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Eksklusionsbeslutning – OCP Group 

Selskabet 

Det statsejede marokkanske selskab, OCP Group (herefter ”Selskabet”), blev etab-

leret i 1920 og fik sit nuværende navn i 2008. Selskabet er 100% ejet af den ma-

rokkanske stat. Selskabet fremstiller forskellige produkter, særligt gødning, til land-

bruget baseret på fosfat, som selskabet selv udvinder og forarbejder.  

  

Overtrædelsen  

Den kvartalsvise screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet, er involve-

ret i udvindingen af naturressourcer i Vestsahara, som vurderes at være i strid med 

standarderne i den internationale humanitære folkeret.  

 

Det vurderes – uagtet hvor i verden - ikke at være tilladt at udvinde naturressourcer 

på besat territorium eller i ikke-selvstyrende territorier, hvis udvindingen ikke kom-

mer den lokale befolkning til gode og sker med deres samtykke.  

 

Selskabets udvinding af fosfat i Vestsahara vurderes at stride mod FN’s Charter 

art. 731, Haager-landkrigsreglementet art. 552, the Corell Opinion3, og dermed 

UNGP princip 12 og OECD MNE art. 40. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.4 

 

Baggrund 

Vestsahara, tidl. Spansk Sahara, er et konfliktramt område i det nordvestlige Af-

rika. I 1976 blev området annekteret af Marokko og Mauretanien efter at være 

overgivet midlertidigt af Spanien, men samtidig proklamerede befrielsesbevægel-

sen Polisario den selvstændige republik ”Saharawi Arabiske Demokratiske Repu-

blik”.5 

 

                                                      
1 FN (1945): http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xi/index.html (tilgået 07.01.2019) 

2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70138 (tilgået 07.01.2019) 

3 http://www.arso.org/UNlegaladv.htm (tilgået 07.01.2019). 

4 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige Investeringer, side 9. 

5 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Vestafrika/Vestsahara (tilgået 07.01.2019). 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xi/index.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70138
http://www.arso.org/UNlegaladv.htm
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Afrika/Vestafrika/Vestsahara
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rokko. Guerillakrig og undertrykkelse har betydet, at en stor del af befolkningen bor 

i flygtningelejre i Algeriet, som støtter Polisario. En våbenstilstand blev på FN-initia-

tiv etableret i 1991, og FN har siden da opfordret til en folkeafstemning om områ-

dets fremtidige status. 

Vejledning fra Danmark  

Med enstemmighed udtrykte Folketinget i 2016 en folketingsvedtagelse (V79) 6, der 

berører Vestsahara. Folketingsvedtagelsen fraråder offentlige institutioner at enga-

gere sig i finansielle aktiviteter og indkøb fra områder med uafklaret folkeretlig sta-

tus, som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed om transaktionerne kommer lo-

kalbefolkningen til gode. Folketinget opfordrer desuden danske virksomheder til at 

udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suveræni-

tet, som Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbe-

folkningen7.  

 

Udenrigsministeren har i en række svar til folketinget sidenhen fastholdt samme 

linje8. Det bemærkes, at der ikke er vedtaget internationale sanktioner i forhold til 

Vestsahara, og at private virksomheder står til ansvar for egne dispositioner. Hvor-

vidt kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse med FN’s anbefalinger, må den 

enkelte virksomhed vurdere ud fra de konkrete omstændigheder og kendskab til 

alle relevante forhold. Regeringen har en forventning om, at virksomheder handler 

indenfor disse rammer, lyder det.9 

 

Derudover opfordrer regeringen generelt til, at der udvises samfundsansvar i tråd 

med principperne i FN’s Global Compact10, der inkorporerer FN’s retningslinjer for 

menneskerettigheder og erhverv (UNGP)11. 

 

Vejledning fra FN 

På anmodning fra FN’s sikkerhedsråd blev en juridisk vurdering12 (senere kendt 

som ’the Corell Opinion’) udarbejdet i 2002 af FN’s juridiske kontor vedrørende lov-

ligheden af ressourceudvinding i blandt andet Vestsahara via kontrakter indgået 

mellem Marokko og internationale selskaber.   

 

Vurderingen understreger ikke mindst, at naturressourcerne i ikke-selvstyrende ter-

ritorier, som Vestsahara, tilhører territoriets befolkning og ikke må udvindes mod 

                                                      
6 https://www.ft.dk/samling/20151/vedtagelse/v79/index.htm (tilgået 07.01.2019). 

7 Ibid. 

8  https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/182/svar/1410250/1762258.pdf (Indsæt link i brow-

ser, hvis det ikke virker ved klik)  (tilgået 07.01.2019). 

9 Ibid. 

10 https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact (tilgået 07.01.2019). 

11 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (tilgået 

07.01.2019). 

12 UN Legal Counsel (2002): http://www.arso.org/Olaeng.pdf (tilgået 07.01.2019). 

https://www.ft.dk/samling/20151/vedtagelse/v79/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/182/svar/1410250/1762258.pdf
https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.arso.org/Olaeng.pdf
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styrende territorium til gode13. 

