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Innledning
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapet Honeys Holdings
Co. Ltd. (Honeys) fra sine investeringer på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet
forårsaker systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Beslutningen er basert på
Etikkrådets tilrådning om å utelukke Honeys fra Statens pensjonsfond utland (SPU) som ble
offentliggjort 19.mai 20211, da Norges Bank annonserte at selskapet var utelukket fra SPU.
Honeys er et japansk selskap som designer, produserer og markedsfører klær og tilbehør for
kvinner gjennom egne merker i Japan og Kina, og er også leverandør til andre store
forhandlere i Japan. Selskapet eier to klesfabrikker i Myanmar.
KLP var ikke investert i Honeys på tidspunktet for utelukkelse.

Etikkrådets begrunnelse
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at det er «…en uakseptabel risiko for at selskapet
forårsaker systematiske krenkelser av menneskerettighetene.». Etikkrådets retningslinjer sier
at det må være en konkret sammenheng mellom selskapets virksomhet og krenkelsen for at
det skal foreligge en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til brudd på
menneskerettighetene. Det vil si at selskapet enten må ha medvirket til den eller hatt
kunnskap om den uten å søke å forhindre den.2
Beslutningen om utelukkelse er basert på undersøkelser av arbeidsforholdene, noe vi anser
som styrkende for deres vurdering. I Etikkrådets vurdering heter det:
Undersøkelser av arbeidsforholdene ved disse fabrikkene har avdekket mange brudd
på arbeidstakerrettigheter, som blant annet omfatter trakassering av ansatte og
alvorlige brudd på bestemmelser om brannsikkerhet og arbeidsmiljø. Undersøkelsene
viste også at Honeys inntil nylig har ansatt mindreårig arbeidskraft under samme
vilkår som voksne, utstrakt og ulovlig bruk av dagkontrakter, og at ansatte blir straffet
økonomisk for blant annet sykefravær. Rådet mener også at Honeys aktivt begrenser
organisasjonsfriheten gjennom oppsigelser av fagforeningsledere og
fagforeningsmedlemmer på grunn av deres deltakelse i fagforeningsaktivitet.
Selskapet har også anlagt et sivilt søksmål og politianmeldt en fagforeningsleder på
grunnlag av fagforeningsvirksomhet.
Etikkrådet vektlegger videre at Honeys benekter mange av normbruddene, og at
handlingsmønstre tilsier at normbruddene er systematiske. Risikoen for fremtidige brudd
oppfattes som stor, da Etikkrådet bemerker at selskapet i praksis ikke har et system som er
egnet til å forhindre, avdekke og avhjelpe brudd på arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet.
En mer detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning.3
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Sensitivitet: Begrenset

KLPs retningslinjer og analyse
KLP anser arbeidstakerrettigheter som en separat eksklusjonsgrunn, med bakgrunn i at
arbeidstakerrettigheter er representert som en egen grunnpilar i FNs Global Compact. 4
Dette skiller seg fra retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU), hvor
arbeidstakerrettigheter er en del av eksklusjonskriteriet for menneskerettigheter. 5 Forskjellen
mellom KLP og SPUs retningslinjer er hovedsakelig en teoretisk forskjell, og i praksis er det
få uoverensstemmelser.
Honeys var per 25. mai 2021 ikke en del av KLPs investeringsunivers og selskapet har
derfor ikke vært vurdert av KLP før Norges Bank offentliggjorde tilrådningen fra Etikkrådet
19. mai 2021.
Selskapet kan bli en del av KLPs investeringsunivers i fremtiden dersom KLPs
investeringsunivers utvides eller selskapet av ulike årsaker blir inkludert i det eksisterende
investeringsuniverset. KLP har derfor som praksis å vurdere selskapet i lys av Etikkrådets
tilrådninger til tross for at KLP ikke er investert i selskapet. Dersom KLP kommer til samme
konklusjon som Etikkrådet blir selskapet satt på KLPs liste over ekskluderte selskaper. Dette
sikrer at fremtidige endringer i KLPs investeringsunivers ikke inkluderer Honeys.
I punkt 6.3 i "Retningslinje for KLP som ansvarlig investor" heter det at:
KLP skal utelukke selskaper fra investeringer der det er en uakseptabel risiko for at
selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for … grove eller systematiske brudd på
arbeidstakerrettigheter. 6
Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende
kildemateriale. KLP ser på derfor ingen grunn til å avvike fra deres konklusjon.

Beslutning
KLP og KLP-fondene utelukker Honeys Holdings Co. Ltd fra sine investeringer på grunn av
en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til brudd på menneskerettighetene.
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