgeresultater censureret efter den kinesiske regerings direktiver. 

Virksomheden begrænser således ytringsfriheden i Kina, hvilket er alvorligt i betragtning af søgemaskinens meget store 

antal brugere. 

Baidu skal vise bestræbelser på at etablere menneskerettighedsprocedurer og gennemsigtige politikker, der er relevante 

for digitale rettigheder samt gennemsigtigt rapportere om eksterne dataanmodninger og krav til indhold. Virksomheder, 

der opererer i Kina, har en udfordret position med hensyn til håndtering af menneskerettighedsrisici.  

 

 

 

Caterpillar Inc. 

 

Caterpillar har i mange år været stærkt kritiseret af NGO'er på grund af tredjeparters brug af virksomhedens produkter i 

konfliktramte områder. I rapporter siges produkterne i Myanmar at være distribueret og brugt i stor skala i meget 

kontroversielle miner i Hpakan. Disse mineaktiviteter bidrager til en stigning i de negative miljø- og 

menneskerettighedspåvirkninger, fremmer lokal konflikt og har været en vigtig indtægtskilde for Myanmars militær. I 

mange år har Caterpillar også været udsat for betydelig kritik over leveringen af produkter, der anvendes til nedrivning i 

de besatte palæstinensiske områder.  

Caterpillar bør samarbejde med importører og distributører i højrisikoområder for at reducere risikoen for, at dens 

produkter bliver involveret i krænkelser af menneskerettigheder. Virksomheden bør opstille klare kriterier for at identificere 

højrisikolande og samarbejde med lokale forretningspartnere for at foretage menneskerettigheds due diligence og 

rapportere om disse processer. 

 

 

 

Facebook Inc. 

 

 

I de seneste år har Facebook været forbundet med hyppige fortroligheds- og datasikkerhedssvigt. Det indbefatter blandt 

andet påstande om, at virksomheden udvinder data fra brugernes private beskeder og sælger dem til annoncører. 

Facebook er også blevet beskyldt for at dele oplysninger med tredjeparter uden informeret samtykke fra brugerne. I marts 

2018 rapporterede flere større medier, at brugerdata fra Facebook blev indsamlet i 2014 af Cambridge Analytica (CA), et 

dataanalysefirma, der støtter politiske kampagner. Til trods for at Facebook blev opmærksom på dette i 2015, 

offentliggjorde virksomheden ikke disse oplysninger, før medier rapporterede om emnet i 2018. Facebook har sidenhen 

været igennem en række regulatoriske undersøgelser, som har været for flere domstole, hvoraf nogle har resulteret i 

bøder. Derudover har Facebook siden 2016 modtaget kritik fra regulatorer og medier for dets betydelige indflydelse på 

brugerne, herunder angiveligt at sprede misinformation og hadefulde ytringer. Lækkede filer fra 2021 viser angiveligt, at 

Facebook var opmærksom på flere strukturelle problemer på sine platforme, men valgte at se bort fra de løsninger, som 

dets personale har fremlagt for at maksimere brugerengagement og bedre kunne moderere indhold. 

 

Facebook bør gennemgå sine retningslinjer for privatliv og datasikkerhed ved at sikre, at virksomhedens interne 
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kontrolsystemer og risikostyringsprocedurer opretholder cybersikkerheden. Specifikt bør virksomheden sikre et passende 

beskyttelsesniveau for personoplysninger. Facebook bør desuden øge gennemsigtigheden i rapporteringen om håndtering 

af datasikkerhed og brugernes privatliv samt håndhævelse af politikker for moderering af indhold. 

 

Johnson & Johnson 

 

I december 2016 blev Johnson & Johnson (J&J) beordret til at betale over 1 mia. USD i erstatning til seks sagsøgere, som 

hævdede, at de havde oplevet sundhedsmæssige gener som følge af en defekt hofteudskiftningsenhed fremstillet af 

DePuy, et datterselskab af J&J. I november 2017 blev J&J beordret til at betale 247 mio. USD til seks patienter, der 

hævdede, at DePuy skjulte mangler i sit hofteudskiftningssystem. I 2018 stod J&J over for 9.400 uafgjorte retssager i 

relation til Pinnacle-hofteimplantater, 13.000 retssager i relation til bækkenudskiftningsenheder og yderligere 7.000 

uafgjorte retssager i relation til en talkumsag. I 2019 blev J&J fundet skyldig for sin rolle i den såkaldte "opioidepidemi" i 

USA og modtog en bøde på ca. 572 mio. USD.  

 

J&J skal sikre, at de tager ved lære af de mange problemer virksomheden er stødt på i relation til produktkvaliteten, og at 

der bliver taget højde for disse erfaringer i dens protokoller og procedurer for at minimere risikoen for fremtidige 

retssager. 

