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1 Innledning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet Raytheon Company («Raytheon») fra 

Statens pensjonsfond utland. Selskapet har siden 2005 vært utelukket på grunnlag av 

produksjon av klasevåpen. Denne virksomheten har nå opphørt, og det er ikke lenger grunnlag 

for å utelukke selskapet. 

2 Bakgrunn 

Etikkrådet anbefalte i 2005 utelukkelse av Raytheon på bakgrunn av selskapets produksjon av 

klasevåpen.1 Utelukkelsen av selskapet har vært opprettholdt til nå.  

Ifølge retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 5(5) kan 

Etikkrådet på bakgrunn av ny informasjon anbefale Norges Bank at utelukkelse av selskaper 

oppheves. 

3 Informasjon fra selskapet 

Raytheon har lagt ut på sin hjemmeside opplysning om at det ikke lenger produserer 

klasvåpen: 

«Raytheon does not manufacture or sell cluster munitions (as defined in the 2008 

Convention on Cluster Munitions), land mines, nuclear warheads, or biological or 

chemical weapons.»2 

Selskapet bekrefter dette per mail til Etikkrådet: 

«While we cannot provide detailed responses on specific products and customers due to 

legal constraints and customer relations issues and other policy considerations, we can 

still state that Raytheon does not manufacture or sell cluster munitions, nuclear 

warheads, biological or chemical weapons.»3 

4 Etikkrådets vurdering 

På bakgrunn av det overstående anser Etikkrådet at det ikke er grunnlag for å opprettholde 

utelukkelsen av selskapet.  

  

                                                 

1 Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av klasevåpenprodusenter, juni 2005: 

http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilr%C3%A5dning-klasev%C3%A5pen-15-juni-2005.pdf.  
2 Selskapets hjemmeside: http://investor.raytheon.com/phoenix.zhtml?c=84193&p=irol-faq.  
3 Mail fra Raytheon til Etikkrådet, 13. juli 2016. 

http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilr%C3%A5dning-klasev%C3%A5pen-15-juni-2005.pdf
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet Raytheon Company fra Statens 

pensjonsfond utland. 
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