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KJÆRE LESER
Riktig godt nytt år! 
Velkommen til et nytt, halvårig magasin, med litt annen format og litt flere sider! Vi skal forsøke å 
være innom et bredt spekter av temaer for hvert nummer. Håper du blir fornøyd med omleggingen!

Slutten på fjoråret ble blant annet preget av den økte spenningen på den koreanske halvøy. Atomprø
vesprengning, rakettoppskytninger og mye hard retorikk gjorde at frykten for en åpen konflikt steg. I 
Syria er IS mer eller mindre slått tilbake, selv om noen fredsløsning ennå ikke er på plass. Donald 
Trump har gjennomført sitt første år i presidentstolen i USA. Mot slutten av 2017 vedtok USA aner
kjenne Jerusalem som Israels hovedstad, noe som førte til sterke reaksjoner fra palestinsk side.  
Mange frykter en ny oppblussing av konflikten, og en tredje intifada. I Ukraina er situasjonen fastlåst, og mye skal til 
for å finne en løsning.  Britenes Brexit er godt i gang, og rammeverket for «skilsmissen» falt på plass før nyttår. Slutt
strek for det britiske EUmedlemskapet skal settes i mars neste år. Det ser ut til at 2018 også blir et interessant år for 
sikkerhetspolitikken. 

Du finner en oversikt over årets seminarer på side 3  så kanskje vi ses? Minner også om at du finner Folk og Forsvar 
på Facebook og twitter, og at det er mulig å abonnere på Folk og Forsvars månedlige nyhetsbrev på mail. 

God lesning!
Monica K. Mattsson Kämpe

SITATET
«Vi lever i det tryggeste sekund i historien, 
på det tryggeste sted på kloden. Nyt det!»
Per Fugelli

FORSIDEN
Hvem vet hva det nye året bringer? En soldat 
beundrer nordlyset  på Sennalandet (Finn
mark) under øvelse Joint Viking 2017
Foto: Daniel Nordby/Forsvaret
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For påmelding og nærmere informasjon se www.folkogforsvar.no, eller ta kontakt på telefon 22 98 83 60, 
e-post: post@folkogforsvar.no

W W W . F O L K O G F O R S V A R . N O

SEMINAR 2018
”Sikkerhetspolitikk: Norge, Europa og verden”

Meld deg på en seminardag full av faglig påfyll! Folk og Forsvars dagsseminar inneholder fore-
drag om samfunnssikkerhet og beredskap, sikkerhetspolitikk i en globalisert verden, og dags-
aktuelle temaer, som Midtøsten, terrorisme, ekstremisme og radikalisering, samt cybersikkerhet. 
Seminaret er gratis for deltagerne, og lunsj vil bli servert. 

OM FOLK OG FORSVAR
Siden 1951 har Folk og Forsvar drevet med faktabasert informasjonsarbeid om norsk 
forsvars og sikkerhetspolitikk til alle som måtte være interesserte. Vi kan tilby dags
seminaret ”Sikkerhetspolitikk. Norge, Europa og verden”, rollespillet ”Fred og konflikt”, 
spesialtilpassede foredrag, støtte til studieturer, stipend, egenarrangerte studieturer, 
samt publikasjoner, temahefter, plakater og vårt sikkerhetspolitiske leksikon.
 
Ta kontakt på post@folkogforsvar.no for mer informasjon eller bestilling av foredrag eller 
rollespill. Det er kostnadsfritt for skoler og organisasjoner å få besøk av Folk og Forsvar.

VÅREN 2018

HØSTEN 2018

FolkogforsVar
Nr. 2 2016

Urolige tider

Internasjonalt samarbeid: 

utvikling og aktører

FolkogforsVar

Nr. 2 2015

SANDNESSJØEN, 10. januar, Sandnessjøen VGS   

MOSJØEN, 11. januar, Fru Haugans Hotel AS

MOLDE, 16. januar, Quality Hotel Alexandra

ÅLESUND, 17. januar, Scandic Parken

LEKNES, 25. januar, Kommunestyresalen, Vestvågøy Kommune

OSLO, 30. januar, Eldorado Bokhandel

DRAMMEN, 31. januar, Scandic Park Drammen

VOSS, 06. februar, Park Vossevangen Hotel 

BERGEN, 07. februar, Hotel Augustin

VERDAL, 13. februar, Nye Stiklestad Park Hotell AS 

STJØRDAL, 14. februar, Ole Vig videregående skole

SANDANE, 26. februar, Trivselshagen kulturhus

OTTA, 06. mars, Otta Hotell

GJØVIK, 07. mars, Clarion Collection Hotel Grand Gjøvik

TROMSØ, 13. mars, Scandic Grand Tromsø

KRISTIANSAND, 20. mars, Clarion Hotel Ernst

ARENDAL, 21. mars, Thon Hotel Arendal      

SKIEN, 22. mars, Hjalmar Johansen videregående skole

SJØVEGAN, 10. april, Sjøvegan videregående skole

FØRDE, 03. oktober 

OSLO, 09. oktober 

SANDEFJORD, 10. oktober 

VOSS, 16. oktober 

BERGEN, 17. oktober 

HAMAR, 30. oktober 

RØROS, 31. oktober 

TRONDHEIM, 01. november 

HAUGESUND, 07. november 

STAVANGER, 08. november 

MO I RANA, 14. november 

BODØ, 15. november 
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STYRKET FORSVARSSAMARBEID I EU