 

 

  

 

 

MTN Group Limited 

 

MTN Group (MTN) teletjenester er blevet forbundet med krænkelser af menneskerettigheder gennem deres nære 

operationelle forbindelser med autoritære regeringer i Iran og Syrien samt operationer i andre højrisiko konfliktzoner. MTN 

har på trods af økonomiske sanktioner fra USA og EU mod Iran og Syrien forsat med at operere i disse områder. Beviser 

tyder på, at kommunikation i Iran og Syrien bliver opfanget af magtregimerne - en handling der er i overensstemmelse 

med MTN’s teknologiske evner som teletjenesteudbyder. MTN’s teleudstyr er i stand til at overvåge og aflytte abonnenters 

kommunikation, som kan bruges til at identificere abonnenter, hvilket kan gøre det lettere at undertrykke politiske 

modstandere.  

MTN bør implementere en due diligence-proces for menneskerettigheder for at forbedre sin forretningspolitik og praksis i 

overensstemmelse med internationalt accepterede standarder. Virksomheden skal også levere rapportering om 

menneskerettighedsspørgsmål. 

 

 

  

 

 

 

PG&E Corp 

 

PG&E Corporation er blevet anklaget for overtrædelser af sikkerhedsregler, der medførte eksplosion i en rørledning i 2010, 

skovbrande antændt af elektriske transmissionsledninger i 2017 og Camp Fire-branden i 2018, der ødelagde byen Paradise 

i Californien og førte til mange dødsfald og udbredt ødelæggelse af boliger og infrastruktur. PG&E har også stået over for 

en række sanktioner på grund af alvorlige sikkerhedsovertrædelser. En uafhængig konsulentrapport fra 2017 om PG&E's 

sikkerhedskultur og ledelsesstruktur viste, at der havde været nogle forbedringer, men at der fortsat var betydelige 

mangler. 

PG&E bør adressere konsekvenserne af hændelserne og sikre, at der er truffet passende foranstaltninger. Virksomheden 

bør også udvikle en omfattende, risikobaseret sikkerhedsstrategi og etablere en proces for overvågning af 

implementeringen af strategien. 
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Sanofi 

 

I februar 2020 konkluderede det filippinske justitsministerium Sanofi for at være skyld i otte børns død efter at have fået 

virksomhedens dengue-vaccine, Dengvaxia. Tidligere, i marts 2019 nåede justitsministeriet frem til selv samme konklusion 

i forhold til 10 andre børns død. Justitsministeriet fandt også tilstrækkelige beviser til at anklage formanden og fire andre 

embedsmænd i Sanofi for at have leveret et mangelfuldt produkt, der overtrådte forbrugerloven på Filippinerne. Ifølge det 

filippinske advokatkontor er 153 børn døde efter at have fået vaccinen. I februar 2020 anklagede de franske myndigheder 

Sanofi for ikke at have advaret kunderne tilstrækkeligt om de risici, som virksomhedens anti-epileptiske stof, Depakine, 

udgør. 

Sanofi bør sikre, at de får et solidt styrings-, overholdelses- og risikostyringssystem på plads med hensyn til sin forskning 

og udvikling af nye produkter. Sanofi bør også sikre tilstrækkelig oplysning om risici og bivirkninger ved sine produkter. 

 

 

 

Stryker Corporation 

 

Stryker har været involveret i flere kontroverser relateret til produktkvalitet og sikkerhed. Den mest alvorlige vedrører 

virksomhedens hofteudskiftningsenhed, som har medført, at Stryker har stået over for tusinder af påstande om, at 

virksomheden har været uagtsom med dens design, fremstilling og markedsføring, hvilket har forårsaget metalforgiftning 

hos en række patienter. I 2012 og 2016 tilbagekaldte Stryker flere af sine hofteudskiftningsimplantater på grund af 

bekymringer over, at enhederne kunne forårsage betændelse og generelt var mangelfulde. Stryker har stået over for flere 

retssager, som går på, at den hofteudskiftningsenhed var defekt, og at virksomheden bagatelliserede risikoen ved brug af 

komponenterne.  

 

Stryker bør foretage passende foranstaltninger for at håndtere negative virkninger af sine produkter. Virksomheden bør 

fortsat forbedre kvaliteten og sikkerheden på sine hofteudskiftningsenheder og forbedre videregivelsen af alle 

produktrelaterede data for at sikre, at relevant information formidles til offentligheden. 

