
 

Åpent møte om forskningsetikk: Skarp kritikk av samarbeid med Israel 

om petroleumsteknologi 

Fredag den 28. oktober arrangerte Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og 

teknologi (NENT) et åpent møte med tittelen: «Forskningssamarbeid med omstridte aktører».   

NENT er et uavhengig, offentlig organ med ansvar for forskningsetikk på dette området, og er del av 

De nasjonale forskningsetiske komitéene.  Foranledningen til møtet, er den kritikken som har blitt 

reist mot forskningssamarbeid med Israel, særlig på NTNU, før og etter at representanter for 

Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU ble med Tord Lien på delegasjonsreise til Israel for å 

diskutere samarbeid på petroleumsteknologi.  At dette møtet ble arrangert var i seg sjøl en seier for 

det arbeidet AKULBI, Palestinakomitéen og andre venner av Palestina har gjort for å skape 

oppmerksomhet og debatt om dette tvilsomme samarbeidet. Tilhengerne forsvarte det blant annet 

med nytte for Norge innen informasjonsteknologi. 

Innlederne 

De inviterte innlederne var olje- og energiminister Tord Lien (FrP), NTNUs rektor Gunnar Bovim, 

dekan ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS Øystein Lund Bø, leder av SAIH Inga Marie 

Nymo Riseth, leder for Venstrealliansen ved Universitetet i Bergen (UiB) Andreas Sjalg Unneland, og 

førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, mangeårig palestinaaktivist Lars Gule.  Møtet 

ble ledet av Aslak Bonde.  

Oljeministeren: Samarbeid om gass kan være fredsskapende 

Tord Lien gikk - ikke overraskende – sterkt inn for forskningssamarbeid med Israel på dette området. 

Han mente at Israel og Norge har gjensidige interesser i et slikt samarbeid, fordi Norge har en 

etterspurt kompetanse på petroleumsteknologi; mens Israel er spesielt sterke på 

informasjonsteknologi, som delvis er utviklet i forsvarssammenheng.  Han påpekte også at Norge 

allerede samarbeider med Israel forskningsmessig, bl.a. gjennom EU-programmene Horizon 2020.  

Lien mente at en utbygging av gass i det østlige Middelhavet kunne knytte Egypt, Kypros og Israel 

sammen med gassledninger, og at dette kunne ha en fredsfremmende effekt. Han sa også at 

palestinerne får ressurser fra Israel; det ble nettopp inngått en ny avtale mellom Israel og de 

palestinske selvstyremyndighetene om leveranser til områdene på Vestbredden, både av olje og av 

vann (!).  Han så heller ikke vesentlige folkerettslige problemer, fordi det store Leviathan-feltet som 

Israel nå bygger ut ligger i det han regnet som udiskutabelt Israelsk område. Det er påvist et felt kalt 

Marine Gaza, som ligger utenfor Gaza.  I følge Lien hadde Israel ikke til hensikt å bygge ut dette, men 

Israels oljeminister ser gjerne at det blir bygd ut, og at inntektene da tilfaller de palestinske 

sjølstyremyndighetene.   

SAIH-leder: Israels planer for olje- og gassutvinning strir mot folkeretten 

Inga Marie Nymo Riseth begynte med å snakke om universitetenes rolle i samfunnet. Hun la vekt på 

viktigheten av akademisk frihet og universitetenes autonomi. Men akademisk frihet er ikke absolutt, 

den innebærer også et ansvar, og den gir ikke rett til å krenke andres rettigheter.  Når det gjelder 



Israels planer for olje- og gassutvinning, dreier det seg dels om utvinning på den okkuperte delen av 

Golan-høydene, som etter folkeretten tilhører Syria; dels om utvinning fra felt som ligger på begge 

sider av den grønne linja, slik at ressursene vil tas fra palestinerne; og dels på sokkelen, der det ikke 

foreligger noen grenseoppgang og avtaler om fordeling av områdene.  

