Til Finansdepartementet

Tilrådning om utelukkelse av selskap fra SPU

21. desember 2011

1 Sammendrag
Det israelske selskapet Shikun & Binui Ltd.1 er involvert i bygging av israelske bosettinger i
Øst-Jerusalem og har også tidligere vært involvert i bygging av bosettinger i de okkuperte
områdene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Etikkrådet baserer seg blant annet på
opplysninger om dette på selskapets hjemmeside.
Etikkrådet har både henvendt seg til selskapet med spørsmål i brev og sendt utkast til denne
tilrådningen til selskapet for kommentarer, men har ikke mottatt svar fra selskapet.
Etikkrådet legger vekt på uttalelser fra Folkerettsdomstolen i Haag (ICJ), FNs sikkerhetsråd
og Den internasjonale Røde Kors-komitèen (ICRC) som alle fastslår at byggingen av israelske
bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er i strid med IV Genève-konvensjon.
Formålet med IV Genève-konvensjon er å beskytte sivile under krig og okkupasjon.
Etikkrådet anser at SPUs investering i selskapet er i strid med fondets etiske retningslinjer da
selskapets virksomhet innebærer en uakseptabel risiko for at det medvirker til alvorlige
krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Etikkrådet tilrår derfor å
utelukke Shikun & Binui Ltd. fra Statens pensjonsfond utland.

2 Innledning
Etikkrådet besluttet høsten 2011 å vurdere hvorvidt det israelske selskapet Shikun & Binui
Ltd. burde tilrådes utelukket fra SPU fordi selskapet er involvert i bygging av israelske
bosettinger i Øst-Jerusalem. Ved utgangen av 2010 eide SPU aksjer i selskapet til en verdi av
NOK 13,8 millioner.

2.1 Hva Etikkrådet har tatt stilling til
I SPUs etiske retningslinjer §2, pkt 3b, heter det:
“Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig
for: […] alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner”2
I forarbeidene til SPUs etiske retningslinjer omtales Genève-konvensjonene spesifikt som en
del av grunnlaget for vurdering av selskapers handlinger i krig og konfliktsituasjoner.3 IV
Genève-konvensjons formål er å gi beskyttelse til sivile under krig og okkupasjon. Etikkrådet
har tidligere lagt til grunn at selskapers medvirkning til staters brudd på Genèvekonvensjonene kan danne grunnlag for utelukkelse av selskaper fra fondet, og har derfor
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tilrådet utelukkelse av selskaper som bygger israelske bosettinger på Vestbredden og i ØstJerusalem.4
Etikkrådet har i denne saken tatt stilling til om Shikun & Binui Ltd. medvirker til brudd på IV
Genève-konvensjon ved at selskapet er involvert i bygging av en israelsk bosetting i ØstJerusalem, og om dette i så fall bør lede til utelukkelse av selskapet fra SPU.

2.2 Kilder
Opplysningene om Shikun & Binui Ltd. og selskapets byggevirksomhet har Etikkrådet basert
på selskapets egen hjemmeside.

3 Bakgrunn
Shikun & Binui Ltd.5 er et av de største selskapene i Israel innen bygge- og anleggsbransjen.
Selskapet har flere datterselskaper med virksomhet innen bl.a. veibygging, husbygging og
eiendomssalg og har virksomhet både i Israel og i utlandet. Blant de heleide datterselskapene
er Shikun & Binui Real Estate Development og Solel Boneh.6
Shikun & Binui Ltd. er notert på børsen i Tel Aviv. Selskapet er 57 prosent eid av det private
israelske investeringsselskapet Arison Group.
På hjemmesiden til Shikun & Binui Real Estate Development er byggeprosjektet Ramat
Rachel Dreams i området East Talpiyyot i Øst-Jerusalem oppført på listen over pågående og
avsluttede prosjekter. Ifølge salgsoppgaven er dette prosjektet beregnet ferdigstilt i januar
2013. 7
Etikkrådet har informasjon som viser at selskapet også tidligere har vært involvert i andre
byggeprosjekter på Vestbredden:
Et saksanlegg mot myndighetene i et skattespørsmål omhandlet Shikun & Binui Real
Estate Developments bygging av 102 boliger i den israelske bosettingen Ma’aleh
Edumim i 1994. Ma’aleh Edumim er en av de største israelske bosettingene på
Vestbredden.
Solel Boneh har vært hovedentrepenør for flere bosettinger på Vestbredden. Med
henvisning til israelsk offentlighetslov henvendte interesseorganisasjoner seg til
Ministry of Housing and Construction i 2006 med forespørsel om hvilke selskaper
som har vunnet anbudskonkurranser for bygging av bosettinger. I svaret fra
departementet er selskapet Solel Boneh oppgitt som bl.a. hovedentrepenør for
byggingen av bosettingen Homat Shmuel i Har Homa i Øst-Jerusalem.
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Solel Boneh har en fabrikk for produksjon av ferdigbetong i Kyriat Sefer, som ligger i
tilknytning til den israelske bosettingen Modi’in Illit på Vestbredden. Selskapet
omtaler selv dette på sine hjemmesider.8
Israelske myndigheter kunngjorde for øvrig i 2004 at Solel Boneh hadde vunnet
anbudskonkurransen for en delentreprise for oppsetting av separasjonsbarrieren mot
Vestbredden.9

4 Lovmessigheten av israelske bosettinger på Vestbredden og i
Øst-Jerusalem
4.1 Nærmere om IV Genève-konvensjon
Formålet med IV Genève-konvensjon er å beskytte sivile under krig og okkupasjon.
Konvensjonen fastsetter blant annet hvilke rettigheter og plikter en okkuperende stat har på et
okkupert territorium.
Konvensjonen trådte i kraft i 1950, og Israel tiltrådte uten reservasjoner i 1951.
I konvensjonens artikkel 49 heter det:
“[…] Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til
det område som den okkuperer.”10