Selv om ønsket om fred i Europa var 
en av de viktigste årsakene til opp  
rettelsen av EUs forgjenger, Det euro  
peiske kull og stålfellesskapet (EKSF), 
har ikke sikkerhets og forsvarspoli
tikk stått spesielt høyt på EUs agenda 
siden den gang. Fokuset har heller 
ligget på det økonomiske samarbei
det, utvidelsesprosesser, institusjons
bygging og mykere politikkområder 
som klima. Med Maastrichttraktaten 
av 1992 kom riktignok ambisjonen 
om en forsvarsunion med en egen 
europeisk hær frem, og i 2001 ble 
EUs sikkerhets og forsvarspolitikk 
erklært for operativ. Siden den gang 
har EU gjennomført 36 operasjoner i 
Europa, Afrika og Asia, hvorav 16 har 
vært militære operasjoner og de res  
terende sivile. EU har vist at unionen 
er kapabel til å gjennomføre ulike 
typer operasjoner, som blant annet 
involverer politi, grensekontroll, over  
våkning og ulike former for assistanse. 
Operasjonene er en del av EUs felles 
sikkerhets og forsvarspolitikk (CSDP), 
og medlemslandene kan derfor selv 
bestemme om de vil bidra militært 
til operasjonene og alle operasjonelle 
kostnader blir dekket av deltakerlan
dene. Den militære operasjonen er 
likevel underlagt felles EUkomman
do. Det har altså vært en utvikling i 
retning et dypere sikkerhets og for  
svarspolitisk samarbeid, men veien 
har likevel virket meget lang til en 
forsvarsunion av betydning. 

FREMSKRITT
Tradisjonelt sett er det kulturelle og 
historiske ulikheter mellom medlems  
landene som har avgjort om de er for 
eller imot et tettere samarbeid på dette 
feltet. Sverige og Finland, som ikke er 
NATOmedlemmer, har vært pådrivere 

for tettere forsvarssamarbeid. Det sam  
me har Tyskland. Land som tradisjo
nelt har ført en nøytralitetspolitikk, 
som Irland, Malta og Østerrike, har 
imidlertid ikke vært spesielt interes
sert. Storbritannia har lenge lagt en 
brems på videre sikkerhets og for  
svarspolitisk integrasjon i EU, og argu  
mentert med at det er NATO som skal 
være den fremste garantist for fred 
og sikkerhet i Europa. 
Selv om Brexit skaper hodebry for EU 
på flere politikkområder, ser det imid  
lertid ut til at Storbritannias utmeldel  
se muliggjør er tettere forsvarssamar
beid. Det har blitt påpekt fra flere hold 
at et styrket sikkerhetspolitisk sam  
arbeid i EU når Storbritannia som 
den største militærmakten trer ut av 
samarbeidet, er nær utenkelig. Like  
vel har det britiske bidraget til dette 
samarbeidet i realiteten vært meget 
beskjedent. Særlig land i Sentral og 
ØstEuropa har vært for kjempere for 
at NATO skal være pri mæraktøren på 
dette feltet, og sett seg tjent med at 
Storbritannia har tatt på seg rollen 
som bremsekloss. Val get av Donald 
Trump i USA, hans varme omtaler av 
Putin og Russland, og ikke minst usik  
kerheten knyttet til en fortsatt ameri  
kansk forpliktelse til NATOs artikkel 
5, har imidlertid gjort at disse land  

ene nå er mer positive enn tidligere.
Europakommisjonens president Jean 
Claude Juncker har satt sikkerhets og 
forsvarsspørsmål høyt på agendaen 
og har tidligere uttalt at “Europa ikke 
lenger har muligheten til å være av  
hengig av andre staters militærmakt”. 
Med en stadig forverret sikkerhetssi
tuasjon i EUs nabolag, et økende an  
tall terrorangrep i Europa, eksplosjo
nen av cyberkriminalitet, samt sterke 
økonomiske argumenter for tettere 
samarbeid medlemsland imellom, 
har Europakommisjonen tatt til ordet 
for at tiden er inne for å jobbe mot en 
europeisk sikkerhets og forsvarsunion.

TRE SCENARIER
I Europakommisjonens refleksjons
notat fra 2017 skisseres tre ulike måter 
EU kan møte sikkerhetsutfordringe
ne og styrke egne forsvarsmuligheter 
innen 2025:
1. Sikkerhets- og forsvarssamarbeid: 
Dette er det laveste nivået av samar
beid, og medlemsstatene vil selv be  
stemme behovet for samarbeid på et 
frivillig saktilsak nivå. Nasjonalsta
tene har fortsatt ansvar for sikkerhets 
og forsvarspolitikk, mens EU fortset
ter å utfylle og supplere de nasjonale 
tiltakene. Forsvarssamarbeid styrkes, 
men EUs deltakelse i de mest kreven
de operasjonene forblir begrenset. Et 
nytt forsvarsfond (se lengre ned) vil bi  
dra til utviklingen av noen felles kapa  
 biliteter, men mest ansvar forblir hos 
medlemsstatene. EUNATO samar bei det 
beholder dagens format og struktur.