 

  

 

 

Tencent Holdings Ltd 

Tencent Music Entertainment Group 

 

I de senere år har Tencent i stigende grad været knyttet til beskyldninger om overvågning af sine brugere på vegne af den 

kinesiske regering og om alvorlige krænkelser af ytringsfriheden i Kina og i udlandet. Virksomhedens flagskibsprodukt, 

dets multifunktionelle platform, WeChat, dominerer det kinesiske marked for sociale medier med 1,2 milliarder månedlige 

aktive konti, der holdes af enkeltpersoner, virksomheder, medier og andre. WeChat betragtes som uundværlig for at 

navigere i det daglige liv i Kina. Den bruges til meddelelser, shopping, bankvirksomhed, bestilling af mad, booking af 

rejser, udveksling af penge, betaling af regninger, modtagelse af COVID 19-opdateringer, konsultation af læger online og 

meget mere. Den er efter sigende blevet den kinesiske regerings vigtigste censurværktøj på internettet i Kina. WeChat 

overholder regeringens strenge censurkrav og siges regelmæssigt at overvåge og censurere private chats. WeChat 

kontrollerer dem for politisk følsomme ord og gemmer samtaler for at forbedre platformens censurfunktioner.  

Tencent bør vise bestræbelser på at etablere en praksis for overholdelse af menneskerettigheder og have gennemsigtige 

politikker, der er relevante for digitale rettigheder. Virksomheden skal rapportere om eksterne dataanmodninger og krav til 

indhold i forhold til håndtering af relaterede risici.  
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Thermo Fisher Scientific Inc. 

 

Ifølge flere kilder bygger Kinas Ministerium for Offentlig Sikkerhed en stor DNA-database styret af politiet, der startede 

med at tage biometriske prøver fra næsten hele befolkningen i Tibet og Xinjiang og er siden 2017 blevet udvidet til hele 

landet. I 2017 rapporterede Human Rights Watch, at Thermo Fisher har leveret biomedicinsk og bioinformatisk teknologi til 

den kinesiske regering til indsamling og overvågning af DNA i Xinjiang. Thermo Fisher udtalte, at det ikke var i stand til at 

dele oplysninger om sine kunder eller deres køb. I 2019 erklærede virksomheden, at det ville stoppe med at sælge sit 

udstyr i Xinjiang. Imidlertid rapporterede Australian Strategic Policy Institute (ASPI) i 2020, at Thermo Fisher stadig er 

omfattende involveret i Kinas nationale DNA-databaseprogram. Derudover rapporterede New York Times i juni 2021, at 

kinesiske indkøbsdokumenter viste, at Thermo Fishers DNA-kits fortsat er gået til Xinjiang via kinesiske firmaer, der 

videresælger dem til politiet i Xinjiang. Den store DNA-indsamling krænker retten til privatliv for kinesiske borgere, som 

ikke får mulighed for at give informeret samtykke. Derudover har det ført til en udvidelse af statens kontrol med Uigurer i 

Xinjiang og etniske minoriteter i andre regioner. 

Thermo Fisher bør forbedre sine due diligence-processer om menneskerettigheder især i forhold til dets produkter, 

tjenester og forretningsforbindelser. Virksomheden bør også demonstrere bestræbelser på at støtte internationalt 

accepterede menneskerettighedsstandarder samt normer for indsamling, brug og lagring af menneskelig DNA-data. 

 

 

 

Uber Technologies Inc. 

 

I november 2017 meddelte Uber Technologies (Uber), at virksomheden havde oplevet et databrud i slutningen af 2016. 

Databruddet kompromitterede personoplysninger fra 57 millioner brugere og kørekortoplysninger fra 600.000 amerikanske 

chauffører. I september 2018 indgik Uber et forlig med 50 amerikanske stater på 148 mio. USD for overtrædelsen. Uber 

har tidligere oplevet et lignende og er blevet kritiseret for at misbruge data fra kunder og chauffører via interne 

softwareværktøjer. 

 

Uber bør sikre, at dens retningslinjer for privatliv er i overensstemmelse med lovkrav og internationale standarder. Uber 

bør desuden øge gennemsigtigheden i arbejdet med at styre virksomhedens relaterede risikoeksponering. 

 

 

  

 

Vale S.A. 

 

I januar 2019 kollapsede Feijão-dæmningen ved Córrego do Feijão-minen, der ejes og drives af Vale. Kollapset frigav et 

mudderskred, som delvist ødelagde det nærliggende samfund. Ifølge nyhedsmedier er omkring 250 mennesker enten døde 

eller savnede som resultat af kollapset. Brasiliens miljøagentur har udstedt en bøde til Vale på 250 mio. BRL (50 mio. GBP) 

for forskellige overtrædelser relateret til hændelsen.  

Vale bør igangsætte en ekstern undersøgelse af hændelsen for at identificere årsagen til dæmningens kollaps og sikre at 

afhjælpende foranstaltninger er på plads. Virksomheden bør desuden vedtage en politik for design af fremtidige faciliteter 

baseret på sikkerhed først og dernæst på omkostninger. Hertil skal virksomheden forbedre bestyrelsens tekniske viden og 

sikre, at dens retningslinjer for rapportering er i orden så problemer rapporteres og identificeres rettidigt.  

