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Normbaserad screening hos Skandia
– konventioner och principer som används i bolagsanalysen
Skandia investerar i ett stort antal bolag både i vår traditionella livförvaltning och i Skandias fonder. Vi verkar för att bolagen ska
följa internationella konventioner och överenskommelser för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt
kontroversiella vapen. För att kontrollera om bolagen följer konventioner och normer granskar vi våra innehav regelbundet, både
internt och med hjälp av externa analysfirmor. I de fall granskningen fångar upp överträdelser så inleder vi ett påverkansarbete
gentemot bolagen, antingen på egen hand, i samverkan med andra aktörer eller genom externa analysfirmor.
Analysen baseras övergripande på FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter. Mer specifikt beaktas bland annat följande konventioner och normer i granskningen:
Mänskliga rättigheter
•
Den internationella konventionen om migrantarbetare
•
Det fakultativa protokollet till konventionen om barnets
rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornografi
•
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
•
FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter
•
FN:s grundläggande principer om användning av våld
och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande
myndigheter
•
FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter
•
FN:s internationella konvention om medborgerliga och
politiska rättigheter
•
FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning
•
FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning
•
FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor
•
FN:s konvention om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering
•
FN:s konvention om barnets rättigheter
•
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
•
FN:s konvention till skydd för alla människor mot
påtvingade försvinnanden
•
FN:s resolution 1803 (XVII) om permanent suveränitet
över naturtillgångar
•
Genèvekonventionen angående krigsfångars behandling
(III)
•
Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner
under krigstid (IV)
•
ILO:s konvention (nr 169) om urbefolkningar och
stamfolk
•
Tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna rörande
skydd för offren i internationella väpnade konflikter
(Protokoll I)

Arbetsvillkor
•
FN:s konvention om skydden av rättigheterna för alla
migrantarbetare och deras familjer
•
ILO:s deklaration om grundläggande principer och
rättigheter på arbetet
•
ILO:s konvention (nr 1) avseende arbetstid (i industrin)
•
ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och
kvinnor för arbete av lika värde
•
ILO:s konvention (nr 105) angående avskaffande av
tvångsarbete
•
ILO:s konvention (nr 110) angående
anställningsförhållanden för plantagearbetare
•
ILO:s konvention (nr 111) angående diskriminering i
fråga om anställning och yrkesutövning
•
ILO:s konvention (nr 131) om fastställande av
minimilöner
•
ILO:s konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde
till arbete
•
ILO:s konvention (nr 148) om skydd för arbetstagare
mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av
luftföroreningar, buller och vibrationer
•
ILO:s konvention (nr 154) om främjande av kollektiva
förhandlingar
•
ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och
arbetsmiljö
•
ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning av
anställningsavtal
•
ILO:s konvention (nr 167) om säkerhet och hälsa vid
byggnads- och anläggningsarbete
•
ILO:s konvention (nr 174) om förebyggande av
storolyckor inom industrin
•
ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och
omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta
formerna av barnarbete
•
ILO:s konvention (nr 29) angående avskaffande av
tvångsarbete
•
ILO:s konvention (nr 29) angående tvångs- eller
obligatoriskt arbete
•
ILO:s konvention (nr 30) om arbetstid för affärs- och
kontorsanställda
•
ILO:s konvention (nr 47) om 40-timmars arbetsvecka
•
ILO:s konvention (nr 5) om minimiålder i industriellt
arbete
•
ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och
skydd för organisationsrätten
•
ILO:s konvention (nr 88) om offentliga
arbetsförmedlingen
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•
•
•

ILO:s konvention (nr 95) angående löneskydd
ILO:s konvention (nr 97) om migrerande arbetare
ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpning av
principerna för organisationsrätten och den kollektiva
förhandlingsrätten

Miljö
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande
transporter och slutligt omhändertagande av farligt
avfall
Europakonventionen om skydd av djur som hålls för
uppfödning
FN: konvention om kvicksilver (Minamata)
FN:s deklaration om människans miljö
FN:s havsrättskonvention
FN:s konvention om bekämpandet av ökenspridning
(UNCCD)
FN:s konvention om biologisk mångfald
FN:s konvention om biosäkerhet (Cartagenaprotokollet)
FN:s konvention om förfarandet med
förhandsgodkännande sedan information lämnats för
vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i
internationell handel (Rotterdamkonventionen)
FN:s konvention om internationell handel med hotade
arter av vilda djur och växter
FN:s konvention om migrerande arter
FN:s ramkonvention om klimatförändringar
FN:s skogsprinciper
IAEA:s konvention om hantering av förbrukat bränsle
och säkerhet gällande radioaktivt avfall
IAEA:s konvention om kärnsäkerhet (CNS)
IMO:s konvention om beredskap vid oljeutsläpp,
reaktion och samarbete (OPRC)
IMO:s konvention till förhindrande av förorening från
fartyg (MARPOL)
Internationell konvention om reglering av valfångst
Konvention om handel med hotade arter (CITES)
Konvention om skydd och användning av
gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
Konventionen om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar
Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om
klimatförändringar
Montrealprotokollet till skydd för ozonskiktet
Ospars konvention för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten
Parisavtalet (FN:s klimatavtal)
Ramsar-konventionen om skydd av våtmarker
Riodeklarationen – FN:s konferens om miljö och
utveckling
Stockholmskonventionen om långlivade organiska
föroreningar
UNECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i
ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen)
UNECE:s konvention om tillgång till information,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig
prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen)

•
•
•

UNESCO:s konvention om skydd för världens kultur- och
naturarv
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll och
tobaksindustrin
Wienkonventionen för skydd av ozonlagret

Korruption
•
FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet
•
FN:s konvention mot korruption
•
FN:s konvention om bekämpande av finansiering av
terrorism
•
Internationell standard för bekämpande av
penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF
Recommendations)
•
OECD:s internationella finansiella aktionsgrupp
mot penningtvätt
•
OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av
utländska offentliga tjänstemän i internationella
affärsförhållanden
Vapen
•

•

•
•
•
•
•
Övrigt
•
•

FN:s konvention om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor
(truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen)
FN:s konvention om förbud mot utveckling,
framställning och lagring av biologiska vapen och
toxinvapen samt om deras förstöring
FN:s konvention om kemiska vapen
FN:s konvention om klusterammunition
FN:s konvention om vissa konventionella vapen
FN:s vapenhandelsfördrag
Fördraget om ickespridning av kärnvapen

FN-sanktioner
EU-sanktioner

