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Innledning
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapet Oil & Natural Gas Corp Ltd
(ONGC) fra sine investeringer på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til
alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Beslutningen er i stor grad
basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke ONGC fra Statens pensjonsfond utland (SPU) som ble
offentliggjort 2. september 2021,1 da Norges Bank offentliggjorde at selskapet var utelukket fra SPU.
ONGC er et indisk oljeselskap som driver med oljeutvinning i Sør-Sudan. Selskapet deltar i to
fellesforetak, der det sør-sudanske statlige oljeselskapet Nilepet er en av forretningspartnerne.
Siden 2013 har det vært borgerkrig i Sør-Sudan, og overgrepa mot sivilbefolkningen er
veldokumenterte og har vært ekstremt grove, slik som massedrap, seksuell vold og tortur.
Overgrepene har berørt svært mange mennesker og mange av ofrene er barn. Overgrepene er blant
annet utført av styresmaktene i Sør-Sudan ved militæret og sikkerhetstjenesten i landet. Som følge
av de svært alvorlige overgrepene har FNs menneskerettskommisjon anbefalt at de ansvarlige
aktørene bør etterforskes for lovbrudd mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Etikkrådets begrunnelse
I Etikkrådets vurdering heter det:
Etikkrådet anbefaler å utelukke Oil & Natural Gas Corp Ltd fra Statens pensjonsfond utland på
grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers
rettigheter i krig- og konfliktsituasjoner.
Etikkrådet legger til grunn at selskapet må utvise en særlig aktsomhet når det opererer i krig- og
konfliktsituasjoner der det er en kjent risiko for å medvirke til svært grove normbrudd. Denne
aktsomheten gjelder også i valg av forretningspartnere. I denne saken blir kravet til aktsomhet
ytterligere stryket av at oljeindustrien i Sør-Sudan er sterkt militarisert og at den voldelige konflikten i
stor grad er drevet av kontroll over oljeressursene, blant annet i området der ONGC har sin
virksomhet.
Etikkrådet mener generelt at det er vanskelig å se for seg at det selskap kan drive oljevirksomhet i
Sør-Sudan under de gjeldende rammevilkårene uten en svært høy risiko for å medvirke til grove
normbrudd. Ved å være med i fellesforetakene har ONGC etter Etikkrådet sitt syn akseptert risikoen
for å medvirke til grove overgrep styresmaktene gjør for å legge til rette for oljevirksomhet i
regionen. I vurderingen av selskapet sin medvirkning legger rådet vekt på at det over flere år har
foreligget omfattende informasjon om disse overgrepene, og at denne informasjonen må ha vært
kjent for selskapet.
ONGC sin tilknytning til de ansvarlige aktørene i konflikten blir ytterligere styrket av at midler fra
Nilepet blir kanalisert direkte til militære formål utenom normale budsjettprosesser.
Sikkerhetstjenesten er også direkte involvert i Nilepet sin virksomhet. Rådet mener at ONGC
gjennom disse forretningssamarbeidene bidrar til å sikre inntekter og ressurser til de ansvarlige
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aktørene i konflikten. Disse midlene kan ha vært benyttet til å finansiere voldelige aksjoner mot
sivilbefolkningen.
Etikkrådet bekrefter at de har vært i kontakt med ONGC. En mer detaljert beskrivelse av saken finnes
i Etikkrådets tilrådning.2

KLPs retningslinjer og analyse
KLP anser menneskerettigheter som en separat eksklusjonsgrunn, med bakgrunn i at
menneskerettigheter er representert som en egen grunnpilar i FNs Global Compact. 3 Dette stemmer
overens med retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland (SPU).4
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 … alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.»5
Videre fremgår det av de samme retningslinjene at KLP skal følge ekskluderinger foretatt av SPU.
KLP har også på selvstendig grunnlag tatt kontakt med selskapet om saken forut for denne
eksklusjonen.
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 Oil & Natural Gas Corp Ltd fra sine investeringer på grunn av en
uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i
krigs- og konfliktsituasjoner.
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