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Råd till svenska
företag med
verksamhet i
Ryssland, Belarus
och Ukraina
Till följd av den ryska invasionen av Ukraina har ett flertal
svenska företag valt att pausa sin verksamhet i Ryssland
och Belarus samt, av säkerhetsskäl, även i Ukraina.
Svenska företag som påverkas av situationen i Ukraina,
Ryssland och Belarus bör fundera över hur den egna
verksamheten och de beslut som fattas i den nu uppkomna
situationen kan komma att inverka på konflikten och de
människor som lever i den.

Företags ansvar och rättigheter
under krigstid
Företag har såväl rättigheter som skyldigheter i väpnad konflikt. Företag skyddas enligt
humanitärrätten i sin egenskap av civila men kan under vissa förutsättningar förlora
det skyddet, t.ex. om lokaler eller tillgångar används av endera sidan i militärt syfte.
Företag vars verksamhet kan sammankopplas med den väpnade konflikten genom att
man förser endera sidan med militära, logistiska, finansiella eller andra resurser omfattas direkt av den internationella humanitärrätten och måste säkerställa att man agerar
med respekt för krigets lagar.
Företag har vidare ett ansvar för att säkra respekten för mänskliga rättigheter. Svenska
staten har i den nationella handlingsplanen om företagande och mänskliga rättigheter
uttryckt en tydlig förväntan att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i sin
verksamhet såväl i Sverige som i utlandet. Mänskliga rättigheter fortsätter att gälla i
väpnad konflikt.
Även företag som inte har verksamhet i Ryssland, Belarus eller Ukraina men som har
affärsrelationer med företag som verkar där har ett ansvar för att förvissa sig om att
dessa företag inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Företag förväntas
utöva påtryckningar för att få sådana kränkningar som kan sammankopplas med en
affärspartner att upphöra eller ytterst avsluta affärsrelationen om sådana påtryckningar
är fruktlösa.

Företag som har eller har haft verksamhet i Ryssland, Belarus eller
Ukraina bör därför i enlighet med internationella regelverk och best
practice överväga att:

1.

genomföra en människorättslig konsekvensanalys (human rights
due diligence) för att säkerställa att det egna agerandet i förhållande
till konflikten (t.ex. ett beslut att pausa verksamheten i Ryssland eller
lämna den ryska marknaden) inte kränker eller bidrar till kränkningar av
mänskliga rättigheter;

2.

ta särskild hänsyn till hur det egna agerandet (t.ex. att bidra med
resurser till endera sidan i konflikten eller aktivt ta ställning i konflikten)
kan tänkas inverka på konflikten (conflict-oriented human rights impact
assessment); och

3.

granska sina leverantörsled och affärsrelationer med utgångspunkt i
att säkra respekt för mänskliga rättigheter genom värdekedjan i den
förändrade situation som uppstått till följd av kriget i Ukraina.

Om Westerberg & Partners
Westerberg & Partners är en svensk advokatbyrå med inriktning på
tvistlösning samt immaterialrätt. Vi har särskild spetskompetens inom
folkrätt, internationella skiljeförfaranden och försäkringsrätt. Våra jurister
har gedigen erfarenhet av skiljeförfaranden mot stater baserat på
bilaterala investeringsskyddsavtal och är marknadsledande i Sverige
på verkställighet av skiljedomar mot stater. Vi kan även ge råd om företags
verksamhet under väpnad konflikt utifrån humanitärrätten, mänskliga
rättigheter samt regelverk och best practice rörande ESG-arbete
(Environmental, Social and Governance) och kan bistå med relevanta
analyser och due diligence. Vår Östeuropaavdelning har erfarenhet av mål
med rysk anknytning, ryskspråkig kompetens och god kännedom om den
ryska rättsordningen.
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