Samarbeidet innen sikkerhet og forsvar har lenge stått ganske 
stille i EU. Uenighet om hva et forsvarspolitisk samarbeid skal  
innebære har preget debattene de få gangene de har blitt tatt opp. 
Nå ser det imidlertid ut til at EU er klare for en forsvarsunion. 

AV  Kathinka Louise Rinvik Bratberg
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STYRKET FORSVARSSAMARBEID I EU
2. Delt sikkerhet og forsvar: Dette 
scenariet innebærer at medlemsstate
ne slår sammen visse finansielle og 
operasjonelle kapasiteter for å øke soli  
daritetsnivået i forsvarssamarbeidet. 
EU vil bli mer engasjert i forsvaret av 
Europa både innenfor og utenfor sine 
grenser, og ta en økt rolle i bl.a. cyber  
sikkerhet, grensebeskyttelse, og kam
pen mot terrorisme. EU og NATO vil 
øke samarbeidet og koordineringen i 
operasjoner. Dette samsvarer med en 
økt politisk vilje til å handle, samt en 
beslutningsstruktur som raskt kan 
håndtere hendelser som oppstår.
3. Felles sikkerhet og forsvar: Etable
ringen av en felles forsvarspolitikk 
som leder til et felles forsvar slik det 
er skissert i Maastrichttraktatens 
artikkel 42. Beskyttelse av Europa vil 
i dette scenariet bli en felles oppgave 
for EU og NATO, og EU vil være i stand 
til å lede og gjennomføre avanserte 
militære operasjoner. EU vil etablere 
et eget forskningssenter for forsvars
sektoren og et reelt europeisk mar
ked for forsvarsmateriell.
De tre scenariene er ikke gjensidig 
utelukkende, men illustrerer tre ulike 
ambisjonsnivåer med tanke på samar  
beid og solidaritet. EUs høyrepresen
tant for utenrikssaker og sikkerhets
politikk, Federica Mogherini, uttalte 
at “Sikkerhet og forsvar er en prioritet 
for EU fordi det er en prioritet for alle 
våre innbyggere. Arbeidet for et mer 
effektivt europeisk forsvar både innen  
for og utenfor egne grenser begynte i 
fjor, blant annet ved å investere mer 

penger, øke forsvarssamarbeidet mel  
lom medlemsstater og jobbe tettere 
med NATO.” 
I tillegg ble det lagt frem et konkret 
forslag om å etablere et europeisk for
 svarsfond, uavhengig av hvilket scena  
rio som til slutt velges. Mangel på sam  
arbeid mellom EUstater i forsvars 
og sikkerhetssektoren antas å koste 
mellom 25 og 100 millioner euro årlig, 
noe som i stor grad skyldes ineffekti
vitet og mangel på konkurranse. For
svarsfondet er ment å støtte investe
ringer i europeisk flernasjonal forsk  
ning og flernasjonalt samarbeid om 
utvikling av forsvarsteknologi og 
utstyr.

M FOR EUROPA
I 2017 gjennomførte tre europeiske 
stormakter valg; Frankrike, Storbri
tannia og Tyskland. Macron, May og 
Merkel står overfor store utfordringer 
i året som kommer. Det var nok mange 
i Brussel som pustet lettet ut da euro  
file Emmanuel Macron gikk på taler  
stolen for første gang som president 
elekt til tonene fra Beethovens Ode til 
glede – EUs ”nasjonalsang”. Likevel 
har han ikke lagt skjul på at det er 
behov for kraftig reform i EU, noe som 
kan skape problemer i forholdet til 
Tyskland. Tyskland og Frankrike har 
alltid blitt sett på som motoren i den 
europeiske integrasjonsprosessen 
– enighet dem i mellom er avgjøren
de for fremdrift i samarbeidet. Uenig  
heten bunner i en forståelse av noe 
så elementært som hva EU skal være; 

Macron ønsker et dypere samarbeid 
innad i en integrert blokk, mens Mer
kel ønsker et bredere samarbeid med 
potensielt flere medlemmer. Valget i 
Tyskland bar ikke preg av å være like 
skjebnesvangert for EUs fremtid som 
det franske – både ”Moder Europa” 
Angela Merkel og tidligere president 
av Europaparlamentet Martin Schulz 
ville blitt tatt godt mot i Brussel.  
Til tross for at Storbritannia lenge har 
blitt sett på som en bremsekloss for 
dypere forsvarspolitisk samarbeid i 
EU, har statsminister May gjort det 
klart at de ønsker å videreføre sam  
arbeidet innen sikkerhet og forsvar 
med EU etter Brexit. Og ikke nok med 
det, de ønsker et samarbeid som går 
dypere enn det EU i dag har med 
tredjeland, som for eksempel Norge. 
Hvordan dette skal kunne gjennom
føres i praksis er imidlertid fortsatt 
uklart, og noen av de seneste disku
sjonene i EU tyder på et sikkerhets
politisk samarbeid som overlater lite 
rom for tredjeland som Norge og 
Storbritannia etter Brexit. 
Det som derimot er helt klart, er at 
den samarbeidsløsningen Storbri
tannia og EU blir enige om i Brexit 
forhandlingene, kommer til å få kon  
sekvenser for Norge. Man risikerer å 
bli trukket med i et mer formalisert 
og forpliktende samarbeid enn det 
som er ønskelig, samtidig som det 
kan åpne mange dører inn i beslut
ningsprosessene som i dag er lukket 
for Norge.

