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Eksklusionsbeslutning – Wal-Mart Stores Inc. 
 

Selskabet  

Wal-Mart Stores Inc. (herefter ”Selskabet”) er verdens største supermarkedskæde 

og arbejdsgiver med over 2.000.000 medarbejdere og mere end 4.000 butikker 

alene i USA. 

 

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset viser, at Selskabet beskyldes for at 

overtræde FN Global Compacts princip 3 om arbejdstageres ret til at organisere sig 

ved systematisk at forhindre medarbejderne i at organisere sig, intimidere fagfore-

ningsfolk og nedlægge butikker, hvor medarbejderne er lykkes med at organisere 

sig. Forholdene har også været bredt dækket i internationale medier. 

 

Undersøgelsen  

MP Pension har været i dialog med Selskabet gennem en længere periode, og vur-

derer, at dialogen – på trods af markante fremskridt på andre områder – ikke har 

ført til de forbedringer af medarbejdernes grundlæggende ret til at organisere sig, 

der er nødvendige for at Selskabet overholder pensionskassens retningslinjer.  

 

Beslutningen  

MP Pension ønsker ikke, at pensionskassens investeringer bidrager til handlinger, 

som krænker den fri forenings- og organisationsret1. I vurderingen af, om et sel-

skab krænker den fri forenings- og organisationsret tages udgangspunkt i Art. 20 i 

FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne af 19482, ILO konvention nr. 87 

om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig af 19483, ILO kon-

vention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger af 

19494 og princip 3 i FN’s Global Compact5. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på MP Pensions fokusliste6 og 

på baggrund af en konkret og individuel vurdering, blev det besluttet at gå i dialog 

med Selskabet for at forsøge at opnå de forbedringer, der er nødvendige for, at 

Selskabet overholder pensionskassens retningslinjer7. 

 

Da dialogen med Selskabet gennem længere tid ikke har opfyldt MP Pensions for-

ventninger, optages Selskabet på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet 

ikke længere forventes at resultere i de forbedringer, der er nødvendige for, at Sel-

skabet overholder retningslinjerne8. Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten 

har den konsekvens, at Selskabet ikke må indgå i pensionskassens investerings-

univers9. 

                                                      
1 Jfr. § 4 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
2 Jfr. § 4, pkt. 1 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
3 Jfr. § 4, pkt. 2 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
4 Jfr. § 4, pkt. 3 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
5 Jfr. § 4 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
6 Jfr. § 19, pkt. 1 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 
7 Jfr. § 19, stk. 2, pkt. 1 i MP Pensions Retningslinjer for ansvarlige investeringer 

8 Jfr. § 53, stk. 1, nr. 1 

9 Jfr. § 54, stk. 1 


