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Beslutning om å inkludere L-3 Technologies Inc. 

Desember 2017 
 

 

Sammendrag 
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av L-3 Technologies Inc. ("L-3 Technologies") 

fra KLP og KLP-fondenes investeringer. KLP utelukket L-3 Technologies (tidligere L-3 

Communications) i 2005 for medvirkning til brudd på menneskerettighetene i operasjoner 

med fengselsinnsatte ved Abu Ghraib.  

L-3 Technologies har siden den gang solgt sin tjenesteytende virksomhet 1 og er således 

ikke lenger involvert i å yte bistand til fangeoperasjoner. Videre har det ikke kommet noen 

nye rapporter om medvirkning til brudd på menneskerettighetene i løpet av de 12 årene 

selskapet har vært utelukket av KLP.  

På denne bakgrunn har KLP besluttet å oppheve utelukkelsen av L-3 Technologies Inc. 

fra desember 2017.  

 

Hendelser og selskapets involvering 
I 2004 offentliggjorde den amerikanske hæren resultatene av sin utredning av rapporter 

om mishandling av fanger i Abu Ghraib-fengselet i Irak.2 Rapporten fastslo at ansatte i 

Titan Corporation som ytet tolketjenester i Abu Ghraib-fengselet i Irak i 2003-04 var 

delaktige i fangemishandling. 3  Hærens rapport konkluderte med at det var “en 

sannsynlighetsovervekt” for at én Titan-ansatt “deltok aktivt i mishandlingen av fanger», 

og at vedkommende og én annen Titan-ansatt unnlot å rapportere mishandlingen.4  

L-3 Communications kjøpte senere opp Titan Corporation. Selskapet har siden skiftet 

navn til L-3 Technologies Inc. 

                                                
1 Engility, Pressemelding, L-3 Board of Directors Approves Spin-Off of Engility Holdings, Inc. (17. 

juli 2012). URL: http://investors.engilitycorp.com/phoenix.zhtml?c=251345&p=irol-

newsArticle&ID=1710618&highlight=.  
2 The Fay-Jones Report (2004). URL: http://www.npr.org/documents/2004/abuse/fay-

jones_report.pdf.  
3 Ibid, s. 133. 
4 Ibid. 
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Dialog med selskapet 
KLPs tjenesteleverandør har hatt en dialog med L-3 Technologies på KLPs vegne. Siden 

dialogen ble innledet har L-3 Technologies bare sendt ut et kortfattet svar med henvisning 

til selskapets etiske retningslinjer som er offentliggjort på nettsidene.5  

 

KLPs analyse 
L-3 Technologies har ikke gitt noen indikasjon på at selskapet har styrket innsatsen for å 

takle menneskerettighetsutfordringer. Likevel tyder fraværet av nye rapporterte brudd de 

siste 12 årene, samt L-3 Technologies' salg av tjenestedivisjonen, på at selskapet ikke 

lenger representerer noen uakseptabel risiko for alvorlige eller systematiske brudd på 

menneskerettighetene.  

 

KLPs beslutning  
KLP har opphevet utelukkelsen av L-3Technologies Inc. fra KLP og KLP-fondenes 

investeringer fra desember 2017. 

                                                
5 Notater arkivert hos KLP. 

https://rom.klp.no/felles/konsernnyheter/nyheter/PublishingImages/Intranett/KLP-logo-ny.jpg