Det går mot et tettere sikkerhets- og 
forsvarspolitisk samarbeid i EU. Her fra 

en øvelse i Spania. Foto: Flickr/EU 
External Action Service, EEAS

Italienske Federica Mogherini er 
EUs høyrepresentant for utenriks- 
og sikkerhetspolitikk. Foto: Flickr/
EU External Action Service, EEAS
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TYRKERNES NYE FAR? 

Den 17. november i fjor dukket det 
opp en nyhet som fikk mange Tyrkia 
observatører til å stusse. Recep 
Tayyip Erdoğan, Tyrkias president, 
holdt en tordentale hvor han påstod 
at NATOtropper under en øvelse i 
Stavanger hadde brukt bilder av ham 
selv og landsfaderen Mustafa Kemal 
Atatürk som illustrasjoner på «fien
den». Som reaksjon hadde Erdoğan 
kalt tilbake de 40 tyrkiske soldatene 
som deltok i øvelsen. Flere uker 
senere er det fortsatt mye som er 
uklart om hendelsen. NATOs ledelse 
hevder at bildene ble lagt ut av en 
sivil kontraktør og ikke reflekterte 
NATOs syn. Andre hevdet at det kun 
var Atatürk som var avbildet, noe 
som var ille nok i seg selv, og at for  
nærmelsen mot Erdoğan hadde 
skjedd på et internt internettforum.  
Det som imidlertid er veldig tydelig 
er at Erdoğan bruker saken for alt 
den er verdt. Ikke bare passer den 
inn hans økende paranoia overfor 
Vesten som helhet og USA og NATO i 
særdeleshet, men den bygger også 
opp under hans forsøk på å gjøre seg 
selv til Tyrkias nye landsfader, arv  
takeren til Atatürk. Spørsmålet mange 
stiller seg nå er: Hvilken Atatürk? 

DEN MANGSLUNGNE ATATÜRK
At tyrkiske politikere påberoper seg 
Atatürks rolle er ikke noe nytt. Innen 
han døde hadde Mustafa Kemal –
som ble tildelt etternavnet Atatürk, 
«tyrkernes far», av Nasjonalforsam
lingen i 1934 – ikke bare tilkjempet 
seg plassen som mannen som reddet 
tyrkerne fra kolonistatus og egenhen
dig dannet Republikken Tyrkia, han 
hadde også satt i gang en enorm re  
formprosess med den hensikt å for  
me den nye nasjonen i tråd med sine 
egne ideer om hvordan et moderne 

samfunn skulle se ut. Men akkurat 
hva de ideene bestod i har det lenge 
vært strid om. 
Allerede i 1923, året Kemal kronet 
sin seier i den gresktyrkiske krigen 
av 19191922 med å annullere Sèvres 
traktaten av 1920 og erstatte den 
med Lausannetraktaten, hersket det 
vidt forskjellige ideer om hva slags 
leder han var. I den muslimske ver  
den var det en utbredt oppfatning at 
han var en Gazi, en muslimsk krigs  
helt, som hadde stanset århundrer 
med økende vestlig dominans over 
Det osmanske riket og gjenopprettet 
muslimenes og kalifatets ære ved å 
kaste britene ut av Istanbul og gre  
kerne ut av Anatolia. Et postkort fra 
samme år viser Kemal flankert av 
den libyske sufilederen og krigsher
ren Ahmed alSharif alSanusi, som 
hadde kjempet mot europeiske 
armeer siden tidlig på 1900tallet, og 
Salah alDin alAyyubi, den kurdiske 
sultanen som forsvarte muslimske 
hovedsteder mot korstogene på 1100 
tallet. Samtidig ble han tatt til inntekt 
for helt andre prosjekter i Europa. 
Historikeren Stephan Ihrig har vist at 
de tidlige nasjonalsosialistene i 
Tyskland beundret Kemal for hans 
evne til å forkaste de vestlige stor
maktenes ubarmhjertige krigserstat
ningskrav og gjenreise et ruinert og 
territorielt amputert land. For nazis
tene ble Kemal et bevis på at en kom  
promissløs leder mot alle odds kunne 
samle landet og seire over overlegne 
armeer. Ettersom Kemals tidligere 
kolleger i den osmanske hæren også 
hadde tatt livet av hundretusener av 
armenere de mente utgjorde en femte  
kolonne under Første verdenskrig så 
nazistene også paralleller mellom 
jødene og armenerne. 
Det viste seg snart at Kemals ideer 
hverken passet inn i islamske eller 
nazistiske fantasier. I oktober 1923 
overrasket han den muslimske 
verden ved å erklære at Tyrkia nå 
skulle bli en republikk med alt det 
innebar av maktfordeling og repre
sentativt styre. Året etter fjernet han 

