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1 Innledning

Etikkrådet tilrår at selskapet GenCorp Inc. utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utlands
investeringsmuligheter fordi selskapet antas å være involvert i produksjon av kjernevåpen.

I de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland, punkt 4.4. heter det: ”Rådet gir
tilrådning om negativ filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av
våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.” I
NOU:22 2003, og senere i behandlingen av retningslinjene i Stortinget, er det forutsatt at
produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen skal omfattes av retningslinjenes punkt
4.4.

Statens pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2006 verken aksjer eller obligasjoner i
GenCorp Inc., men har i løpet av 2007 kjøpt aksjer i selskapet.

Etikkrådet avga den 19. september 2005 sin første tilrådning om uttrekk fra fondet av
selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen.1 I den tilrådningen omtaler
Etikkrådet nærmere hva som faller innenfor kriteriet om kjernevåpen. Blant annet legger rådet
til grunn at utvikling og produksjon av missiler som ikke har annen mulig anvendelse enn
levering av kjernevåpen, vil rammes av fondets etiske retningslinjer. Likeledes anser
Etikkrådet at selskaper som forestår utvikling og produksjon av motorer til kjernefysiske
missiler, bør utelukkes fra fondet.

2 GenCorps produksjon av sentrale komponenter til
kjernevåpen

GenCorps heleide datterselskap Aerojet produserer rakettmotorer for ulike formål, herunder
motorer til missiler som ikke har annen funksjon enn å frakte kjernevåpen. Ifølge
opplysninger på egen hjemmeside produserer selskapet motorer til missilene Trident III og D5
Trident: ”Aerojet currently produces solid and liquid propulsion systems for both the Air
Force Minuteman III and the Navy D5 Trident missile systems.”2

Selskapet er tilskrevet av Norges Bank med spørsmål om hvorvidt det produserer sentrale
komponenter til kjernevåpen. Selskapet ble bedt om å svare på om:

“Gencorp Inc, or any of its subsidiaries, manufactures, assembles or in any other way
produces:

- components for nuclear weapons or their means of delivery, e.g. propulsion systems
for strategic nuclear ballistic missiles,

and/or

- cluster munitions or components for cluster munitions, e.g. submunitions for such
weapons.”

1 Se http://www.regjeringen.no/nb/sub/Styrer-rad-utvalg/etikkradet/Tilradninger/Tilradninger/Tilradning-om-
uttrekk-.html?id=423836

2 Se http://www.aerojet.com/capabilities/strategic.php
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Denne henvendelsen er ikke besvart.

Etikkrådet legger til grunn at opplysningene på selskapets egen hjemmeside er oppdaterte og
finner det godtgjort at selskapet tilvirker sentrale komponenter til kjernevåpen.

3 Tilrådning

Etikkrådet tilråder å utelukke selskapet GenCorp Inc. fra investeringsuniverset til Statens
pensjonsfond - Utland i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.4, som hjemler negativ
filtrering av ett eller flere selskaper på grunnlag av produksjon av våpen som ved normal
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
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