
 
 
 
 
 

 

FORUT har ved flere tidligere høringer pekt på behovet for en vurdering av pensjonsfondets 

investeringer i den multinasjonale alkoholindustrien. Dette har vi begrunnet i to forhold: For 

det første den negative innflytelsen som alkohol som forbrukerprodukt har på helse og velferd 

globalt og i mange enkeltland. Pensjonsfondets plassering av penger i multinasjonale 

alkoholselskaper fremmer interesser som står i skarp konflikt med politiske mål for global 

helse som Norge arbeider for å fremme gjennom utviklings- og bistandspolitikken. 

 

For det andre har vi pekt på den destruktive rollen som de store multinasjonale alkohol-

produsentene spiller i internasjonal politikk og i enkeltland, ikke minst i lavinntektsland og i 

land med svake styresett i Afrika. Selskapene setter store ressurser inn i påvirkning av 

nasjonal politikk og i promotering av sine produkter overfor forbrukergrupper som betraktes 

som «lovende markeder». 

 

Ny dokumentasjon blir presentert i dag 

Det er en svært krevende oppgave å dokumentere hele bredden av det som de store 

ølselskapene bedriver av tvilsom politisk påvirkning og markedsføring i utviklingsland. Vi 

har tidligere vist til noen eksempler på dette. Situasjonen er en annen nå. Samtidig som 

høringen i Finanskomiteen pågår, blir det her i Oslo lagt fram et nytt og svært omfattende 

materiale om ølselskapet Heinekens opptreden i Afrika. Det er den nederlandske journalisten 

Olivier van Beemen som er i byen for å presentere sin nye bok «Heineken in Africa».  

 

Det er seks års journalistisk gravearbeid, i mange land i Afrika og i Heinekens hjemland 

Nederland, som ligger til grunn for boka. Noe av materialet ble lagt fram i 2015 for et 

nederlandsk publikum gjennom boka «Bier voor Afrika». Dokumentasjonen i boka vakte 

heftig debatt både i medier og i nederlandsk politikk, inkludert debatt i parlamentet i Haag. 

Mange reagerte på at et stort og velrennomert selskap hadde tatt i bruk forretningsmetoder i 

Afrika som ikke ville vært akseptert i hjemlandet Nederland eller i Vesten. 

 

Tvilsomme forretningsmetoder 

Når van Beemens dokumentasjon fra Afrika vekker slik politisk oppmerksomhet, er det fordi 

det er kraftig kost som han avdekker om et av verdens største multinasjonale selskaper:  

Samarbeid med diktatorer og en krigsforbryter. Skatteunngåelser. Korrupsjon på høyt nivå. 

Uetisk markedsføring. Utnyttelse av svake politiske systemer. Superprofitt på ølsalg. Bruk av 

unge jenter som lokkeduer for salg av Heineken-øl. For å nevne noen blant mange eksempler. 

 

Den nye engelske utgaven, «Heineken in Africa», gir nye eksempler på hvordan et multi-

nasjonalt selskap velger tvilsomme forretningsmetoder i Afrika når de politiske systemene er 

svake, når nasjonal alkoholpolitikk er stort sett fraværende og der lavt utdanningsnivå gir 

ekstra mulighet for villedende markedsføring. Undertittelen på boka er da også «A 

multinational unleashed». «I fri dressur» er kanskje det mest treffende uttrykket på norsk.  

 

 



 
 

 

Van Beemen har lagt vekt på at bøkene om Heineken ikke handler om å avsløre skandaler 

eller sverte Heineken som bedrift. De skal vise hvordan svake politiske systemer og 

profittmuligheter i Afrika fører til uetisk og ulovlig opptreden fra multinasjonale selskaper. 

Forrige dagen ble den det gravende journalisten tildelt publikumsprisen under «de Tegel»-

utdelingen, som er en av de mest prestisjetunge prisene som deles ut til mediefolk i 

Nederland. 

