Våpenkriteriet og utviklingen
av autonome våpen
Bakgrunn
Grunnlaget for Etikkrådets arbeid er SPUs etiske
retningslinjer. Det er to hovedtyper kriterier i retningslinjene; produktkriterier og atferdskriterier. Produktkriteriene hjemler at selskapers produksjon av enkelte
typer produkter, herunder nærmere angitte typer
våpen, skal føre til utelukkelse av selskaper. Atferds
kriteriene hjemler at selskaper kan bli utelukket på
bakgrunn av sine handlinger eller unnlatelser, uavhengig av hva de produserer.
Våpentypene som har dannet grunnlag for utelukkelse
etter de etiske retningslinjene, har vært uendret siden
2004. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt de gjeldende retningslinjer er tilpasset den teknologiske
utviklingen de siste 10 år, særlig med henblikk på
utviklingen av autonome våpensystemer (AV).

Hva er autonome våpen (AV)?
Overordnet dreier temaet AV seg om økende grad av
automatisering av våpensystemer og hvilke problemstillinger dette kan reise. Med økende grad av automatisering reduseres den menneskelige involvering i
beslutningen om bruken av makt. I autonome systemer
vil systemet selv – uten menneskelig inngrep – kunne
velge når, mot hvem og hvordan det vil bruke makt.
Et kjennetegn ved AV er nettopp at denne beslutningen ikke er underlagt direkte menneskelig kontroll.
Autonomi er altså en egenskap ved et våpensystem,
ikke et våpensystem i seg selv.
Det er en glidende skala fra lav til høy grad av automatisering og over til autonomi. Når en viss grense
for automatisering er overskredet, er systemet autonomt. Det finnes likevel ingen omforent definisjon av
hva som vil utgjøre et autonomt våpensystem, og det
vil være vanskelige avgrensningsspørsmål knyttet til
en slik definisjon.
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Eksisterende, kjente våpensystemer kan neppe kategoriseres som AV, men det finnes våpensystemer med
høy grad av automatisering som nok kan sies å grense
mot autonomi. Den våpenteknologiske utviklingen
går på en rekke områder i retning av økt automatisering og på noen områder mot autonomi.
AV må ikke forveksles med såkalte dronefly. Dronefly
er fjernstyrte fly, dvs. at de er styrt av en pilot som
ikke sitter i flyet. Man kan tenke seg en utvikling mot
autonomi også for slike fly.

Humanitærrettslige rammer
For Etikkrådet er problemstillinger knyttet til AV
aktuelle ettersom det i SPUs etiske retningslinjer (§ 2
a) heter at fondets midler ikke skal være investert
i selskaper som produserer våpen som ved normal
anvendelse bryter med grunnleggende humanitære
prinsipper.1
Disse grunnleggende prinsippene som retningslinjene
refererer til, ligger til grunn for det humanitærrettslige
regelverk for krigføring som er nedfelt i bl.a. Genèvekonvensjonene. Prinsippene innebærer bl.a. at det i
strid kun skal rettes angrep mot lovlige, militære mål
(distinksjonsprinsippet), at de stridende skal balansere
påregnelige sivile tap mot forventet militær fordel
(proporsjonalitetsprinsippet) og at de stridende skal
ta de nødvendige forholdsregler for å overholde disse
prinsippene, for eksempel ved ikke å blande egne
militære mål blant sivile (krav om forholdsregler).
Våpen med egenskaper som gjør at de ikke kan
brukes i tråd med disse reglene, vil være forbudt.
I tillegg er det innført særlige forbud mot spesifikke
våpentyper.
Disse grunnleggende humanitære prinsippene kommer til anvendelse både på tradisjonell krigføring og

når krigføringen endrer karakter, for eksempel cyberkrig.2 Det er for øvrig ikke bare bruken av våpen som
er folkerettslig regulert; også ved utvikling av nye
våpentyper er stater forpliktet til å vurdere om deres
bruk vil kunne være ulovlig.3

Gjeldende retningslinjer for utelukkelse av
våpenprodusenter fra SPU
Våpenkriteriene i de etiske retningslinjene har vært
uendret siden 2004. Selv om retningslinjene i seg selv
ikke er spesifikke på hvilke våpentyper som skal danne
grunnlag for utelukkelse, er det i forarbeidene til
retningslinjene (Graverrapporten, NOU 2003:22)4 og
i påfølgende meldinger til Stortinget gitt en liste over
hvilke typer våpen som menes. Dette er alle våpen
typer som er forbudt generelt eller (nå) forbudt for
Norge å besitte i henhold til konvensjoner som Norge
har tilsluttet seg, se understående tabell.
Begrepet «normal anvendelse» i retningslinjene er
sentralt. Dette refererer til våpentypens intenderte
bruk; ethvert våpen kan i prinsippet brukes i strid med
grunnleggende humanitære prinsipper, men bare for
noen typer våpen kan man si at nærmest enhver bruk
vil være uakseptabel.
Siden 2004 er det kun produksjon av kjernevåpen og
klasevåpen som har vært grunnlag for utelukkelse av
våpenprodusenter. Det er ikke funnet noen tilfeller av
at produksjon av øvrige våpentyper som danner
grunnlag for utelukkelse, foregår i selskaper i SPU.

