Vapen- och försvarsindustrin
– Handelsbankens riktlinjer
Fastställda av verkställande direktören den 11 maj 2020
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt
risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik
bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga Handelsbankenkoncernens (Handelsbankens) förhållningsätt till vapen- och försvarsindustrin. Riktlinjen ska fungera som vägledning för beslutsfattande och
utgöra en grund för utformning av instruktioner för verksamheten.
Riktlinjen gäller för hela Handelsbanken och för all verksamhet, till
exempel kreditgivning, finansiering, kapitalförvaltning och produktutveckling.
Bakgrund
I enlighet med FN:s stadgar har varje land rätt till självförsvar.
Tillverkning av och handel med vapen och annan krigsmateriel regleras av nationell lagstiftning, mellanstatliga regelverk, internationella
konventioner och vapenembargon utfärdade av FN:s säkerhetsråd
eller EU. Förutom de uppenbara risker som finns avseende överträdelse av mänskliga rättigheter när det gäller användandet av
olika typer av vapen, kännetecknas vapen- och försvarsindustrin av
en risk för korruption.
Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling ger en
tydlig riktning och målsättning när det gäller mänskliga rättigheter,
fred och utveckling. Enskilda aktörer kan inte lösa alla de utmaningar som är kopplade till Agenda 2030. I stället kommer det att
krävas internationellt samarbete, gemensamt ansvar och globala
ansträngningar. Som en betydande leverantör av finansiella tjänster
har Handelsbanken en roll att spela i förverkligandet av Agenda
2030 och i omställningen till en hållbar ekonomi.
Handelsbankens åtaganden
Vid affärsrelationer med företag verksamma inom försvarsindustrin
ska banken kontrollera att verksamheten inte utgör ett brott mot ett
FN eller EU-vapenembargo samt att verksamheten sker i enlighet
med nationella och internationella regelverk för tillverkning och handel
med vapen och annan krigsmateriel.

Handelsbanken ska också utvärdera och ta hänsyn till företagens
riktlinjer för att motverka brott mot mänskliga rättigheter och korruption och ska vidare bevaka och särskilt ta hänsyn till hur företagen efterlever dessa riktlinjer.
Handelsbanken ska inte ha affärsrelationer med företag som tillverkar, underhåller eller handlar med vapen som är förbjudna enligt
internationella konventioner till vilka Sverige har anslutit sig. Det
innefattar bland annat biologiska vapen, kemiska vapen, personminor och klustervapen.
Handelsbanken ska inte ha affärsrelationer med företag som tillverkar, underhåller eller handlar med kärnvapen.
Relevanta initiativ, riktlinjer och konventioner
Handelsbanken förespråkar samarbete och stödjer internationella
initiativ som syftar till att förstärka det globala ansträngningarna för
en hållbar utveckling. Initiativ och riktlinjer med syfte att uppmuntra
och underlätta hållbart företagande och hållbar utveckling är en viktig grund för Handelsbankens hållbarhetsarbete. Inom vapen- och
försvarsindustrin kan särskilt följande initiativ, riktlinjer och konventioner nämnas:
A) Initiativ och riktlinjer
• FN:s Global Compact
• FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
• FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
B) Internationella konventioner
• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
• Fördraget om icke-spridning av kärnvapen
• Konventionen mot biologiska och toxiska vapen
• Konventionen om särskilt inhumana vapen
• Konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring och
användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
• Konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion
och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om
deras förstöring
• Konvention om klusterammunition
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