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AP PENSION — Kontroversielle våben

Kontroversielle våben

Denne erklæring omfatter selskaber involveret i udvikling, pro-
duktion, salg og service af dele, der er dedikerede og essentielle 
for våbnets funktionalitet.

AP Pensions holdning
• AP Pension investerer ikke i selskaber, der er involveret i 

produktion af kontroversielle våben. Dette gælder klynge-
bomber, antipersonel miner, atomvåben samt biologiske 
og kemiske våben. 

• Kontroversielle våben har alvorlige konsekvenser for civil-
befolkninger og kan føre til brud på menneskerettigheder.

• Med AP Pensions rolle som ansvarlig investor og arbejde 
med FN’s verdensmål ønsker vi at støtte op om internatio-
nale konventioner, der forbyder udvikling og produktion af 
kontroversielle våben, som en fokuseret indsats inden for 
rammerne af vores arbejde med bæredygtig udvikling.  

Baggrund
Klyngebomber og andre masseødelæggelsesvåben påvirker 
brede områder og er derfor unøjagtige, når de bruges.1 FN’s 
kontor for nedrustningsanliggender (UNODA) lister en ræk-
ke alvorlige konsekvenser for brug af sådanne våben såsom 
spredte ikke-eksploderede dele af våbnene, som udgør en livs-
truende fare for civile selv længe efter, at en konflikt er ophørt. 
Derudover går brug af våbnene imod internationale forpligtel-
ser og menneskerettigheder og har negative konsekvenser for 
international fredsopbygning og udviklingsindsatser.2

Kontroversielle våben og væbnet vold forårsager tidlig død, 
skader, handicap, psykiske lidelser og sygdom.3 I dag er der en 
voksende bekymring for brug af eksempelvis biologiske  
våben, som bevidst produceres og frigives i krigssituationer 

med formålet om at forårsage sygdom og død.4 Mange  
lande har derfor vedtaget en række konventioner om forbud 
mod disse våbentyper. Også i de Forenede Nationers pagt 
(FN-pagten) fremhæves det, at nedrustning er en forud- 
sætning for varig fred, sikkerhed og udvikling.5  

Som investor ønsker AP Pension at respektere og følge interna-
tionale retningslinjer og konventioner. Selvom der er mangel på 
lovmæssige begrænsninger i forhold til investeringer i våben- 
producenter, anerkender vi, at det at stoppe med at finansiere 
selve udviklingen og produktionen kan have en positiv ind- 
flydelse med håbet om at forebygge de potentielle negative 
konsekvenser, de kan have for samfundet.

Gennem en samlet indsats, med staters forbud og investorers 
eksklusion af visse våbenproducenter, ønsker AP Pension at 
bidrage til at mindske ulovlig erhvervelse af kontroversielle  
våben og på bedst mulig måde sikre os, at vores investeringer 
ikke understøtter ufred, vold og kriminalitet. På den baggrund 
investerer AP Pension ikke i selskaber, der er involveret i  
produktion af kontroversielle våben.

1 UNODA, Cluster Munitions, https://www.un.org/disarmament/convarms/clustermunitions/.
2 Ibid.
3 UN, Advancing Disarmament within the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
https://www.un.org/en/chronicle/article/advancing-disarmament-within-2030-agenda-sus-
tainable-development.
4 World Health Organization, Biological Weapons, https://www.who.int/health-topics/
biological-weapons#tab=tab_1.
5 Charter of the United Nations, Chapter 5, Article 26, https://www.un.org/en/about-us/
un-charter/chapter-5.
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