kalifatet og i årene som fulgte inn  
skrenket han religionens plass i 
offentligheten enda mer ved å fjerne 
islam som statens offisielle reli gion. 
Frem til 1927 tillot han også en 
relativt fri presse og en Nasjonalfor
samling hvor opposisjonelle kunne 
lufte sin kritikk av regjeringen innen 
visse grenser. Det samme året holdt 
han en 36 timer lang tale hvor han 
fordømte de osmanske myndighete
nes handlinger under verdenskrigen. 
Republikken Kemal ledet som presi  
dent frem til sin død beveget seg 
likevel i stadig mer autoritær retning 
ettersom religiøs og etnisk opposi
sjon til ettpartistaten økte. Opposi
sjonspartier ble stengt, religiøse og 
kurdiske opprørsledere hengt, og 
statens kontroll over alle samfunnets 
institusjoner innstrammet. Etter 
hans død i 1938 bestemte tyrkiske 
statsledere som bekjente seg til Ata  
türks budskap – kemalister, som de 
gjerne kalles – at han skulle opphøyes 
til landets «Evige Leder», mens den 
nye presidenten İsmet İnönü selv 
utropte seg selv til «Nasjonal Leder», 
en tittel med ubehagelige assosiasjo
ner til datidens Italia og Tyskland. 
Det var først i 1950 kemalistene så 
seg nødt til å avholde frie valg og tre 
til side til fordel for Demokratpartiet, 
som ønsket mindre statlig innblan
ding i samfunnets økonomiske og 
religiøse liv. Det gjorde Demokratpar
tiet populært blant de mange velger
ne som anså kemalistene for autori
tære og verdensfjerne elitister. 
Kemalistene, på sin side, så på 
demokratene som korrupte oppkom
linger som mis brukte religionen for 
egen vinning. I 1960 avsatte en 
gruppe militæroffiserer som hevdet å 
handle i tråd med Atatürks demokra
tiske og rettsstatlige prinsipper, 
Demokratpartiet i Tyrkias første 
militærkupp. 
På 1960tallet begynte venstreradi
kale ungdommer å trykke Atatürk til 
sitt bryst. De overså at president 
Atatürk hadde stanset alle tilløp til 
kommunistiske partier mens han 
levde, og fokuserte i stedet på krigs
helten Mustafa Kemal som hadde 
kastet ut de vestlige «imperialister». 
De sosialistiske kemalistene næret et 
håp om at militæret før eller siden 

Siden kuppforsøket i fjor har Erdoğan omfavnet landsfader-
en Atatürk, som han tidligere distanserte seg fra. Men hvilken 
versjon av Atatürk er det han ønsker å assosieres med? 

                       AV Joakim Parslow,  
                        første amanuensis i 

Midtøstenstudier, UiO
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ville innse sin historiske misjon og 
utføre en ny og mer genuint sosialis
tisk revolusjon. Det håpet brast i 1971 
og igjen i 1980, da militæret i Atatürks 
navn gjennomførte nye kupp og feng  
slet og torturerte tusenvis av venstre
radikale. 

ERDOǦANS ATATÜRK
Det er kanskje ikke så rart at Erdoğan 
påberoper seg landsfaderen. Som 
symbol har Atatürk vist seg å være så 
elastisk at han kan romme hele det 
politiske spekteret. Han var en dyktig 
general som førte sine soldater til 
seier, en revolusjonær som formet en 
helt ny stat og en president som la 
grunnlaget for en ny nasjonal iden  
titet. Han insisterte på sekularisme 
og folkestyre samtidig som hans 
regime ga forrang til sunnimuslim
ske tyrkere og tviholdt på makten så 
lenge det kunne. Hvilken versjon av 
Atatürk er det så Erdoğan trekker 
veksler på?
Da Erdoğan først ble statsminister i 
2003 red han på en bølge av tyrkiske 
velgere som var lei av årevis med 
krangling mellom kemalistiske, 
nasjonalistiske og religiøse partipoli
tikere. Selv om han kom fra den reli  