 

Afrika – lovende markeder 

I motivasjonen for journalistprisen vises det til tre eksempler som van Beemen har 

dokumentert: En svindelsak med en hollandsk direktør som ville endt opp i nigeriansk fengsel 

i mange år hvis det ikke var for at han ble kjøpt fri med noen millioner dollar, Heinekens rolle 

under folkemordet i Rwanda, og seksuelle overgrep mot «øl-piker» som selskapet har plassert 

ut i barer og restauranter. 

 

Afrika blir av mange alkoholprodusenter oppfattet som svært lovende markeder. Ølforbruket 

ser ut til å flate ut eller gå nedover i deler av Vesten med bakgrunn i økt helsebevissthet og 

andre trender. Da byr Afrika seg fram som et svært godt alternativ: Store ungdomskull med få 

etablerte kjøpevaner, forventet økonomisk vekst og økning i kjøpekraft, og svært få effektive 

reguleringer på salg og markedsføring av alkohol.  

 

Norge har valgt å investere rundt seks milliarder kroner i Heineken og rundt 86 milliarder 

totalt i alkoholindustrien. FORUT mener den nye dokumentasjonen om Heinekens 

forretningsmetoder gir nytt grunnlag for å vurdere bruken av disse 86 milliardene. 

 

FORUT foreslår at Finanskomiteen tar inn følgende merknader til Meld. St. 20 (2018-

2019): 

• ber Finansdepartementet gi Eierskapsutvalget i Norges Bank et oppdrag om å 

utrede grunnlaget for å trekke SPU ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort 

for tobakk.  

• ber Etikkrådet gå alkoholselskapene spesielt etter i sømmene med utgangspunkt i 

den dokumentasjonen som nå er framlagt om Heinekens forretningsmetoder i 

Afrika. 

 

Artikkel av Olivier van Beemen i The Guardian: 

https://www.theguardian.com/news/2019/feb/12/heineken-claims-its-business-helps-africa-is-

that-too-good-to-be-true  

Bokomtale på FORUTs hjemmeside:  

http://www.add-resources.org/new-book-reveals-a-series-of-unethical-business-practices-by-

heineken-in-africa.6215543-315750.html  

 

Kontaktperson i FORUT: 

Prosjektkoordinator Dag Endal, dag.endal@forut.no  
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Høringsinnspill vedr. Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond 2018. 

FORUT og flere andre organisasjoner har tidligere pekt på at investeringer i alkoholsektoren er 

negative for verdens helse og utvikling. Det er også dette som er tema i dag. 

Ved utgangen av 2017 var SPU tungt inne i 

alkoholprodusenter med investeringer på 

drøyt 94 mrd. kroner eller mer enn 1,1 % av 

beholdningen. For det meste dreier det seg 

om store multinasjonale selskaper.  

Alkohol har betydelige sosiale og 

helsemessige konsekvenser.  

Hvert år dør 3,3 millioner mennesker på 

grunn av alkohol. Det kvalifiserer til en 

femteplass på listen over risikofaktorer for 

tidlig død og dårlig helse. Alkoholskader 

spenner over et vidt felt fra avhengighet, via 

en rekke sykdommer, bl.a. kreft, til ulykker, 

vold, overgrep, fattigdom og sosiale 

problemer for øvrig. Disse siste kategoriene 

rammer også tredjeperson på samme måte 

som passiv røyking for tobakksbruk. 

For menn mellom 15 og 49 år og ungdom 15-19 år er alkohol den største risikofaktoren for å dø. 

En rapport om tematikken, utarbeidet av konsulentselskapet COWI på oppdrag fra FORUT, 

konkluderer med at begrunnelsen for å trekke oljefondet ut av alkohol er sterkere enn for tobakk når 

det gjelder produktenes skadevirkninger i forhold til skade på andre enn brukeren selv. 