Det palestinske folkets rett til selvbestemmelse tilsier at disse ressursene ikke kan utnyttes lovlig 

uten godkjenning fra palestinske myndigheter. Hun mente derfor at å inngå forskningssamarbeid 

som hjelper Israel teknologisk på dette området, vil innebære en uakseptabelt stor risiko for å bidra 

til folkerettsbrudd.  

UiS-dekan: Faglig samarbeid om basis-teknologi, ikke utvinning 

Øystein Lund Bø sa at grunnen til at UiS hadde gått inn i forskningssamarbeid med Technion i Israel 

på dette området, var reint faglig. UiS er tunge og gode på petroleumsteknologi, men har behov for å 

bygge seg opp blant annet på IT-forskning. Derfor er Technion en god samarbeidspartner, faglig sett. 

Han mente UiS har behandlet spørsmålet om dette samarbeidet grundig. Det har vært diskutert på 

styrenivå både i 2013 og i 2015, da styret avviste et forslag om å avslutte samarbeidet med 10 mot 1 

stemme.   

Han mente at samarbeidet ikke bidrar til utbygging i folkerettslig uavklarte områder, fordi det dreier 

seg om basis-teknologi, og ikke direkte deltakelse i utvinningen.  Han nevnte også at UiS har valgt å 

ha akademisk samarbeid med mange ulike land, og nevnte Kina, Russland og Nord-Korea. For øvrig 

syntes UiS det var naturlig å lene seg på vedtatt norsk utenrikspolitikk i de vurderingene de gjør. 

Konkret har samarbeidet foreløpig bestått i at ansatte ved UiS har holdt gjesteforelesninger ved 

Technion, og at to Technion-studenter tar masteroppgaver ved UiS. Universitetet hadde også vurdert 

hva slags samarbeidsprosjekter de ikke ville gå inn i. UiS vil ikke inngå i direkte samarbeid med Elbit, 

og ikke inn i samarbeid om våpenteknologi.  

Venstrealliansen ved UiB: Uetisk – både klimamessig, moralsk og folkerettslig 

Andreas Skjalg Unneland begynte med å minne om at universitetene hevder de lærer studentene å 

tenke kritisk.  Men da må Akademia også ta ansvar for det de sjøl gjør. Akademia er en viktig 

samfunnsaktør i det norske samfunnet, og har mye makt. Forskningsetikk er ikke en teoretisk ting, 

den er dynamisk, og universitetene må hele tiden ha diskusjon om hva som er en etisk riktig 

forskningspolitikk. Hvilket ansvar har vi for den kunnskapen vi er med å utvikle?  

I dette tilfellet mente Unneland at det er helt klart at man går inn og bidrar partisk i en internasjonal 

konflikt – på Israelsk side. Han mente at dette samarbeidet med Israelske forskningsmiljøer om 

petroleumsteknologi må være årsbeste i uetisk forskningssamarbeid.  Det er både klimapolitisk galt, 

ved å bidra til å åpne nye felt og dermed forlenge fossilalderen. Og moralsk og folkerettslig galt, ved 

at samarbeidet vil bidra til Israelsk utnyttelse av ressursene på okkupert område.  

NTNU-rektor: Vanskelig spørsmål, men faglig interessant å samarbeide 

Gunnar Bovim åpnet med å si at han deltok ikke i denne debatten fordi han synes det er noe enkelt 

spørsmål, men fordi han synes det er vanskelig. I et nytt lovforslag blir det presisert at forskningsetikk 

både er institusjonenes og de enkelte forskernes ansvar. NTNUs strategi er tosidig – universitetet er 

for økt internasjonalt samarbeid, men vil også gjøre grundige etiske vurderinger av hva de går inn i. 

Hovedlinja er at uavhengig av regimer, så er forsker-til-forsker samarbeid et gode som også kan bidra 



til demokratisering. Som eksempel hadde NTNU valgt å ha masterstudenter fra Iran, også mens Iran 

var utsatt for internasjonale sanksjoner. Bovim mener fortsatt at det var riktig.  