 

   

 

 



 

Side 6/12 

 

Volvo AB  

 

Volvos produkter har været involveret i hændelser om påståede krænkelser af menneskerettigheder i Egypten og 

Palæstina. I januar 2017 afslørede en NGO, at Volvo bidrog til leveringen af produkter og tjenester brugt af det israelske 

militær i de besatte områder. Volvo og andre tiltalte står over for en retssag fra palæstinensere for angiveligt at have 

bidraget til krigsforbrydelser og folkemord på Vestbredden. I september 2018 afslørede Amnesty International i en rapport, 

at pansrede køretøjer lavet af Arquus, et datterselskab af Volvo, er blevet brugt af egyptiske sikkerhedsstyrker til voldeligt 

at undertrykke politisk modstand mellem 2012 og 2015, hvilket førte til tusinder af civile dødsfald og kvæstelser.  

Volvo bør bruge sin indflydelse sammen med importører og distributører til at reducere risikoen for, at dets produkter 

bliver brugt i krænkelser af menneskerettigheder. Virksomheden bør etablere klare kriterier for at identificere lande med 

høj risiko og samarbejde med lokale forretningspartnere for at foretage due diligence, når det kommer til 

menneskerettigheder. 

 

 

 

Weibo Corp 

 

I de senere år er Weibo i stigende grad blevet beskyldt for udbredt overvågning og censur på sin platform, Sina Weibo. 

Platformen nåede 530 millioner månedlige aktive brugere i marts 2021, hvilket gør det til Kinas tredjestørste sociale 

medieplatform. Censur og begrænsninger af ytringsfriheden er steget i de sidste par år på grund af den kinesiske regerings 

indblanding. Weibo følger angiveligt instruktioner fra den kinesiske regering og censurerer materiale ved at overvåge brug 

af følsomme ord. Detlterer i fjernelse af indlæg og brugerkonti. Under politisk følsomme begivenheder, som protesterne i 

Hongkong eller forfølgelsen af Xinjiangs uiguriske minoritet, tilpasses og udvides listen over følsomme ord. Brug af disse 

ord har ført til øget selvcensur og mindre diskussion om samfundsmæssige spørgsmål. Enkeltpersoner kan være underlagt 

lovmæssige foranstaltninger fra regeringen for at sende, videresende eller dele oplysninger eller meninger på Weibo. 

Kinesiske love fortolkes bredt til at omfatte "spredning af misinformation og rygter" online som alvorligt strafbare 

lovovertrædelser. En online database over forbrydelser relateret til ytringer i Kina fandt 228 tilfælde af straffe i forbindelse 

med Weibo-meddelelser fra 2013 til april 2021. 

Baidu skal vise bestræbelser på at etablere menneskerettighedsprocedurer og gennemsigtige politikker, der er relevante 

for digitale rettigheder samt gennemsigtigt rapportere om eksterne dataanmodninger og krav til indhold. Virksomheder, 

der opererer i Kina, har en udfordrende position med hensyn til håndtering af menneskerettighedsrisici. 

 

 

 

Zhejiang Huahai Pharmaceutical  

Co., Ltd. 

 

I juli 2018 meddelte Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Huahai), at virksomheden havde fundet en giftig urenhed kaldet N-

nitrosodimethylamin (NDMA) i nogle af sine ingredienser. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan NDMA være giftig for 

leveren og klassificeres som et sandsynligt kræftfremkaldende middel. Den forurenede ingredient blev solgt til store 

lægemiddelproducenter, der bruger den i medicin, som distribueres globalt til behandling af forhøjet blodtryk. I 2018 

forbandt Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) forureningen med en ændring i virksomhedens produktionsprocesser 

siden 2012. Europæiske myndigheder anser Zheijang Huahai for ikke at overholde god fremstillingspraksis. Virksomheden 

er involveret i flere retssager i USA for påstået bedragerisk fortielse, kontraktbrud, grov uagtsomhed og uberettiget 

berigelse. Undersøgelser foretaget af FDA og EMA er i gang. 
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Zheijang Huahai bør opfylde internationale lovkrav for godkendelse af produkter. Virksomheden bør også offentliggøre 

oplysninger om sit risikostyringssystem for produktkvalitet og god fremstillingspraksis for at sikre overholdelse af 

internationale kvalitetsstandarder. 

 

Arbejdstagerrettigheder 

 

Activision Blizzard, Inc. 

