Etisk råd for forsvarssektoren – årsrapport for 2021

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) har som mandat å styrke etisk bevissthet og refleksjon i
forsvarssektoren. Rådet skal normalt bestå av åtte medlemmer, inkludert sekretær for rådet og
to varamedlemmer. Rådets uavhengighet, faglige kompetanse og kjennskap til sektoren gjør
det unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Både mandatet og rådets
sammensetning gir rådet mulighet til å løfte frem aktuelle prinsipielle etiske problemstillinger,
drøfte dem på en grundig måte og gi konkrete, faglig funderte og gjennomførbare
anbefalinger.

Rådets sammensetning og arbeidsform i 2021
Rådet bestod ved årsskiftet 2021-2022 av åtte medlemmer: Kjersti Fjørtoft (leder), Bjørn-Erik
Marthinsen (nestleder), May Britt Thorseth (medlem), Marianne Stormo (medlem), Gudmund
Waaler (medlem) Mathea Slåttholm Sagdahl (varamedlem), Ole-Anders Turi (varamedlem),
og Norunn Kosberg (sekretær). Rådet fikk i 2021 et nytt varamedlem, Ole-Anders Turi, som
ble oppnevnt 1.desember 2021 for tre år. Det har vært avholdt seks rådsmøter i 2021, hvorav
fire digitale, hovedsakelig på grunn av pandemien. I tillegg har arbeidsutvalget (bestående av
leder, nestleder og sekretær) hatt møter jevnlig.

Aktiviteter i 2021:

Etiske utfordringer og digitale trusler i forsvarssektoren
Etiske dilemmaer når det gjelder bruk av kunstig intelligens i militær teknologi og utvikling
av nye våpensystemer har i 2021 vært en hovedsatsning for ERF. Digital teknologi kan
påvirke samfunnssikkerheten – både negativt og positivt. Rådets arbeid med digitale trusler
har resultert i følgende:
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•

ERF har deltatt i oppfølgingen av to forskningsprosjekt innenfor tematikken «digital
etikk i forsvarssektoren», tildelt av FD til henholdsvis PRIO og NTNU. Rådet har
også gitt FD anbefalinger om hvordan rapportene om «Digital etikk i
forsvarssektoren» bør brukes videre.

•

ERF arrangerte 9. november et seminar med paneldebatt på Litteraturhuset med
tittelen: «Når teknologien overtar – digitale trusler i forsvarssektoren». Generalmajor
Inge Kampenes (Cyberforsvaret) holdt innlegg om digital teknologi som potensiale for
Forvaret. Professor May Thorseth (Program for anvendt etikk, NTNU) snakket om
digitale trusler og etiske utfordringer. Den etterfølgende paneldebatten ble styrt av
Inga Strumke (NTNU). I panelet satt Rikke-Amilde Seehuus (FFI), Leonora Bergsjø
(Norsk råd for digital etikk - NORDE), Dag Hareide (forfatter) og Henrik Syse
(PRIO). Arrangementet var et samarbeid mellom ERF og NORDE ( Norsk råd for
digital etikk) og Program for anvendt etikk (NTNU).

•

Mandag 08.11.21 hadde ERF en kronikk i Forsvarets Forum om temaet. Tittel:
«Roboter, droner og autonome systemer: Digitale trusler i forsvarssektoren»
https://forsvaretsforum.no/meninger-teknologi/roboter-droner-og-autonome-systemerdigitale-trusler-i-forsvarssektoren/225774

Afghanistan – råd til FD
ERF mottok 24.08. 21 et brev fra FD der de ba om innspill til gode måter å møte/samtale med
pårørende til soldater som deltok i Afghanistan og veteraner etter at krigen i Afghanistan tok
en ny vending. ERF leverte både en skriftlig tilbakemelding og hadde et møte med FD hvor
formålet var å utdype rådene gitt i brevet, samt å invitere til spørsmål og diskusjon. Til
etterlatte og pårørende er det viktig å understreke at nordmennenes bidrag var godt. ERF
fremhevet at avgjørelsen om å gå til krig var politisk, og de norske soldatene opptråde i tråd
med det politiske myndigheter mente var viktig på gjeldende tidspunkt.
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Etisk kompetanse
Ut fra en bekymring for at satsningen på etikk i sektoren forvitrer, stilte ERF flere spørsmål
om den etiske kompetansen i forsvarssektoren i et brev til FD datert 01.09.21. I 2022 vil ERF
jobbe videre med denne problematikken.

Kristendommens rolle i Forsvaret
Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) ble høsten 2021 i et brev fra FD oppfordret til å gi sin
vurdering angående kristendommens rolle i Forsvaret. ERF diskuterte saken grundig og
formulerte i brev datert 09.12.21 sju råd til FD. Rådene går blant annet ut på at
fellesseremonier i Forsvaret bør ikke være konfesjons- og/eller religionstilknyttede, og at
seremonier som «bønn på linjen» bør avvikles som fellesseremoni. ERF anbefaler videre at
det bør skilles mellom hva som er felles velferdsgoder for soldatene og hva som er valgfri
konfesjonsspesifikk aktivitet. Videre anbefaler ERF at det må sørges for at fritaksretten er
reell. Saken fikk flere medieoppslag, blant annet i Vårt Land og Forsvarets Forum. Saken ble
også orientert om, og diskutert, i møte med FD. ERF vil i 2022 jobbe videre med denne
tematikken, med blant annet en påbegynt artikkel i Norsk Militært tidsskrift.

Annet:

-

ERF har i 2021 hatt en rekke møter, blant annet med HR-avdelingen ved FFI med
tanke på å bidra inn i deres arbeid med å forskningsetiske retningslinjer, med
Michel Mayer fra FFI og hans team om digitale trusler, med Forsvarsombudet om
fremtidig samarbeid, med Internrevisjonen om varsling, med forsvarssjefen, Eirik
Kristoffersen, og med Forsvarets tros- og livssynskorps v/ Nils Terje Lunde.

-

En viktig oppgave for rådet er å bistå konkret til etikkarbeid og undervisning i hele
sektoren. ERF bidrar fast til etikkundervisningen på Forsvarets høgskoles kurs for
vernepliktig akademisk befal. Slik undervisning ble også gjennomført av rådets
sekretær i 2021.

-

ERF hadde en artikkel om vern av kulturminner på trykk i Norsk Militært
Tidsskrift 18.03.21. Tittel: «Når kulturobjekter ødelegges i krig».
https://oslomilsamfund.no/2021/03/18/nar-kulturobjekter-odelegges-i-krig/

-

ERF deltar i forsvarssektorens jevnlige HEL-møter (Holdning Etikk Ledelse).
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