giøse høyresiden fremstod Erdoğan 
som en ny type politiker med liten 
tålmodighet for inngrodde politiske 
skillelinjer. Frem til 2005, da Tyrkia 
begynte medlemskapsforhandlinger 
med EU, var det mange som anså 
kemalistene for å være utdaterte etter  
levninger av en autoritær statselite 
som heller ville beholde sitt fotfeste i 
militæret og domstolene enn å skape 
et mer demokratisk og stabilt Tyrkia. 
Atatürk var også merkbart fraværen
de i Erdoğans retorikk frem til 2007. 
Det året begynte hans regjering å bli 
mindre opptatt av EUtilpasning og 
mer opptatt av å luke ut trusselen fra 
kemalistene, koste hva det koste ville. 
Samtidig ble retorikken hans rundt 
Atatürk hardere. Han påpekte stadig 
at Atatürks parti, som fortsatt er det 
største opposisjonspartiet, misbrukte 
moskeer og drepte kurdere under 
ettpartiperioden. I 2013, da misnøy
en med Erdoğans lederstil førte til 
store demonstrasjoner landet rundt, 
mer enn antydet han at Atatürk var 
en alkoholiker. 
Men Erdoğans holdning til Atatürk 
tok en uventet vending etter somme
ren 2016. Det mislykkede kuppforsø
ket den 15. juli ga ham påskuddet 

han trengte for å slå hardt ned på all 
opposisjon. Med utvidede fullmakter 
under unntakstilstanden har Erdoğan 
avsatt og arrestert titusenvis av på  
ståtte tilhengere av hans tidligere 
allierte Fethullah Gülen, som han 
anklager for å ha stått bak kuppfor
søket, i tillegg til hundrevis av poli  
tikere fra den kurdiske bevegelsen. 
Nesten 4500 av Tyrkias rundt 12000 
dommere og påtalejurister er blitt 
avsatt gjennom dekretlover, og de 
som er igjen må entusiastisk støtte 
Erdoğans paranoia om de skal ha 
håp om å beholde jobben. Et godt 
eksempel på slik entusiasme er over  
hodet for den tyrkiske høyesterett, 
som nylig uttalte at omtrent 6.9 mil  
lioner av Tyrkias 80 millioner inn
byggere anses som «mistenkte», og at 
det er igangsatt etterforskning av 2.5 
millioner av dem. 
Samtidig har Erdoğan fått gjennom
slag for grunnlovsendringer som vil 
omforme Tyrkia fra et parlamentarisk 
til et presidensielt system hvor både 
regjeringen og militæret legges under 
presidenten, en stilling han satser på 
å vinne igjen i 2019. Om det skjer, vil 
Erdoğan ha ført Tyrkia gjennom en 
av sine mest liberale perioder og til  
bake til et system som på mange 
måter ligner på mellomkrigstidens 
ettpartistat. Han vil være overhodet 
for en stat hvor all makt springer ut av 
hans eget parti, og vil ha ansvar for 
både sivile og militære anliggender. 
Det var kanskje som et ledd i en tid  
lig valgkamp at Erdoğan den 10. 
november i fjor, da Atatürks dødsfall 
skulle markeres, erklærte at Atatürk 
måtte tas tilbake fra de selverklærte 
kemalistene i opposisjonen. Senere 
har han ikke bare forsvart Atatürk 
mot fornærmelser under NATOøvel
ser, men også hevdet at Lausanne 
traktaten, Atatürks største bragd, må 
omforhandles og Tyrkias grenser ut  
vides. Dessverre blir det stadig tyde  
ligere at det er den autoritære, men 
også revolusjonære og militante Ata  
türk som Erdoğan drar veksler på. 

TYRKERNES NYE FAR? 

Tyrkias landsfader, Mustafa Kemal eller 
bedre kjent som Atatürk, preger fortsatt det 
moderne Tyrkia.  
Foto: Segafredo18/Wikimedia commons
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La oss se litt på de tre nevnte episo
dene. Den 1. oktober 2017 arrangeres 
The Route 91 Harvest Music Festival 
på «The strip» i Las Vegas; en strek
ning av Las Vegas Boulevard der det 
er tett med kasinoer og hoteller. Musik k  
festivalen samler over 20 000 men
nesker som er ute i gatene for å lytte 
til konsertene. I 32. etasje på et nær  
liggende hotell sitter 64 år gamle 
Stephen Paddock, utstyrt med et lite 
våpenarsenal. Han rekker å drepe 58 
mennesker og skadeskyte over 500, 
før han tar sitt eget liv. Dette er den så 
langt verste masseskytingen i ame ri  
kanske historie. Motivet for ugjer 
ningen er fortsatt uklart, men gjern  
ingsmannen hadde økonomiske pro  
blemer og hadde også vært plaget 
med depresjoner. Den 5. november 
går 26 år gamle Devin Kelley inn på 
søndagsgudstjenesten i den lille 
baptistkirken i Sutherland Springs. 
Han åpner ild, og tar livet av 26 men  
nesker, deriblant en kvinne som er 
gravid i 8. måned og en rekke barn. 
20 andre blir skadet. Motivet er san n  
synligvis familiært; dette var kirken 
til mannens svigermor, som han var i 
konflikt med. Den tredje episoden – 
til tross for at den var den minste i 
antall dødsfall – er den eneste som 
ser ut til å klassifisere som et terror
angrep. Den 31. oktober i fjor, altså 
på Halloween, kjører 29 år gamle Say  
fullo Saipov en bil inn i fotgjengere 
og syklister på nedre Manhattan i New 
York. Åtte mennesker mistet livet og 
12 ble skadd. Gjerningsmannen Saipov, 
er en immigrant fra Usbekistan og 
ISsympatisør. Han overlevde og er 
nå siktet i saken. Basert på forklarin

gene for motivet for handlingen, kan 
man etter all sannsynlighet regne 
episoden for et terrorangrep.