 

I juli 2021 indgav det amerikanske statsagentur, California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), en civil 

retssag mod Activision Blizzard for krænkelser af borgerrettigheder og love om ligeløn. Krænkelserne vedrører 

virksomhedens behandling af sine kvindelige medarbejdere, og DFEH oplyser, at den i løbet af sin undersøgelse fandt 

bevis for, at Activision Blizzard diskriminerede sine kvindelige medarbejdere med hensyn til ansættelsesvilkår (herunder 

kompensation, forfremmelse, opsigelse og repressalier), og at kvindelige medarbejdere blev udsat for konstant seksuel 

chikane. I sit første svar benægtede Activision Blizzard alle anklagerne og kaldte dem forkerte og forvrængede. Efter et 

brev underskrevet af 3.800 nuværende og tidligere medarbejdere, der kritiserede virksomhedens første svar, 

annoncerede Activision Blizzards administrerende direktør en ekstern gennemgang af virksomhedens procedurer. I 

august 2021 er virksomhedens præsident, vicepræsidenten for Human Resources og tre førende designere trådt ud af 

deres stillinger. 

Activision Blizzard bør samarbejde med igangværende undersøgelser og, hvis de bliver fundet skyldige, kompensere 

sagsøgere. Desuden bør virksomheden styrke antidiskriminationspolitikker ved at gennemføre tilhørende træning for at 

bevæge sig mod en kultur med ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Desuden bør virksomheden sikre, at der er en 

robust klagemekanisme på plads samt udpege en ekspert med et stærkt mandat fra direktionen og bestyrelsen til at lede 

aktiviteter om antidiskrimination.  

 

   

 

 

Amazon.com Inc. 

 

I april 2021 blev der angivet en klage om Amazons indblanding i et fagforeningsvalg i Alabama. Angiveligt brugte Amazon 

adskillige anti-fagforeningsstrategier, såsom at udstede en række trusler, placere pro-fagforeningsmedarbejdere et sted, 

hvor de var isolerede fra kolleger, og at presse arbejdere til at afgive stemmer i en postkasse foran 

overvågningskameraer. Derudover har Amazon gentagne gange været involveret i kontroverser relateret til 

arbejdstageres sundhed og sikkerhed med dødsfald og alvorlige fysiske kvæstelser. I rapporter af National Council for 

Occupational Safety and Health blev Amazon i både 2018 og i 2019 listet blandt de 12 mest usikre arbejdspladser i USA 

med flere dødsfald og beskyldninger om farlige arbejdsforhold. Rapporten i 2018 afslørede også, at Amazon lejede en del 

af sin arbejdsstyrke gennem vikarbureauer for at undgå direkte ansvarlighed i tilfælde af dødsfald. I januar 2019 mistede 

endnu en medarbejder livet efter kvæstelser på en byggeplads i Californien. Dette skete uger efter, at Amazon havde 

beordret sine ansatte på lageret i Nordcalifornien til forsat at arbejde under de brande, der hærgede i sin tid, hvorfor de 

blev udsat for farlige luftforhold. 

 

Amazon skal forbedre arbejdsvilkårene for sine ansatte og tilpasse sin forretningspolitik og praksis, så de er i 

overensstemmelse med internationale standarder. Virksomheden bør proaktivt minimere farer, forbedre 
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arbejdsforholdene og overveje uafhængig tredjepartsverificering af sit ledelsessystem. Derudover skal det sikres, at valg 

kan gennemføres på en retfærdig og upartisk måde. 

 

 

McDonald's Corp 

 

I 2012 blev en af McDonald's franchisetagere i USA beordret til at tilbagebetale 58.227 USD i løn til 1.258 ansatte efter 

en undersøgelse fortaget af US Department of Labor's Wage and Hour Division havde vist, at franchisetageren foretog 

ulovlige fradrag fra medarbejdernes løn for arbejdsuniformer og undlod at betale de ansatte for alle deres arbejdstimer, 

så medarbejdernes løn lå under minimumslønnen på 7,25 USD pr. time, som kræves ifølge amerikansk lovgivning. Selv 

samme franchisetag har angiveligt også overtrådt lovgivningen om børnearbejde ved at give 16-årige tilladelse til at 

betjene motorkøretøjer og el-drevne skraldekomprimatorer samt have haft en 15-årig til at arbejde efter kl. 21.00 om 

sommeren og kl. 20.00 på skoleaftener. Siden hændelsen er en lang række af McDonald's franchisetagere blevet beskyldt 

for forskellige krænkelser af arbejdstagerrettigheder i USA, New Zealand og Brasilien.  

