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1 Innledning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet General Dynamics Corp. (GD) fra 

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

sjon 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 GD på bakgrunn av selskapets produksjon av 

klasevåpenet benevnt som CBU-97 / CBU-105.1  

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 

På Etikkrådets forespørsel har GD bekreftet at det har avsluttet produksjonen av klasevåpenet 

som utgjorde det opprinnelige grunnlaget for utelukkelsen, og at det heller ikke produserer 

andre former for klasevåpen: 

«[…] we have terminated our involvement in the manufacture of 

components for the CBU-97/CBU-105 Sensor Fused Weapon.  We can also 

state that General Dynamics is not, to the best of our knowledge, involved in 

activities prohibited by the provisions of the two principal international 

accords related to landmines and cluster munitions, the Convention on 

Cluster Munitions, and the Convention on the Prohibition of the Use of 

Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and of their 

Destruction.»2 

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:  

https://etikkradet.no/tilradning-om-utelukkelse-av-selskaper-som-involvert-i-produksjon-av-klasevapen/.  
2 E-post fra General Dynamics Corp. til Etikkrådet, 16. november 2018. 

https://etikkradet.no/tilradning-om-utelukkelse-av-selskaper-som-involvert-i-produksjon-av-klasevapen/
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet General Dynamics Corp. fra Statens 

pensjonsfond utland. 
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Johan H. Andresen  

Leder 

Hans Christian Bugge Cecilie Hellestveit Trude Myklebust Brit K. S. Rugland 

(Sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) 

 