HVA ER SÅ TERROR?
For å kunne regnes som en terror
handling, er det en del kriterier som 
må oppfylles. Det er ikke nok å ta 
livet av tilfeldige, sivile ofre. En terro  
rist begår sine handlinger i den tro at 
han eller hun kjemper for et høyere 
mål, enten det er ideologisk, politisk 
eller religiøst. Gjennom å begå terror  
handlingen, ønsker de også å skape 
frykt og dermed ramme bredere enn 
de som er direkte berørt. De etterstre
ber ofte også oppmerksomhet rundt 
saken de kjemper for. Begrunnelsen 
skiller altså en terrorhandling fra 
annen voldskriminalitet. I nyere tid 
har terroraksjoner fått et sterkere preg 
av massedrap, enn det de hadde for 
noen tiår siden. Men massedrap i seg 
selv er altså ikke nødvendigvis en 
terroraksjon, selv om antall ofre kan 
være vel så høyt eller høyere.

TERROR I USA
De fleste forbinder terror i USA først 
og fremst med angrepene mot World 
Trade Center og Pentagon den 11. 
september 2001. Det er også uten tvil 
det mest dødelige angrepet landet har 
vært utsatt for, med bortimot 3 000 
drepte. Men det var ikke det første 
angrepet på amerikansk territorium. 
Opp gjennom 80 og 90tallet ble det 
foretatt en rekke terroraksjoner. Det 
største terrorangrepet før 911 var 
bombingen av Oklahoma City i 1995. 
Hele 168 mennesker ble drept og rundt 
800 skadet, i bombingen som la 
Alfred P. Murrah Federal Building, et 
kontorbygg for de amerikanske føde  
rale myndighetene, totalt i grus og 
skadet nærmere 300 andre, nærlig
gende bygninger. Gjerningsmannen, 
Timothy McVeigh, tilhørte en anti 
føderalistisk militsgruppe. Noe av 
motivet for bombingen skal også ha 
vært et ønske om å hevne sektmed
lemmene som mistet livet i beleirin
gen av eiendommen deres utenfor 
Waco i Texas to år tidligere. En annen 
av de mer beryktede terroristene var 
den såkalte UNAbomberen, Ted Kac  
zynski. Med utgangspunkt i en noe 
sær anarkistisk naturideologi, brukte 
han hjemmelagede brevbomber i 
sine aksjoner som pågikk fra 1978 
– 1995. Tre mennesker mistet livet, 
og 23 ble skadet, i hans kamp mot 

Høsten 2017 ble preget av flere voldelige episoder i USA. På en 
musikkfestival i Las Vegas blir 58 mennesker skutt og drept. I en 
liten kirke i Texas mister 26 mennesker livet i en annen skyteep-
isode. Og på Manhattan i New York meies 8 mennesker ned 
med en bil i sykkel- og fotgjengerfelt. Av disse tre episodene blir 
bare en regnet som en terroraksjon. Hvorfor er det sånn? 

AV  Monica K. Mattsson Kämpe

MASSESKYTING, TERRORISME OG VÅPENDEBATT 

Også våpenforkjemperne markerer seg på ulike måter. Her har man stemplet pengesedler 
for å vise sine økonomiske krefter som markedsaktører. Foto: Dan Keck
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indu strialisering og teknologisk ut  
vikling. Dette er kun to eksempler, 
fra en lang rekke terroraksjoner 
knyttet til saker som abort, dyrevern 
og politisk ekstre misme. Terroran
grep har tatt en god del liv opp 
gjennom årene i USA. Al likevel er det 
andre farer som statistisk sett er 
større for befolkningens liv og helse. 

SKYTEVÅPEN - MASSESKYTING, 
DRAP OG SELVMORD
USA er det landet i verden med flest 
skytevåpen eid av privatpersoner. 
Tallene varierer litt utfra hvilke kilder 
man bruker, men det anslås å ligge 
et sted mellom 265 og 335 millioner 
våpen totalt. Med en befolkning på 
ca 323 millioner, skulle det tilsi at de 
fleste amerikanere faktisk var våpen  
eiere. Slik er det imidlertid ikke, viser 
en ny undersøkelse foretatt av Harvard/ 
Northeastern universitetene, som 
sammenligner tallene fra 1994 med 
2015. I dag er det ca 22 % av den voksne 
befolkningen som besitter våpen, mot 
ca. 25 % i 1994 (i reelle tall er det imid  
lertid ca. 10 millioner flere våpeneiere 
i dag enn den gang, siden befolknin
gen også har økt). Andelen kvinner som 
er våpeneiere er økende, og selvfor
svarshensyn er oppgitt som hovedår
saken. Rundt 12 % av kvinnene og 32 
% av mennene er våpeneiere. Blant 
våpeneierne, er imidlertid ikke an  
tallet våpen likt fordelt. Det anslås i 