 

McDonald's bør sikre, at dens franchisetagere lever op til virksomhedens Standard of Business Conduct, især med hensyn 

til arbejdstagerrettigheder. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teleperformance SA 

 

Teleperformances datterselskaber er blevet anklaget for at forhindre arbejderes foreningsfrihed i flere lande. I april 2020 

blev en klage indgivet til det franske OECD National Contact Point (NCP) vedrørende flere af virksomhedens 

arbejdsforhold, herunder begrænsningen af foreningsfriheden i Albanien og Colombia. I disse lande anerkendte 

Teleperformance ikke fagforeningerne, selvom begge fagforeninger hævder, at de var lovligt registrerede hos de 

respektive regeringer. Derudover har Teleperformance angiveligt afskediget tre fagforeningsledere i Albanien, efter at de 

organiserede fagforeningsaktiviteter i marts 2020. Også i 2020 organiserede arbejdere en arbejdsnedlæggelse på et 

callcenter i Colombia som reaktion på påståede utilstrækkelige sanitære forhold under covid-19-pandemien. Fire 

arbejdere blev fyret få dage efter arbejdsnedlæggelsen, angiveligt som gengæld for aktionen. Derudover blev 

fagforeningsledere afskediget i begge lande samt i Polen, og der har været flere protester mod urimelige arbejdsforhold 

på virksomhedens spanske kontorer.  

Teleperformance bør sikre, at der ikke handles i modstrid med arbejdstageres foreningsfrihed eller rettigheder. 

Virksomheden skal operere i overensstemmelse med internationale standarder og muliggøre foreningsfrihed. 
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Walmart Inc. 

 

Walmart er over en årrække blevet kritiseret for en række hændelser inden for flere områder af arbejdstagerrettigheder. 

Påstandene vedrører adskillige lande og spænder fra forskelsbehandling af kvinder og mishandling af arbejdstagere til 

børnearbejde i forsyningskæden, hvor mange af retssagerne har resulteret i bøder mod Walmart eller forlig med 

sagsøgerne. 

 

Walmart bør ophøre og afbøde manglende overholdelse af regler på områder, der er relateret til arbejdstagerrettigheder 

og styrke sin politik og retningslinjer inden for området. 

 

 

  

  

 
 

Forretningsetik 

 

Citigroup, Inc. 

 

USA’s Federal Reserve og Office of the Controller of the Currency (O.C.C) vurderede i 2020, at Citis bankraksis var 

usund, idet den omfattede mangler relateret til anti-hvidvask. Tilsynsmyndighederne pegede på "langvarige" svigt i Citis 

infrastruktur til risikohåndtering, som de ikke rettede op på. En ny samtykkeordre fra 2020 krævede rapportering om 

tilsynsmekanismer som bestyrelsens tilsyn, risikostyringssystemer og datakvalitet. En nylig godkendelsesordre kræver, 

at der oprettes et udvalg til at lede risikohåndteringen. Citigroup blev idømt en bøde på 400 millioner dollars for disse 

interne kontrolsvigt. 

 

Citigroup bør gennemføre løbende systematisk kontrol i forbindelse med hvidvask af penge samt offentliggøre 

informationer om disse kontroller, når det er relevant. 

 

 

 

 

Commonwealth Bank of Australia 

 

Commonwealth Bank of Australia’s (CBA) intelligente indbetalingsmaskiner, som minder om almindelige 

pengeautomater, er ifølge det australske Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) blevet brugt til at 

hvidvaske indtægterne fra kriminel aktivitet, herunder udbytte fra salg af ulovlige stoffer og import af skydevåben. En 

undersøgelse har afsløret flere tilfælde af ulovligheder relateret til kundestyring, forretningsetik og compliance-processer 

hos CBA. I 2018 gik CBA med til at betale en rekordstor bøde på 530 millioner USD for at bilægge civile sager.  

 

CBA skal sikre, at den ikke er medskyldig i hvidvaskning af penge. Banken bør styrke sine processer relateret til 

hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og sikre, at den har solid intern kontrol og 

risikostyring. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med virksomheden. 
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Danske Bank A/S 

 

I september 2018 meddelte det danske finanstilsyn, at tilsynet ville genåbne undersøgelsen af Danske Banks ledelse og 

kontrol i forbindelse med spørgsmål om hvidvask af penge i dets estiske filial i lyset af offentliggørelsen af Danske Banks 

rapport om dens ikke-hjemmehørende portefølje i filialen. Rapporten viser, at der mellem 2007 og 2015 var strømmet 

over 200 milliarder euro i betalinger fra mistænkelige kilder gennem Danske Banks estiske filial. 6.200 ud af 15.000 

kunder, der ikke var beboere eller havde karakteristika på tværs af grænser, er blevet undersøgt af banken, og 

hovedparten er blevet betragtet som mistænkelig. 42 ansatte og repræsentanter har også vist sig at have været 

involveret i mistænkelig aktivitet i filialen. 

