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Forskning over folkerett?



Universitetets rolle i samfunnet

• Besvarer vanskelige spørsmål ved hjelp av kritisk 

refleksjon

• En demokratisk funksjon

• Tilgang på kunnskap og samarbeid på tvers av 

landegrenser er avgjørende

• Akademisk frihet

• Universitetets autonomi



Med frihet kommer også ansvar

• Akademisk frihet er ikke absolutt: kan 

ikke krenke andres rettigheter

• Autonomi

å ikke la seg styre, men også å ta 

egne standpunkt

• Universitet skal lede samfunnet i riktig 

retning

• Internasjonal lov



Petroleum i uavklart grenseland

• Rantis-feltet: både på israelsk og palestinsk 
grunn

• Golanhøydene: okkupert syrisk land

• Uavklarte grenser med alle naboland:

• Hvor går grensen til Gaza?

• Til Libanon? 

• Til Egypt? 

• Til Tyrkia? 

• Til Kypros? 



Hva sier folkeretten? 

• Retten til selvbestemmelse – rett til å 
bestemme over egne naturressurser 

• Ressursutnyttelse på okkupert land er 
ulovlig

• Internasjonale organer har fastslått: 

• Palestinsk rett til selvbestemmelse

• Golanhøydene er syrisk

• Internasjonal havrett 



Hva er norsk politikk? 

- I det lange løp så håper vi virkelig at det blir mulig for palestinerne å skaffe 

inntekter også fra denne type felt. Men jeg tror vi skal ha respekt for at 

man må få avklaringer av grunnleggende folkerettslige spørsmål. Det er 

et prinsipp vi har lagt til grunn selv. Før vi fikk delelinjen, avstod både vi og 

Russland å drive leteboring i omstridt område også her hos oss
Espen Barth Eide (2013) 

https://www.nrk.no/dokumentar/vil-ikke-gi-palestinerne-olje-hjelp-1.10924694 



Hva er norsk politikk? 

- Norske myndigheter (…),oppfordrer partene til å løse uavklarte spørsmål i 

tråd med folkeretten. Erfaring har vist at det kan være lettere å oppnå 

enighet om avgrensingen dersom spørsmålet om ressursutnyttelse i 

omstridte områder ikke settes på spissen før avgrensningsspørsmålet er 

løst.

- Regjeringens klare tilrådning til norske selskaper er at det bør utvises 

tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av 

naturressurser i havområder med uavklarte eller omstridte 

jurisdiksjonsforhold, 
Børge Brende (Stortinget, 30.06.2014) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-

sporsmal/?qid=60250



Petroleumssamarbeid med Technion

• Israel mangler kompetansen vi har 

• En uakseptabel risiko for at norske 
universiteter bidrar til folkerettsbrudd



Bryter NTNU sine egne etiske retningslinjer? 

«NTNU som statlig universitet, følger norsk politikk i sine 
institusjonelle relasjoner»

«NTNU vil bidra til å fremme de universelle 
menneskerettighetene gjennom internasjonalt utdannings-
og forskningssamarbeid i samsvar med prinsippene i UN 
Academic Impact»

3.c.a. Internasjonale relasjoner og menneskerettigheter 



Spørsmål? 

Inga.riseth@saih.no