Forarbeidene tok høyde for at nye våpentyper kunne
legges til listen: «Det er ikke utenkelig at nye våpen
eller ammunisjonstyper vil kunne vise seg å falle
innenfor det som strider mot de humanitærrettslige
grunnprinsipper.[…] Utvalget vil videre anbefale at
muligheten for å legge nye våpen – eller ammunisjonstyper til en slik utelukkelsesliste holdes åpen»11

Problemstillinger knyttet til utvikling og
bruk av AV
Utvikling og bruk av AV reiser flere problemstillinger.
Flere av disse er riktignok ikke unike for AV, men AV
kan aktualisere dem på nye måter.12
Et utgangspunkt for vurderingen kan være at selve
konseptet med AV – at avgjørelser om liv og død
overlates til maskiner – prinsipielt og i seg selv er
problematisk. En mer avgrenset vurdering er hvorvidt
det er mulig å se for seg bruk av AV som ikke strider
mot de overnevnte humanitære prinsipper for krig
føring. Aktuelle spørsmål i den forbindelse kan for
eksempel være:
• Vil systemet kunne skille mellom stridende
og sivile?
• Vil systemet kunne oppfatte at stridende er såret
eller kapitulerer?
• Kan systemet vurdere hensynet til siviles
beskyttelse opp mot militær nødvendighet?
• Hvem kan stilles til ansvar for eventuelle lovbrudd ved bruk av AV?

Våpentype

Konvensjon

Antall selskaper
utelukket i dag

Kjemiske våpen

Kjemivåpenkonvensjonen5

0

Antall selskaper
utelukket
historisk
0

Biologiske våpen

Biologivåpenkonvensjonen

0

0

Antipersonellminer

Landminekonvensjonen7

1

1

Ikke-detekterbare fragmenter,
brannvåpen, blindende laservåpen

CCW, hhv. Protokoll 1, 3 og 48

0

0

Kjernevåpen

Ikkespredningsavtalen9

12

15

Klasevåpen

Klasevåpenkonvensjonen

5

9

6

10
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Vurderinger av de tre første punktene vil åpenbart
kunne være problematisk å overlate til maskiner,
særlig dersom AV brukes i områder hvor det også er
sivile. Det er imidlertid mulig å tenke seg bruksområder for AV hvor få eller ingen sivile er til stede og slike
problemstillinger blir mindre aktuelle, eksempelvis
innen luftstrid og bekjempelse av sjømål og undervannsmål, eller våpensystemer som ikke angriper
mennesker, for eksempel «rakettskjold». Det er altså
ikke gitt at enhver bruk av AV i seg selv og under
enhver omstendighet vil være i strid med grunnleggende humanitære prinsipper for krigføring.
Det siste punktet – spørsmålet om ansvarlighet – reiser
flere viktige problemstillinger. Kan utviklingen av AV
føre til at personer i mindre grad kan bli holdt ansvarlig
for ulovligheter? Det er en bekymring med autonomi
at grunnleggende humanitære prinsipper i praksis vil
bli satt til side fordi ansvarsforholdene som det humanitærrettslige regelverk forutsetter, desintegrerer.

Arbeidet med et forbud mot AV
Spørsmål knyttet til AV har fått økt oppmerksomhet i
senere tid. Det ble i 2014 og 2015 holdt uformelle
ekspertmøter under CCW13 om AV.
Sannsynligheten for at det i overskuelig fremtid blir
forhandlet en avtale under CCW som forbyr AV, er
liten. Det er foreløpig ikke opprettet en ekspertgruppe, som ville være det første formelle trinnet i en
slik prosess. Et nytt, uformelt ekspertmøte i regi av
CCW vil bli holdt i april 2016.
En alternativ prosess kan være at en avtale kommer
i stand utenfor CCW-rammeverket, slik som konvensjonene om landminer og klasevåpen ble til, alternativt at det blir en prosess som ender opp i mer
uforpliktende guiding principles som evt. over tid kan
få status som sedvanerett. Om forutsetningene for
noe av dette er til stede hva gjelder AV, er imidlertid
uvisst og noe snarlig utfall er uansett vanskelig å se
for seg.