Når det gjelder Israel, har NTNU hatt oppe spørsmålet om generell akademisk boikott, og avvist det i 

styret.  I dette konkrete tilfellet med petroleumsteknologi, hadde universitetet valgt å si ja til 

invitasjonen om å delta i delegasjonsreisen, fordi fagmiljøene mente det var faglig interessant. 

Foreløpig var det imidlertid, så vidt han visste, ikke innledet noe konkret forskningssamarbeid på 

området. NTNU har også nettopp opplevd at NTNU-studenter som skulle til palestinsk område i faglig 

sammenheng, ble tilbakevist av israelske myndigheter og ikke slapp inn. Dette mener NTNU er 

uakseptabelt, og har protestert overfor Israel.  

Gule, HiOA: Samarbeid med israelske institusjoner er opportunisme 

Lars Gule begynte med å påpeke at universitetene har et samfunnsansvar; juridisk, politisk og 

moralsk.  Akademia har engasjert seg for å utvikle etiske retningslinjer for næringslivet, men ser ikke 

ut til å følge dem selv. Et minimumskrav må være av man viser respekt for menneskerettigheter og 

folkerett når en vurderer hva slags samarbeid en går inn i. Når det gjelder Israel, er sammenhengen 

mellom universitetene, næringslivet og staten enda tettere enn i Norge. Samarbeid med 

institusjonene er samarbeid med staten. Og Israel er en stat som bryter folkerett og 

menneskerettigheter hele tida, en apartheidstat med en systematisk diskriminerende lovgivning og 

praksis. Det er snakk om daglige, pågående folkerettsbrudd. Og et systematisk tyveri av 

naturressurser, på den palestinske befolkningens bekostning. Samarbeid med Israel om 

petroleumsteknologi vil åpenbart bidra til dette.  

Gule mente at når det gjelder vitenskapelig samarbeid med tvilsomme regimer, kan en velge ulike 

strategier. En kan velge en prinsipiell linje, og holde seg borte fra det. En kan også velge en 

pragmatisk linje, og vurdere hva som er etisk riktig fra sak til sak. Han mente for eksempel det kunne 

være riktig å ta inn studenter for Iran, Nord-Korea eller andre land med undertrykkende regimer, slik 

NTNU og UiS nevnte, ut fra et mål om å bidra til å påvirke disse samfunnene. Det som imidlertid ikke 

kan aksepteres etisk, er en opportunistisk holdning, der en velger å gå inn i samarbeid fordi en har 

fordel av det som institusjon, selv om en ser at det ikke er riktig fra et etisk synspunkt. Gule nevnte 

også andre land enn Israel som han mente norske statlige institusjoner og universiteter ikke bør gå 

inn i samarbeid med, blant annet Saudi-Arabia.  

Kritisk debatt 

Etter sin innledning svarte Tord Lien på spørsmål, men deretter måtte han reise på grunn av andre 

avtaler, mens de andre deltakerne deltok i en paneldebatt. Til slutt var det også spørsmål og innlegg 

fra salen.  Blant dem som bidro med spørsmål og innlegg var både Sonja Krohn, Øystein Grønning og 

undertegnete, fra AKULBI.  Vi fikk gjort forsamlingen oppmerksom på oppropet som er laget mot 

universitetssamarbeidet på petroleumsteknologi, og delte det ut til alle deltakerne og tilhørerne 

etter møtet.   

Etter vårt syn bidro dette møtet til å løfte fram kritikken og debatten omkring forskningssamarbeidet 

mellom norske universiteter og Israel på petroleumsteknologi.  Alle innledningene og debatten ble 

videofilmet, og NENT har gjort videoen tilgjengelig på sine nettsider; se www.etikkom.no .  

Av Tore Sivertsen, AKULBI.  

http://www.etikkom.no/