4.2 Internasjonale organers syn på bosettingene
Når det gjelder spørsmålet om lovmessigheten av bosettingene, viser Etikkrådet til uttalelser
fra Folkerettsdomstolen i Haag (ICJ), FNs sikkerhetsråd og Den internasjonale Røde Korskomitèen (ICRC), som alle fastslår at byggingen av israelske bosettinger på Vestbredden er i
strid med IV Genève-konvensjon.
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Sikkerhetsrådsresolusjoner
FNs Sikkerhetsråd har vedtatt en rekke resolusjoner som fastslår at bosettingene er ulovlige,
herunder resolusjonene 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 471 (1980) og 476 (1980).
Sikkerhetsrådsresolusjon 465, som ble enstemmig vedtatt 1. mars 1980, slår blant annet fast at
Israels politikk og praksis med å bygge bosettinger på okkupert område, inkludert ØstJerusalem, er uten lovhjemmel og utgjør et graverende brudd (“constitute a flagrant
violation”) på IV Genève-konvensjon.11
Rådgivende uttalelse fra ICJ
I sin rådgivende uttalelse12 fra 2004 vedrørende lovmessigheten av Israels separasjonsbarriere
mot Vestbredden vurderte ICJ også lovmessigheten av bosettingene:
“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory
(including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”13
ICJ la her til grunn at Israels etablering av bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er i
lovstridig
Uttalelser fra Den internasjonale Røde Kors-komitèen (ICRC)
ICRC har ved flere anledninger kommet med uttalelser om lovligheten av de israelske
bosettingene på Vestbredden.
I en uttalelse fra 2001 heter det blant annet at ICRC gjentatte ganger har påpekt at de israelske
bosettingene er etablert i strid med internasjonal humanitær rett. ICRC fremhever at den
israelske staten i forbindelse med bosettingene har innført lover og administrative forordninger som på enkelte områder strider mot IV Genève-konvensjon.14
Uttalelse fra FNs Generalsekretær
I forbindelse med planene om bygging a ytterligere bosettinger i Øst-Jerusalem, uttalte FNs
Generalsekretær følgende i august 2011:
“The Secretary-General is deeply disappointed by the recent approval by the Government of
Israel to build more than 900 housing units in East Jerusalem. He reiterates that settlement
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activity in the West Bank, including East Jerusalem, is contrary to international law, and he is
concerned by provocative actions on the ground.”15
Også her påpekes det at byggingen av bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er
ulovlig.

4.3 Øst-Jerusalems status
Israel hevder at Øst-Jerusalem har en annen status enn Vestbredden for øvrig. Israel vedtok i
1980 å annektere Øst-Jerusalem ved å vedta “Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel”16. FNs
sikkerhetsråd vedtok i 1980 resolusjon 478, som fastslår bl.a. at Israels anneksjon av ØstJerusalem er ulovlig og ikke endrer områdets status som okkupert.17

5 Selskapets posisjon
Etikkrådet har tilskrevet Shikun & Binui Ltd. med spørsmål om det eller noen av dets
datterselskaper eller selskaper som det kontrollerer, er involvert i eller har planer for fremtidig
involvering i bygging av israelske bosettinger på Vestbredden (Judea og Samaria) eller i ØstJerusalem, og i så fall hvilken form for aktivitet dette er og hvilke planer selskapet har for
fremtidig virksomhet i disse områdene.18
Etikkrådet har sendt selskapet et utkast til denne tilrådningen og samtidig invitert selskapet til
å gi eventuelle merknader.19
Selskapet har ikke besvart noen av Etikkrådets henvendelser.

6 Etikkrådets vurdering
Det er bred internasjonal enighet om at Israels bygging av bosettinger på Vestbredden og i
Øst-Jerusalem er ulovlig. Etikkrådet legger til grunn av selskaper som bygger slike
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bosettinger, kan utelukkes fra SPU. Etikkrådet vil i sine vurderinger ikke skille mellom
bygging av bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden for øvrig.
Som omtalt i tidligere tilrådninger er Etikkrådets rolle å vurdere SPUs investeringer i
selskaper opp mot fondets etiske retningslinjer. Etikkrådet tar kun stilling til selskapers
subjektive forhold, ikke staters eller andre aktørers mulige normbrudd.
Etikkrådet konstaterer at selskapet Shikun & Binui Ltd. har vært, og trolig er, involvert i
bygging av flere bosettinger i de okkuperte områdene. Ettersom selskapet ikke har svart på
Etikkrådets henvendelser, er det imidlertid ikke mulig for Etikkrådet å angi eksakt status for
selskapets nåværende og fremtidige byggeprosjekter i de okkuperte områdene, utover at
prosjektet Ramat Rachel Dreams ifølge salgsoppgaven skal være ferdigstilt i 2013.
Ut fra den informasjon som foreligger om selskapets tidligere og nåværende byggeprosjekter
på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, anser Etikkrådet likevel at det foreligger en uakseptabel
risiko for at selskapet i fremtiden vil medvirke til normbrudd ved å forestå bygging av
israelske bosettinger der. Denne risikoen vil etter Etikkrådets oppfatning være til stede så
lenge slik virksomhet tillates, eller til selskapet klargjør at denne virksomheten har opphørt.

7 Tilrådning
Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Shikun & Binui Ltd. fra Statens pensjonsfond utland
på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet vil medvirke til alvorlige krenkelser av
individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
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