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1 Innledning  
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet å utelukke selskapet Li Ning Co Ltd 

(Li-Ning) fra sine investeringer på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker 

til alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang, Kina. 

Beslutningen er i stor grad basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Li-Ning fra Statens 

pensjonsfond utland (SPU) som ble offentliggjort 7. mars 2022,1 da Norges Bank annonserte 

at selskapet var utelukket fra SPU. 

Li-Ning er et kinesisk selskap som produserer og selger sportsklær- og utstyr. Selskapet er 

børsnotert på Hong Kong Stock Exchange.  

2 Etikkrådets begrunnelse   
I Etikkrådets tilrådning er det vurdert at det er «(…)risiko for tvangsarbeid knytt til Li-Ning 

si verksemd(…)». Informasjon som er publisert på kinesiske nettsider tilsier at selskapet i 

2017 inngikk en samarbeidsavtale med en leverandør som hadde produksjon i en 

interneringsleir i Xinjiang. 

Etikkrådet legger til grunn at Xinjiang er en region i Kina hvor omtrent 45 prosent av 

befolkningen tilhører den etniske minoriteten uigurene. De siste årene har styresmaktene 

trappet opp overvåkingen av befolkningen og over en million uigurer og andre etniske 

minoriteter har blitt plassert i interneringsleirer. Flere rapporter og avisartikler beskriver at 

uigurene og andre etniske minoriteter har vært utsatt for tvangsarbeid, enten i direkte 

tilknytning til interneringsleirene eller andre steder, som en del av et statlig ledet 

sysselsettingsprogram. Bomullsproduksjon av blitt trukket frem som en sektor med særlig 

høy risiko for tvangsarbeid, ofte organisert av det statlige organet Xinjiang Production and 

Construction Corps (XPCC).   

I Etikkrådets vurdering heter det: 

Ifølgje selskapsprofilar og annonsar på fleire kinesiske nettsider inngjekk Li-Ning i 

2017 ein samarbeidsavtale med selskapet Xinjiang Jinfujie Clothing Co Ltd 

(Jinfujie). Avtalen skulle ifølgje nettsidene gjere Jinfujie til Li-Ning sin 

"produksjonsbase". Jinfujie er eit selskap som søkjer å bidra til å implementere 

styresmaktene sin politikk for å nedkjempe fattigdom. Selskapet skal ha produksjon i 

ein av interneringsleirane, Kashgar Education and Training Centre. Jinfujie har 

også produksjonsfasilitetar i Xinjiang der selskapet skal ha motteke mange 

arbeidarar gjennom statelege sysselsettingsprogram retta mot etniske minoritetar. 

Leiinga i selskapet skal ha erfaring frå militæret, og arbeidarane skal vere 

underlagt opplæring i "militær-stil", samstundes som selskapet søkjer å endre 

arbeidarane sin ideologi. 

(…) I ein rapport frå 2020 frå tenketanken Australian Strategic Policy Institute er 

Li-Ning nemnd blant fleire andre selskap som kjøper frå to andre selskap knytt til 
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tvangsarbeid i Xinjiang, Changji Esquel Textile Co. Ltd (Esquel) and Victory City 

International Holding Ltd (Victory City). Medan Esquel skal ha hatt uigurar som 

arbeida på ein av fabrikkane sine i Xinjiang, skal eit dotterselskap av Victory City 

ha motteke arbeidarar frå Xinjiang ein anna stad i landet. Kva gjeld kjøp av bomull 

frå Xinjiang, har Li-Ning offentleg uttrykt at selskapet vil halde fram med å kjøpe 

denne til trass for skuldingar om tvangsarbeid. Det er også rapportert at selskapet 

merkar ein del av produkta sine som "made of Xinjiang cotton". 

(…) Basert på offentleg tilgjengeleg informasjon om Li-Ning sine leverandørar, samt 

den generelle risikoen knytt til tekstil- og bomullsproduksjon i regionen, meiner 

rådet at det er risiko for tvangsarbeid knytt til Li-Ning si verksemd. Etikkrådet har 

ikkje motteke informasjon som tilseier at Li-Ning har undersøkt eller adressert 

denne risikoen, korkje kva gjeld Jinfujie eller andre leverandørar. Når selskapet 

heller ikkje svarar på rådet sine førespurnader, konkluderer rådet med at risikoen 

for at selskapet medverkar til mennerettsbrot, er uakseptabel. 

En mer detaljert beskrivelse av saken finnes i Etikkrådets tilrådning.2 

3 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 … grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter som 
for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid 
og andre grove eller systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter»5. 

Resonnementet i Etikkrådets tilrådning er godt begrunnet og inkluderer omfattende 

kildemateriale. KLP ser på derfor ingen grunn til å avvike fra deres konklusjon.  

4 Beslutning 

KLP og KLP-fondene utelukker Li Ning Co Ltd fra sine investeringer på grunn av en 

uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd i 

Xinjiang, Kina.  

 

 

 
2 https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/275/2022/03/Tilrading-Li-Ning-NOR.pdf  
3 FNs Global Compact  
4 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland 
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