Siden alkohol sist ble vurdert i forbindelse med de etiske retningslinjene for SPU, samtidig som 

tobakk ble ekskludert, har vi fått ny kunnskap og utvikling i den internasjonale normdannelsen på 

området. Verden har satt alkohol på den helse- og utviklingspolitiske dagsorden.  

- WHO har vedtatt en global alkoholstrategi i 2010.  

- Et eget høynivåmøte i FN om ikke-smittsomme sykdommer i 2011 identifiserte alkohol blant 

de fire viktigste risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer.  

- I 2015 vedtok FN de nye bærekraftsmålene. Der er både ikke-smittsomme sykdommer 

generelt og alkohol spesielt trukket fram som utviklingshinder (delmålene 3.4 og 3.5).  

- I 2018 er ikkesmittsomme sykdommer og deres risikofaktorer, inkludert alkohol, gjenstand 

for et nytt høynivåmøte under FNs generalforsamling. 

SPUs investeringer bør ikke brukes til å fremme et produkt som undergraver utvikling, helse og særlig 

kvinner og barns rettigheter. Dessuten er dette dårlige investeringer fordi dårlig helse, vold og 

risikoadferd svekker arbeidsevne og sosial stabilitet og kan dermed undergrave avkastningen i andre 

deler av porteføljen. 

Til Finanskomiteen 

 

SPUs investeringer i alkoholselskaper 2009-2017 



 
 

 

Etiske aspekter ved alkoholindustrien  

Epidemien av ikke-smittsomme sykdommer spres ikke av malariamygg eller virus, men av store 

industrikonsern. Med massiv markedsføring og systematisk politikkpåvirking er multinasjonale 

alkoholkonsern med på å undergrave de framskrittene som er gjort på helsefronten.  Et godt 

eksempel for å illustrere hvordan alkoholkonsern opererer i sårbare land er Oliver Van Beemen sin 

bok om Heineken i Afrika, basert på flere års gravejournalistikk i elleve afrikanske land. I boka hevder 

journalisten at øl-giganten har unndratt skatt og vært delaktig i korrupsjon i flere land. De har i tillegg 

utsatt unge kvinner for fare for seksuell trakassering ved utstrakt bruk av såkalte «Beer girls» i 

promoteringen av sine produkter. Jentene skal pleie omgang med kundene i barer i flere afrikanske 

land for å få dem til lå drikke mer. Van Beemens avsløringer har skapt debatt både i den 

nederlandske nasjonalforsamlingen og i Europaparlamentet og var den direkte årsaken til at det 

Globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria la et omstridt partnerskap med 

Heineken på is. 

 

I Sør Afrika ble nylig en kampanje fra ABInBev, verdens største ølprodusent, lansert for å få kundene 

til å kjøpe 8-pakninger med øl. «Beers for Africa» skulle gi del av overskuddet til å kjøpe mat til 

fattige studenter, men motstanden fra sivilsamfunnet var så stor at selskapet så seg bedre tjent med 

å avslutte kampanjen.  

  

På lignende måte så vi hvordan Carlsberg omgikk det franske forbudet mot alkoholreklame på 

idrettsarenaer ved å skrive «Probably» på fotballstadionene under Europamesterskapet i 2016. De av 

representantene i Finanskomiteen som er fotballinteresserte skjønte hva det dreide seg om – det 

gjør 12-13 åringer over hele verden også! 

FORUT foreslår dermed at Stortinget tar inn følgende merknader til St. Meld. 26 (2016-2017): 

- ber Finansdepartementet gi Eierskapsutvalget i Norges Bank et oppdrag om å utrede 

grunnlaget for å trekke SPU ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk.  

- ber Etikkrådet gå alkoholselskapene spesielt etter i sømmene med hensyn til uetisk reklame 

(blant annet rettet mot barn og unge), utilbørlig innblanding i nasjonale og internasjonale 

politikkprosesser og bruk av skatteparadiser. 

 

Oslo/Gjøvik, 24.4.2018 

Øystein Bakke 

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling 

Boks 300, 

2803 Gjøvik 
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