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Folk og Forsvar er en svært anerkjent paraplyorganisasjon for 62 
medlemsorganisasjoner.  

Organisasjonen arrangerer årlig studieturer blant annet til Wien og 
Bratislava. Studieturene tar sikte på å øke kunnskapen om 
Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSCE/OSSE), 
FN-organisasjonene IAEA (International Atomic Energy Agency) og 
UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime), samt politiske 
forhold i Østerrike og Slovakia.  

Programmet omfatter besøk og orienteringer ved den norske OSSE-
delegasjonen og Den norske ambassaden i Wien, 
besøk/orienteringer på OSSEs hovedkvarter i Hofburg, omvisning på 
FNs hovedkvarter i Wien, og besøk/orienteringer på Den norske 
ambassaden i Bratislava.  

Bakgrunnen til deltakerne er ofte svært forskjellig. Vår gruppe besto av 
pensjonerte offiserer, studenter og ansatte i frivillige organisasjoner. 
Felles for alle er interesse for Forsvar og sikkerhetspolitikk. 



Bratislava 

 

Andre dag av vårt besøk var satt av til et besøk i Bratislava. Her fikk vi en 
orientering av ambassadøren om Slovakia og forholdet til Norge. 

I Slovakia er det svært få muslimer. Slovakia har heller ikke tatt i mot 
flyktninger etter krigen i Syria. De som nektet å ta i mot flyktninger ble ilagt 
en bot av EU. For å slippe «boten» tok Slovakia inn 16 kristne syrere. De 
fleste flyktningene er heller ikke interessert i å bosette seg i landet, men 
ønsker å dra videre til Tyskland og andre vestlige land. 

Relasjonene mellom Norge og Slovakia er gode, ikke minst på grunn av 
EØS kontingenten Norge betaler. 

Bjørnstjerne Bjørnson spilte en viktig rolle i forbindelse med frigjøringen 
av landet og dette glemmes ikke i Slovakia. 

Ellers dreide mye av den aktuelle interessen for Norge seg om sykkel-VM 
i Bergen og deres egen nasjonalhelt, Peter Sagan. 

Romfolket er en utfordring. De har like rettigheter som andre slovakiske 
borgere, men har et dårlig rykte for å utnytte systemet.  

Barn har tilbud om skolegang, men faller ofte ut av skolen på grunn av 
romfolkets egen kultur og levesett. 



Slovakia som var en del av Tsjekkoslovakia, ble skilt fra Tsjekkia i 1993. 
To sterke presidenter, Vladimir Meciar i Slovakia, og Vaclas Klaus i 
Tsjekkia, gjennomførte den fredelige delingen nærmest på egen hånd. I 
dag mener mange slovaker at det var en uklok beslutning. 

Gamlebyen i Bratislava har vært 
igjennom en omfattende 
renovering og er nå blitt et sted 
med et levende uteliv både for 
turister og fastboende. Kunst og 
utsmykking er folkelig og plassert 
på gater og andre offentlige 
steder. 

 

 

 

Wien 

Wien er mye mer nyttårskonsert med 
Strauss og Mozart. Byen er bl.a. vertsby for 
OSCE, FN og IAEA.  

OSCE holder til i Hofburg, en nydelig bydel 
som arealmessig er større enn Versailles 
ved Paris. 

OSCE har i dag 57 medlemsland, 
hovedsakelig fra Europa, men også 6 
asiatiske. USA er også medlem, og betaler 
selvfølgelig det meste av medlems-
kontingenten.  

Grunnlaget for OSCE var Helsingforserklæringen som ble utarbeidet i 
1975. OSCE het da CSCE (Commission on Security and Cooperation in 
Europe), eller KSSE på norsk.  

Helsingforserklæringen ble undertegnet av 35 stater. Den inneholdt 
elementer om sikkerhetspolitikk med ”militære sikkerhetsskapende tiltak” 
som det står, og prinsipper for normalisering mellom Øst- og Vest-Europa.  



Wien-dokumentet er en avtale fra 1990 mellom medlemslandene hvis 
”mål er å øke tryggheten og tiltroen mellom medlemmene av 
organisasjonen”. Avtalen inkluderer en årlig utveksling av militær 
informasjon om styrker i Europa fra Atlanterhavet til Ural. Det tar for seg 
informasjon om uvanlig militær aktivitet og farlige hendelser, 
forhåndsvarsling, utveksling av årlige kalendere samt inspeksjoner- og 
evalueringsbesøk. 