Danske Bank bør implementere risikostyringssystemer og interne kontroller, der sigter mod at forhindre økonomisk 

kriminalitet og hvidvask. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med 

virksomheden. 

 

 

 

 

 

EDP Renováveis, S.A. 

 

EDP Renováveis, S.A. opererer som et datterselskab af EDP – Energias de Portugal, som har været genstand for en lang 

bestikkelses- og korruptionsundersøgelse af portugisiske anklagere. Sagshændelserne fandt sted mellem 2004 og 2011 

under liberaliseringen af elsektoren i Portugal og de langsigtede energikontrakter, der blev oprettet på det tidspunkt. 

Virksomhedens administrerende direktør, António Mexia, og bestyrelsesmedlem og administrerende direktør for 

datterselskabet EDP Renováveis for vedvarende energi, João Manso Neto, er begge blevet udpeget som formelle 

mistænkte, og de blev begge suspenderet fra deres stillinger hos både EDP og EDP Renováveis af en domstol i Lissabon i 

juli 2020. Tidligere embedsmænd er også blevet udpeget som formelle mistænkte, herunder den tidligere 

økonomiminister, Manuel Pinho, som er anklaget for at have modtaget 4,5 millioner EUR i bestikkelse via et offshore-

selskab for at påvirke regler, der har indflydelse på elreguleringssystemet i Portugal til fordel for EDP. Efterforskningen 

er fortsat i gang, og der er endnu ikke rejst formelle sigtelser.  

Dialogen føres med EDP – Energias de Portugal, som bør få foretaget en uafhængig undersøgelse af påstandene og 

udarbejde en plan for implementeringen af eventuelle anbefalinger. Virksomheden bør også sikre, at 

direktionskontrakter indebærer både et bonus-malussystem og clawback-bestemmelser. 

 

 

 

ING Groep N.V. 

 

I marts 2019 blev der rapporteret om involvering af flere banker, herunder ING, i den såkaldte Troika-Laundromat. Den 

komplekse ordning bestod af mindst 75 skuffeselskaber oprettet af den russiske bank, Troika Bank. Pengene blev flyttet 

mellem dem for at skjule modtagerne og derefter overført til en nu nedlagt litauisk bank og videre til vestlige 

korrespondentbanker. Mediekilder har rapporteret, at mellem 2006 og 2013 passerede hundreder millioner af USD 

angiveligt gennem INGs Moskva-filial som en del af hvidvaskningsordningen. I september 2018 gik ING med til at betale 

775 millioner EUR (900 mio. USD) for at afvikle en undersøgelse fra en hollandsk anklagemyndighed om problemer 

herunder hvidvaskning af penge og korrupt praksis mellem 2010 og 2016.  

 

ING bør implementere risikostyringssystemer og interne kontroller, der sigter mod at forhindre økonomisk kriminalitet 

og hvidvaskning af penge. Banken bør ligeledes sikre, at bestyrelsen har tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med 

virksomheden. 
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JBS S.A. 

 

 

Ifølge indberetninger fra flere medier iværksatte det brasilianske politi i maj 2017 en stor efterforskning angående 

korruption i landet, der var rettet mod flere kødpakningsselskaber, herunder JBS. Angiveligt skulle virksomhederne have 

bestukket landbrugsinspektører og politikere for at overse uhygiejniske fremgangsmåder, forfalske dokumentation og 

sikre certificering af produkter, der muligvis var rådne eller forurenede. I henhold til en aftale med den brasilianske 

anklagemyndighed betalte JBS ca. 69 mio. USD i bøder. 

Derudover har JBS i flere år været forbundet med skovrydning i Amazonas. I 2017 blev virksomheden idømt en bøde på 

4,5 mio. USD af Brasiliens miljøagentur for at have købt tusindvis af kvæg fra områder med ulovlig skovrydning. 

Virksomheden er blevet beskyldt for at have begået samme forseelse i 2019 og 2020.     

I en separat sag er to ledere fra Pilgrim’s Pride, som er et datterselskab af JBS USA ejet af JBS S.A., blevet tiltalt for at 

have delt følsomme markedsoplysninger og lavet prisaftaler om slagtekyllinger i USA fra 2012 til og med 2017.  

 

Dialogen om de tre sager føres med JBS. JBS bør sikre, at virksomheden ikke er involveret i ulovlig prisfastsættelse og 

demonstrere, hvordan dens forpligtelse til ansvarlig adfærd er tilstrækkeligt understøttet af procedurer på 

bestyrelsesniveau. JBS bør ligeledes sikre, at bestikkelse bliver undersøgt til bunds i et tæt samarbejde med de 

efterforskende myndigheder. Virksomhedens anti-korruptionsprogram bør styrkes for at afspejle dens eksponering mod 

korruption. Derudøver bør JBS stoppe med at købe kvæg fra leverandører, der enten direkte eller indirekte er involveret 

i ulovlig skovrydning. De korrigerende handlinger og ekstern verifikation skal formidles. 

