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Innledning
Walmart Inc. og Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. ("Walmart") har vært utelukket fra
KLP og KLP-fondene sine investeringer siden juni 2003 på bakgrunn av en uakseptabel
risiko for at selskapet medvirket til menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet og i
selskapets leverandørkjede. I 2005 besluttet SPU å utelukke Walmart, etter anbefaling fra
Etikkrådet, basert på samme beslutningsgrunnlag som KLP. 1 Etikkrådet har nå vurdert at
Walmart sin utelukkelse kan oppheves. 2

Etikkrådets vurdering
Etikkrådet anbefalte i juni 2019 at utelukkelsen av Walmart fra SPU sine investeringer ble
opphevet. 3 Dette med bakgrunn i at det har skjedd en positiv utvikling på områdene som
Etikkrådet la vekt på i tilrådningen for utelukkelse i 2005, knyttet til forhold i
leverandørkjeden og i egen virksomhet. Etikkrådet fremlegger at det fortsatt kan være
kritikkverdige forhold ved selskapet, men at det ikke lenger syntes å være grunnlag for
"[…] å hevde at selskapet systematisk har en diskriminerende praksis overfor grupper av
ansatte, at mindreårige arbeider ulovlig for selskapet, eller at ansatte systematisk
pålegges arbeid uten godtgjørelse." 4

Etikkrådet konkluderer med at:
Det er dermed heller ikke lenger en uakseptabel risiko for at Walmart medvirker til
menneskerettighetsbrudd knyttet til egen virksomhet på en måte som danner
grunnlag for utelukkelse av selskapet fra SPU. 5
Gjennom Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor følger KLP det samme kriteriet
for utelukkelse av selskaper dersom det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapet
medvirker til menneskerettighetsbrudd. KLP mener begrunnelsen fra Etikkrådet for
inkludering er tilfredsstillende og har derfor besluttet å inkludere selskapet.

Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av Walmart, 15. november 2005:
https://etikkradet.no/wal-mart-stores-inc/.
2 Etikkrådet tilrådning om opphevelse av utelukkelse av Walmart 18. juni 2019:
https://etikkradet.no/files/2019/06/Walmart-opphevelse-2019.pdf
3 Ibid.
4 Ibid, side 4.
5 Ibid, side 4.
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KLPs beslutning
KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av Walmart Inc. og Wal-Mart de Mexico S.A.B.
de C.V. fra KLP og KLP-fondenes investeringer med virkning fra Juni 2019.
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