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Eksklusionsbeslutning – Energy Transfer Equity LP
Selskabet
Energy Transfer Equity LP (herefter ”Selskabet”) er et amerikansk selskab, der
beskæftiger sig med transport og opbevaring af olie. Selskabet blev grundlagt i
2002 og ejer distributionsrettighederne til Energy Transfer Partners (ETP) og
Sunoco Logistics Partners Operations LP. Begge selskaber er involveret i Dakota
Access Pipeline, som er en 1900 kilometer lang olierørledning, der transporterer
olie fra North Dakota gennem fire amerikanske stater. Projektet har mødt
opposition på grund af spørgsmål om det oprindelige folk, Standing Rock Siouxstammens rettigheder, i forbindelse med projektet.
Undersøgelsen
Selskabets forretningsaktiviteter er nærmere analyseret. Selskabet er medejer af
Dakota Access olierørledningen1. Olierørledningen løber gennem områder af
kulturel betydning og vurderes at kunne true det oprindelige folks levegrundlag i
tilfælde af et olieudslip. Kontroversen omkring rørledningen er bredt dokumenteret2
og har mødt kritik fra FN’s specialrapportører, der fremhæver, at det oprindelige
folk ikke er blevet konsulteret på passende vis om projektet3, og dermed ikke har
levet op til FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder, artikel 19 4 vedrørende
retten til selvbestemmelse og passende konsultation. Selskabet vurderes at have
udvist grov og fjendtlig adfærd i mødet med kritikken af projektet, og har ikke været
villig til at indgå i en konstruktiv dialog med pensionskassen og andre investorer
om sagen.
Overtrædelsen
Selskabets forretningsaktiviteter vurderes at være i konflikt med
menneskeretsprincipperne i pensionskassens ”Politik for ansvarlige investeringer”,
der tager udgangspunkt i bl.a. FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv.
MP Pensions investeringer skal undgå at forårsage eller bidrage til negative
indvirkninger på menneskerettighederne - og søge at stoppe eller afbøde negative
indvirkninger, som de måtte være direkte forbundne til.5 Hvis et selskab vurderes at
overtræde MP Pensions ”Politik for ansvarlige investeringer”, vil pensionskassen
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som udgangspunkt søge dialog for at stoppe eller afbøde effekterne af
overtrædelsen frem for at skride til direkte eksklusion.
Beslutningen
Det vurderes det, at Selskabet overtræder pensionskassens politik. Selskabet
optages på eksklusionslisten, idet Selskabet ikke har været villig til at indgå i dialog
- og ikke vurderes at gøre nok for at undgå lignende overtrædelser i fremtiden.
Beslutningen har den konsekvens, at Selskabet ikke må indgå i pensionskassens
investeringsunivers6.
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