 

  

  

 

Lotte Chemical Corp. 

Lotte Fine Chemical Co., Ltd. 

 

I oktober 2016 afsluttede anklagemyndigheden i Seoul Central District en korruptionsundersøgelse af Lotte Group, et 

datterselskab af Lotto Corp., hvor medlemmer af den stiftende Shin-familie blev anklaget for underslæb af 45,2 mio. 

USD og tillidsbrud, der involverede omkring 160,7 mio. USD for deres rolle i at foretage uregelmæssige betalinger til 

familiemedlemmer. Anklagere hævdede, at Shin-familiemedlemmer og virksomhedsledere undgik at betale skatter, 

underrapportere lønninger og foretog ulovlige forretningstransaktioner i mere end et årti. 

Dialogen føres med Lotte Corp. Virksomheden bør implementere en politik mod korruption, som skal indeholde 

detaljerede retningslinjer for betalinger, politiske og velgørende bidrag samt gaver. Lotte Corp. bør også sikre, at de 

interne revisionsudvalg har mandat og kapacitet til at udføre sine funktioner korrekt og styrke bestyrelsens 

uafhængighed. 
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Samsung Electronics Co., Ltd. 

 

 

I 2016 blev højtstående ledere i flere virksomheder, herunder Samsung Electronics, afhørt af myndighederne i Sydkorea 

i forbindelse med påstande om korruption. Det blev rapporteret, at den tidligere præsident i Sydkorea holdt hemmelige 

møder med en ven om at tvinge donationer og forskellige tjenester fra virksomheder. I februar 2017 blev 

næstformanden for Samsung Electronics arresteret i forbindelse med korruption, der involverede den anklagede 

præsident. Efter sigende gav eller lovede Samsungs næstformand 37,2 mio. USD i donationer til fonde, der drives af én 

af præsidentens venner, til gengæld for præsidentens støtte til en kontroversiel fusion af to søsterselskaber af Samsung. 

 

Samsung bør implementere en politik mod korruption, som skal indeholde detaljerede retningslinjer for små 

bestikkelser, politiske og velgørende bidrag, gaver samt rejseudgifter. Virksomheden bør derudover sikre, at dens politik 

for anti-korruption implementeres korrekt og monitoreres. Samsung bør øge uafhængigheden af sin bestyrelse og sikre, 

at dens revision og udvalg med nærtstående parter er fuldt ud uafhængig. 

 

 

 

 

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

 

I december 2019 igangsatte svenske anklagere en sag om bestikkelse mod Ericsson, efter virksomheden var gået med 

til at betale 1 mia. USD i sanktioner for at afslutte en amerikansk undersøgelse om korruption. Virksomheden modtog en 

reduktion af straffen på 15% som delvis kredit for sit samarbejde i den amerikanske sag, men straffen er stadig blandt 

de største til dato, der er opkrævet i en aftale om USA’s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). I december 2019 blev det 

konkluderet, at virksomheden brød med Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ved at betale bestikkelse og manipulere 

dets poster for at vinde kontrakter i Mellemøsten, Afrika og Asien mellem 2000 og 2016. Virksomheden foretog også 

ikke-bogførte betalinger for at sikre forretning i Indonesien, Vietnam og Kuwait. 

Ericsson bør styrke sine anti-korruption og etiske compliance-processer i overensstemmelse med dens offentlige 

forpligtelser og afvikling med amerikanske myndigheder. Ericsson skal sikre gennemsigtighed med hensyn til 

implementering af disse forbedringer og eventuelle nye betænkeligheder, der opstår. 

 

 

 

 

Wells Fargo & Company 

 

Mellem 2011 og 2016 oprettede medarbejdere i Wells Fargo ca. 3,5 millioner kundekonti uden deres viden for at 

oppuste interne tal om tværsalg og for at opfylde salgsmål. I 2018 indgik Wells Fargo et forlig angående de falske konti. 

Der har også været anklager mod Wells Fargo om, at deres ansatte skulle have arbejdet ekstra timer uden løn for at 

imødekomme aggressive salgskvoter, og om at de ansatte blev uretmæssigt opsagt, hvis de ikke opfyldte kvoterne.  

 

Wells Fargo skal sikre, at der implementeres tilstrækkelige risikostyringsprocesser og interne kontroller med henblik på 

at reducere overtrædelser samt implementere regulerende handlinger og offentliggøre resultaterne, når det er relevant. 

 

 

 

 

Note: Data er fra Sustainalytics, som går i dialog med ovenstående virksomheder på vegne af AP Pension og andre investorer 

 


