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Eksklusionsbeslutning – Rheinmetall AG 

 

Selskabet 

 

Det tyske selskab Rheinmetall AG (herefter ”Selskabet”) blev etableret i 1889. Sel-

skabet er opdelt i to datterselskaber, for hhv. forsvar og køretøjer. Forsvarsafdelin-

gen leverer militære køretøjer, våbensystemer og ammunition til det tyske forsvar 

og til internationale kunder.1 

 

MP Pension har ingen beholdning i Selskabet, da det hidtil har været ekskluderet 

fra pensionskassens investeringsunivers på grund af aktiviteter forbundet med pro-

duktion af kemiske våben, der dog skønnes at være ophørt. 

 

  

Overtrædelsen  

 

Den kvartalsvise screening af investeringsuniverset indikerer, at Selskabets aktivi-

teter er forbundet til væsentlige negative indvirkninger på menneskerettighederne.  

 

Screeningen peger på, at Selskabet, sælger og leverer militært udstyr til stater der 

er involveret i menneskerettighedskrænkelser og overtrædelse af den internatio-

nale humanitære folkeret, heriblandt, Saudi Arabien. Aktiviteten strider potentielt 

mod International Humanitær Folkeret, FN’s Global Compact2, FN’s retningslinjer 

for menneskerettigheder og erhverv (UNGP)3 samt OECD’s retningslinjer for multi-

nationale selskaber4. 

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten.5 

 

                                                      
1 https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/about_us/index.php  

2 FN’s Global Compact, princip 1 og 2: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  

3 FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, princip 12: https://www.ohchr.org/docu-

ments/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf  

4 OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, art. 40: https://samfundsansvar.dk/sites/default/fi-

les/media/oecds_retningslinjer_for_multinationale_virksomheder.pdf  

5 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 9. 

https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/about_us/index.php
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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
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Selskabet samarbejder, gennem sit 51% ejede datterselskab, Rheinmetall Denel 

Munition, med det saudiarabiske forsvar (Saudi Arabian Military Industries), om en 

fælles våbenfabrik, som åbnede i 2016.6 Selskabets datterselskab er derudover lo-

kaliseret i Saudi Arabien.7  

 

Ifølge det tyske nyhedsbureau, Spiegel Online, har Selskabet varslet den tyske re-

gering om et sagsanlæg om kompensation for en række eksporttilladelser, og ven-

ter i øjeblikket på godkendelse fra tyske eksportmyndigheder til at sende 120 mili-

tærvogne til Saudi Arabien.8 Den tyske regering indførte i oktober 2018 et forbud 

mod eksport af våben til Saudi Arabien – på linje med de danske myndigheder. 

 

En rapport fra United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 

(OHCHR) vurderer, at Saudi Arabien har overtrådt international humanitær folkeret 

gennem dets involvering i konflikten i Yemen.9 Luftangreb har blandt andet ramt 

boligområder, markeder, begravelser, bryllupper og medicinske faciliteter. Rappor-

ten konkluderer at parterne i konflikten ikke forsøger til at minimere civile tab.10 

 

Selskabet adresserer og offentliggør ikke nogle informationer om de negative ind-

virkninger, som dets produkter risikerer at have på menneskerettighedssituationen 

i Yemen, eller dets vurderinger angående salg til kunder som involveret i internatio-

nale konflikter. 

 

Beslutning 

 

Salg og forsyning af militært udstyr til Saudi Arabien gør det muligt for staten at 

fortsætte sin undertrykkelse og menneskerettighedskrænkelser i Yemen. Saudi-

Arabien er i forvejen ekskluderet fra pensionskassens investeringer i statsobligatio-

ner.  

 

Selskaber bør respektere menneskerettighederne i alle situationer, også uaf-

hængig af staters forpligtelse til at beskytte menneskerettigheder ifølge OECD’s og 

FN’s retningslinjer.11 Det er staten, der forårsager overtrædelserne, men selskabet 

risikerer at bidrage til negative indvirkninger gennem salg af udstyr til Saudi Ara-

bien. Selskabet er dermed ikke ansvarlig for statens handlinger, men bør foretage 

en grundig undersøgelse af aftageren af dets produkter. 

                                                      
6 https://www.reuters.com/article/us-saudi-safrica-arms-exclusive/exclusive-saudi-makes-1-billion-bid-

for-partnership-with-south-africa-defense-group-denel-idUSKCN1ND14Q  

7 https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/locations_worldwide/index.php  

8 https://www.reuters.com/article/rheinmetall-results/update-1-rheinmetall-ready-to-ship-saudi-trucks-as-

defence-drives-profit-idUSL8N2103DC  

9 Beskyttelse af civilbefolkning under væbnet konflikt er et af hjørnestenene i International Humanitær 

Lov, herunder Geneve-konventionernes tre tillægsprotokoller. Læs mere her: https://www.rode-

kors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/geneve-konventionerne  

10 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479  

11 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) samt FN’s Retningslinjer for menneskerettighe-

der og erhverv (UNGP, 2011). 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-safrica-arms-exclusive/exclusive-saudi-makes-1-billion-bid-for-partnership-with-south-africa-defense-group-denel-idUSKCN1ND14Q
https://www.reuters.com/article/us-saudi-safrica-arms-exclusive/exclusive-saudi-makes-1-billion-bid-for-partnership-with-south-africa-defense-group-denel-idUSKCN1ND14Q
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/locations_worldwide/index.php
https://www.reuters.com/article/rheinmetall-results/update-1-rheinmetall-ready-to-ship-saudi-trucks-as-defence-drives-profit-idUSL8N2103DC
https://www.reuters.com/article/rheinmetall-results/update-1-rheinmetall-ready-to-ship-saudi-trucks-as-defence-drives-profit-idUSL8N2103DC
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/geneve-konventionerne
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/krigens-regler/faq/geneve-konventionerne
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479
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På baggrund af overstående vurderes det, at der er en uacceptabel risiko for, at 

Selskabet overtræder ”Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer” ved, 

som minimum, at være direkte forbundet til aktiviteter, der skønnes at overtræde 

menneskerettighederne og den internationale humanitære folkeret. 

 

Selskabet optages på eksklusionslisten idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder pen-

sionskassens politik indenfor en acceptabel tidsramme og ressourceallokering12.  

 

Denne forventning beror blandt andet på en vurdering af Selskabets respons til 

dato samt tætte samarbejde med Saudi-Arabiske forsvar omkring datterselskabet, 

Rheinmetall Denel Munition (se ovenfor). 

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

fortsat13 ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers.14  

                                                      
12 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige Investeringer, side 10. 

13 Selskabet var i forvejen ekskluderet pga. produktion af kemiske våben. Ifølge pensionskassens kvar-

talsvise screening for kontroversielle våben er denne produktion dog nu bragt til ophør, hvorved Sel-

skabet stod til at blive fjernet fra pensionskassens eksklusionsliste. Selskabet forbliver imidlertid eks-

kluderet af de hér anførte grunde, så længe risikoen for en væsentlig overtrædelse af pensionskas-

sens politik består. 

14 Jf. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 


