Til Finansdepartementet

13. juni 2013

Tilrådning vedrørende utelukkelsen av Lockheed Martin Corp. fra
investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland.

1 Innledning
Etikkrådet tilråder at selskapet Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin) ikke lenger
utelukkes fra SPU på grunnlag av klasevåpenproduksjon.
Ettersom selskapet produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, tilråder Etikkrådet at
selskapet likevel forblir utelukket fra SPU.

2 Bakgrunn
Av SPUs etiske retningslinjer fremgår det at fondets midler ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.1 Blant de våpen som faller
innenfor denne kategorien, er klasevåpen og kjernevåpen.
16. juni 2005 avga Etikkrådet tilrådning om utelukkelse av det amerikanske selskapet
Lockheed Martin fra SPUs investeringsmuligheter fordi selskapet produserte klasevåpen.2
Finansdepartementet besluttet å utelukke selskapet i august 2005, og selskapet har siden vært
utelukket fra SPU.
Etikkrådet skal rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse av selskaper fortsatt er til
stede.3 Etikkrådet har i den forbindelse innhentet følgende informasjon om selskapets produksjon av klase- og kjernevåpen:
Lockheed Martins klasevåpenproduksjon
Lockheed Martin ble i 2005 tilrådet utelukket på grunnlag av produksjon av ulike varianter av
missilet MLRS M-26S. Dette er et bakke-til-bakke missil som skytes ut med feltartillerisystemet MLRS. M-26S førte M77 DPICM klaseammunisjon. Produksjonen av dette våpensystemet var planlagt avsluttet i 2013.
Selskapet opplyser til Etikkrådet at produksjonen av dette våpensystemet nå er avsluttet, at
selskapet ikke vil inngå noen nye avtaler om produksjon av dette systemet, og at selskapet
heller ikke produserer noen andre former for klasevåpen.4
Lockheed Martins produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen
Det statlige britiske selskapet AWE (Atomic Weapons Establishment) har ansvaret for
utvikling, produksjon og vedlikehold av Storbritannias kjernevåpenstridshoder. AWE er eid
av det britiske forsvarsdepartementet, men den fysiske virksomheten drives av joint venture-
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selskapet AWE Management Ltd. (AWE ML), hvor Lockheed Martin eier en tredel.5 De
øvrige partnerne i AWE ML er selskapene Serco Group Plc. og Jacobs Engineering Group
Inc.,6 som tidligere har blitt utelukket fra SPU på grunnlag av sin deltagelse i AWE ML.7 8

3 Informasjon fra selskapet
Etikkrådet har skrevet til Lockheed Martin og spurt om det fortsatt produserer klasevåpen, og
om det eventuelt produserer sentrale komponenter til kjernevåpen. Selskapet har, som omtalt
over, besvart henvendelsen når det gjelder klasevåpenproduksjon. Etikkrådets spørsmål til
selskapet vedrørende kjernevåpenproduksjon er ikke besvart. Informasjonen om Lockheed
Martins eierskap og rolle i AWE ML kommer fra det statlige britiske selskapet AWE.

4 Etikkrådets vurdering
Etikkrådet anser det som klart at selskapet har sluttet å produsere klasevåpen. Grunnlaget for å
utelukke selskapet på grunn av klasevåpenproduksjon er derfor ikke lenger til stede.
Virksomheten til AWE ML er utvikling, produksjon, testing og vedlikehold av kjernevåpenstridshoder, og omfattes av kjernevåpenkriteriet i SPUs etiske retningslinjer. I 2007 og 2012
ble selskapene Serco Group Plc. Jacobs Engineering Group Inc. utelukket fra SPU på
grunnlag av sin deltagelse (med samme eierandel som Lockheed Martin har) i AWE ML.
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5 Tilrådning
Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av Lockheed Martin Corporation på grunnlag av
klasevåpenproduksjon.
Etikkrådet tilråder imidlertid at selskapet forblir utelukket fra SPUs investeringsmuligheter på
grunnlag av dets produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.
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