 

FN’s arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhverv 

 

FN’s arbejdsgruppe for udbredelsen og implementeringen af UNGP udsendte i 

2014 en officiel udtalelse om betydningen af UNGP i konteksten af konfliktramte 

områder. MP Pension bakker op om de udtrykte forventninger, der vurderes at 

være konsistente med OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber14 og 

UNGP. 

 

Arbejdsgruppen understreger, blandt andet, at virksomheders ansvar for at respek-

tere menneskerettighederne også gælder i konfliktsituationer, herunder på besat 

territorium, og at ekstra ”nødvendig omhu” er påkrævet for at undgå at bidrage til – 

eller blive direkte forbundet til negative indvirkninger på menneskerettighederne.15 

 

Selskaber skal ligeledes respektere standarderne i den internationale humanitære 

folkeret. Selskaber med aktiviteter i eller forbundet til konfliktsituationer, bør ifølge 

arbejdsgruppen og UNGP, blandt andet: 

 

 Gennemføre udvidede indvirkningsanalyser (såkaldt ”enhanced due diligence”) i 
forhold til menneskerettighederne og standarderne i den internationale humani-
tære folkeret, 
 

 Adressere udfordringerne i tråd med de internationale retningslinjer fra FN og 
OECD, herunder forsøge at gøre deres indflydelse gældende. 
 

 Offentligt anerkende udfordringerne og redegøre for, hvordan negative indvirknin-
ger forebygges, standses eller afbødes, herunder redegøre for ophør af forret-
ningsaktiviteter, hvor det måtte være nødvendigt.16 

 

Selskaber bør desuden, ifølge arbejdsgruppen, offentligt vise, at de ikke støtter 

fortsættelsen af overtrædelser af international lov eller bidrager til negative indvirk-

ninger på menneskerettighederne. Selskaber bør ligeledes være opmærksomme 

på FN’s resolutioner og rapporter om menneskeretsovertrædelser i området og 

tage højde for informationerne i deres indvirkningsanalyser. 

 

Undersøgelsen  

Screeningen af investeringsuniverset indikerer, at Selskabet er involveret i udvin-

ding af fosfat i Vestsahara uden at dette vurderes at komme den lokale befolkning 

til gode eller ske med deres samtykke. 

 

                                                      
13 Ibid., s. 6. 

14 OECD (2011): https://samfundsansvar.dk/sites/default/files/media/oecds_retningslinjer_for_multinatio-

nale_virksomheder.pdf (tilgået 07.01.2019) 

15 UN Working Group on Business and Human Rights (2014): https://www.ohchr.org/Documents/Is-

sues/Business/OPTStatement6June2014.pdf (tilgået 07.01.2019). 

16 Ibid. s. 9-12 

https://samfundsansvar.dk/sites/default/files/media/oecds_retningslinjer_for_multinationale_virksomheder.pdf
https://samfundsansvar.dk/sites/default/files/media/oecds_retningslinjer_for_multinationale_virksomheder.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf


 

 

Side 4 | 4 Aktiviteten bekræftes af Selskabet på dets hjemmeside17. Yderligere undersøgel-

ser om beskyldningens rigtighed anses derfor ikke for nødvendige.  

 

Beslutningen  

På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at der er en væsentlig 

risiko for, at Selskabet overtræder MP Pensions ”Politik for Ansvarlige investerin-

ger”18, hvor i det fremgår, at selskaber skal respektere standarderne i den internati-

onale humanitære folkeret, når de driver forretning i konfliktramte områder.  

 

Selskabet optages på eksklusionslisten, idet selskabet er 100 % statsejet og pensi-

onskassen ikke forventer at kunne påvirke suveræne stater19. Dialog med Selska-

bet forventes derfor ikke at resultere i forbedringer, der er nødvendige for at Sel-

skabet overholder pensionskassens politik.20 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.21 

 

MP pensions generelle tilgang til selskaber i konfliktramte områder  

MP Pensions tilgang omfatter alle større selskabers aktiviteter og indvirkninger på 

menneskerettighederne på globalt plan. Konfliktramte områder er en del af MPs 

Politik for ansvarlige investeringer, som også omfatter andre konfliktramte områder 

end Vestsahara. For en uddybning af pensionskassens tilgang se MP Pensions 

’Standpunktspapir Konfliktramte områder’22 på pensionskassens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Selskabet udvinder bl.a. fosfat ved byen Bou Craa i Vestsahara ifølge selskabets hjemmeside: 

http://www.ocpgroup.ma/en/who-we-are/our-activities (tilgået 07.01.2019). 

18 Politikken for Ansvarlige investeringer kan læses her: https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlig-

hed/rapporter-og-politikker/  

19 Jfr. Pensionskasses Politik for Ansvarlige investeringer, side 15. 

20 Jfr. Pensionskasses Politik for Ansvarlige investeringer, side 7 og 10. 

21 Jfr. Pensionskasses Politik for Ansvarlige investeringer, side 10 og 14. 

22 Læs standpunktspapiret på https://mppension.dk/om-mp-pension/publikationer/#/standpunkter  

http://www.ocpgroup.ma/en/who-we-are/our-activities
https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlighed/rapporter-og-politikker/
https://mppension.dk/afkast-og-ansvarlighed/rapporter-og-politikker/
https://mppension.dk/om-mp-pension/publikationer/#/standpunkter