Avgrensningsspørsmål
Både for en eventuell konvensjon om AV og et eventuelt AV-kriterium for utelukkelse av selskaper fra SPU
vil det være kompliserte avgrensningsspørsmål.
Her er det problemstillinger på flere nivåer:
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For det første må en evt. konvensjon (eller guiding
principles) definere hva som er forbudt. Ettersom AV
ikke er én våpentype men en funksjon som kan knyttes til ulike typer våpen, må begrensningen trolig rette
seg mot funksjon. Det må altså trekkes en grense
mellom akseptabel automatisering og uakseptabel
autonomi for våpensystemer. Videre kan man tenke
seg at spørsmålet om ansvarsforhold vil bli sentralt.
Deretter må det – hvis et kriterium knyttet til AV skal
innføres som utelukkelsesgrunn i SPU og dermed
operasjonaliseres av Etikkrådet – av dette avledes hva
slags selskapsvirksomhet som kan være grunnlag for
utelukkelse.
For Etikkrådet kan det i tillegg reises kompliserte
spørsmål om hvordan man skal vurdere «dual use»,
altså produkter som har flere formål. Dual use–spørsmål kan bli kompliserte blant annet fordi mye av
AV-funksjonaliteten nødvendigvis vil være i underliggende systemer (eksempelvis målidentifisering), og
ikke i den skarpe enden av våpenet.

AV og SPUs etiske retningslinjer
AV faller ikke inn under de eksisterende våpenkriterier
i SPUs etiske retningslinjer for produktbasert ute
lukkelse.
Dersom initiativet under CCW skulle føre frem til en
konvensjon, vil det være naturlig at AV legges til listen
over våpentyper som gir grunnlag for utelukkelse av
selskaper fra SPU, på lik linje med de andre våpen
typer under CCW-protokollene. Også dersom det
skulle komme i stand en avtale utenfor CCW-rammeverket eller en form for guiding principles som danner
et normativt grunnlag, bør AV komme med på denne
listen.
Det mest sannsynlige er imidlertid at dette ikke
kommer på plass i overskuelig fremtid. Det kan stilles
spørsmål om AV likevel bør stå på listen over våpen
som gir grunnlag for utelukkelse av selskaper, selv
om denne listen nå er knyttet til konvensjoner som
Norge er tilsluttet. Et slikt kriterium vil i så fall kunne
reise definisjons- og avgrensningsspørsmål som blir
krevende for Etikkrådet å ta stilling til uten forankringen
i en konvensjon eller i det minste noen omforente
prinsipper.

Et alternativ til å vurdere AV under våpenkriteriene i
de etiske retningslinjene, kan være å vurdere selskaper
under kriteriene for adferdsbasert utelukkelse. Dersom
AV brukt mot mennesker innebærer en krenkelse av
individers rettigheter i krig- og konfliktsituasjoner, vil
Etikkrådet vurdere om produksjon av AV kan falle inn
under retningslinjenes kriterier for atferdsbasert utelukkelse (§ 3b, alternativt under § 3f). Dette er ikke helt
uten presedens, jfr. Elbit-saken fra 2009, hvor et selskap ble anbefalt utelukket under et adferdskriterium
i retningslinjenes § 3f på bakgrunn av hva det produserte. Spørsmål om definisjon og avgrensninger vil
imidlertid kunne gjøre en slik tilnærming ganske
komplisert, men det er vanskelig å ta ytterligere stilling
til dette uten å ta utgangspunkt i et konkret forhold
knyttet til et konkret selskap.

Det viktigste tiltaket for Etikkrådet i tiden fremover
når det gjelder AV, vil være å følge med på utviklingen
i CCW-regi eller alternative prosesser utenfor
CCW-rammeverket. Også gjennom kontakter med
ulike interessenter vil rådet holde seg oppdatert på
den teknologiske utviklingen på området. Dersom
selskaper i SPU utvikler AV, kan det vurderes å
behandle enkeltsaker under adferdskriteriene, men
dette kan rådet først ta stilling til dersom en slik
situasjon skulle oppstå.
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Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland.
The Tallin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013), http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/356296245.pdf.
«In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an
obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of
international law applicable to the High Contracting Party.», Genèvekonvensjon (1949), 1 tilleggsprotokoll, Artikkel 36.
Forvaltning for Fremtiden, NOU 2003:22, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-22/id118914/.
The Chemical Weapons Convention, http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/.
The Biological Weapons Convention, http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/.
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction., http://www.
icbl.org/en-gb/home.aspx.
The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument.
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml.
Convention on Cluster Munitions (CCM), http://www.clusterconvention.org/.
NOU 2003:22, vedlegg 9, pkt. 4.4 (side 146).
Eksempelvis diskusjonen om humanitærrett vs. rettshåndhevelse i bekjempelsen av terror.
Se fotnote 8.
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