Militære aktiviteter/øvelser er man pliktig å informere OSCE om minimum 
42 dager i forkant.  

Mange land vil holde marinestyrker utenfor avtalen, og det ser ut til at de 
vil lykkes.  

Aktiviteter i Cyberspace er et sivilt og ikke et militært anliggende i OSCE, 
men det er mange som ønsker å gjøre det også til et militært ansvar. 

OSCE jobber med alle typer sikkerhet, blant annet økonomisk- og 
miljøsikkerhet i tillegg til politisk- og militær sikkerhet. Menneskerettigheter 
er også kommet inn som et viktig arbeidsfelt. 

Helsingforserklæringen inneholder bestemmelser for ikke-innblanding i 
andre staters indre anliggender, og det er en bestemmelse hvor der mye 
uenighet. Således er misjonen i Øst-Kaukasus nedlagt på grunn av 
uoverensstemmelser blant medlemslandene.  

I forhandlingene om Ukraina, og annekteringen av Krim, er USA og 
Russland ikke overraskende, svært uenige om det er å betrakte som et 
indre anliggende.  

OSCE har ikke noen fredsbevarende styrke slik som FN, men er en 
diplomatisk og politisk organisasjon som tilbyr en plattform for dialog.  

OSCE kan ha observatører i konfliktområder. Observatører kan også 
overvåke nasjonale valg. Det samme gjør forøvrig Europarådet, men i det 
siste har OSCE og Europarådet hatt helt motsatte konklusjoner om valget 
har vært gjennomført på en fri og demokratisk måte. 

Pr i dag har OSCE 15 misjoner/operasjoner i konfliktområder. 

Alle beslutninger i OSCE tas etter konsensusprinsippet. Dersom ikke alle 
landene er enige, blir det heller ingen beslutninger. Det er i forberedelsene 

https://no.wikipedia.org/wiki/1990
https://no.wikipedia.org/wiki/Wien-dokumentet#cite_note-ACIS-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Atlanterhavet
https://no.wikipedia.org/wiki/Uralfjellene


til plenumsmøtene at det viktigste arbeidet foregår, informasjon utveksles 
og avtaler inngås. Norge har her etablert et godt forhold til blant andre 
Russland. 

Det planlegges å opprette en NATO liaison i OSCE. Imidlertid er status og 
møterett foreløpig uavklart.  

OSCE har i dag 3400 ansatte, hvor flesteparten er observatører i 
internasjonale operasjoner.  

Budsjettet for 2017 er på 138,982,600 euro.  

Aktivitetene til OSCE er nærmere beskrevet på www.osce.org, Facebook, 
Twitter, You -Tube og Sound Club. 

 

Orientering ved FNs hovedkvarter i Wien 

FN-byen 

Wien har ett av FNs flere 
hovedkvarter med ulike saks-
områder. 

De tre hovedsentrene finnes i 
New York, Genève og Wien. 
Hovedkvarteret i Wien kalles 
FN-byen eller på engelsk Vienna 
International Centre (VIC).   

Komplekset ble bygget mellom 1973 og 1979 og det er mer enn 5000 
mennesker fra mer enn 100 nasjoner som jobber der. 

Et stort og aktuelt felt er ulovlig migrasjon. Dette som ett blant mange 
viktige saker for Europa som behandles av UNODC. 

http://www.osce.org/
http://www.wieninfo.no/


FNs samarbeid om det ytre rom er 
relativt nyetablert. Det dreier seg 
om å regulere bruken av 
verdensrommet med tanke på en 
fremtidig fredelig utnytting av 
ressurser.  

 

 

 

 

 

 

Bildet viser en stein fra Månen. 

 International Atomic Energy Agency (IAEA) 

IAEA har 2500 ansatte og et budsjett på 55 millioner GBP. IAEA driver 
også med andre ting ved siden av atomvåpen, for 
eksempel medisinske isotoper (kreft-teknologi), 
stråling og infisering av hann-fluer for å unngå 
spredning av sykdommer. Norge bidrar økonomisk 
til denne forskningen. I 2005 ble organisasjonen og 
dens generalsekretær Mohamed El Baradei tildelt 
Nobels fredspris for arbeidet med en tryggere og 
fredeligere verden. 

Mer om IAEA på iaea.org 
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