undersøkelsen at 50 % av de privatei
de våpnene eies av kun 3 % av be folk  
ningen. Disse eier til gjengjeld gjen  
nomsnittlig ca. 17 skytevåpen hver. 
Den samme studien anslår også at 
rundt 400 000 våpen blir stjålet årlig 
fra private eiere.
Bare i 2016 ble det registrert 14.959 
drap med skytevåpen i USA, i følge 
nettstedet Gun Violence Archives 
(GVA) som løpende loggfører tallene 
fra ulike offisielle kilder og media. 
Det ble registrert 384 såkalte masse
skytinger, som defineres som hendel
ser der fire eller flere personer ble skutt 
av samme gjerningsmann. Dette ut  
gjør altså i gjennomsnitt mer enn én 
masseskyting hver eneste dag av året. 
Per 6. desember 2017 er det hittil regi  
strert 14.398 drap og 327 massesky
tinger for 2017. Hele 29 258 er skadd i 
skyteepisoder. På toppen av disse tal  
lene kommer det årlig rundt 22 000 
selvmord begått med skytevåpen. 

VÅPENDEBATTEN
Med jevne mellomrom blusser debat  
ten om den amerikanske våpenlov
givningen opp. For mange er grunn
lovens 2. tillegg (The second amend
ment) det sentrale, som lyder som 
følger: A well regulated Militia, being 
necessary for a free State, the right of 
the people to keep and bear Arms, 
shall not be infringed. Av noen tolkes 
dette som en grunnlovsgitt rett for en  

hver amerikaner til å bære våpen. I 
praksis er imidlertid våpenlovene 
ganske forskjellige fra stat til stat. Litt 
generalisert kan man si at de nord
østlige statene har de strengeste reg  
lene og de sørøstlige og nordvestlige 
statene de mest liberale. De mange 
skyteepisodene setter imidlertid med 
jevne mellomrom fart på debatten 
om lisensordninger og bakgrunns
sjekk på våpeneiere. Noen frykter at 
flere våpen skaper flere slike tragedi
er, mens andre føler at behovet for 
våpen til selvforsvar forsterkes av alle 
episodene. Under president Obamas 
periode tok han flere ganger initiati
vet til å innføre mer føderal våpenre
gulering, men ble konstant nedstemt i 
Kongressen. Bakgrunnssjekk av våpen  
kjøpere har imidlertid blitt innført de 
fleste steder, i alle fall der handelen 
foregår i en autorisert våpenbutikk. 
Ordningen er ganske enkel, butikken 
sender en forespørsel til FBI, og får 
vanligvis svar i løpet av noen minut
ter. Da sjekkes det om kunden er dømt 
kriminell, eller under etterforskning 
for familievold. På den såkalte «Black 
Friday», den store handledagen i slutten 
av november, kunne FBI i fjor melde 
om rekordmange bakgrunnsjekk 
forespørsler. Hele 203 086 personer 
ønsket å gå julen i møte med nye 
våpen i huset.

MASSESKYTING, TERRORISME OG VÅPENDEBATT 

Temperaturen er høy i den politiske debatten i USA. Her fra en demonstrasjon i St. Louis mot  president Trumps immigrasjonspolitikk, i 
januar 2017. Foto: Paul Sableman
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For å oppnå forsoning, tillit og varig 
fred i et borgerkrigsherjet land er det 
avgjørende å inkludere og ta hensyn 
til hele befolkningens behov. Likevel 
blir halvparten av befolkningen ofte 
ekskludert når freden skal bygges. 
Kvinners erfaringer og bidrag i 
konfliktløsning blir i stor grad 
oversett. Det internasjonale samfun
net har sett behovet for å fokusere på 
kjønnsperspektivet i konflikter og 
fredsprosesser, og for 17 år siden 
kom FNs sikkerhetsråd med resolu
sjon 1325 om kvinner, fred og 
sikkerhet. Tross dette falt andelen 
signerte fredsavtaler som inneholdt 
kjønnsspesifikke bestemmelser til 50 
prosent i 2016, mot 70 prosent i 2014. 
Gang på gang er fredsavtaler for
handlet frem av menn, for menn.  

KVINNER I KONFLIKT
FNs resolusjon 1325 erkjenner at 
kriger og konflikter rammer kvinner 
og menn ulikt, og legger press på 
beskyttelse av kvinner i konfliktom
råder. Kvinner som lever i konflikt
samfunn er i en utsatt situasjon. 
Seksuell vold blir noen ganger brukt 
systematisk for å nå militære eller 
politiske mål. For eksempel ble så 
mye som en fjerdedel av alle kvinne
ne under folkemordet i Rwanda i 
1994 voldtatt. I dag brukes voldtekt i 
stor skala i flere krigsområder, blant 
annet i Den demokratiske republik
ken Kongo og i SørSudan. Det finnes 
i tillegg mange eksempler på at 
kvinner og jenter blir kidnappet av 
væpnede grupper, og brukt som 

sexslaver eller soldater. Andre 
ganger tvinger konflikter kvinner til 
å ty til prostitusjon, for å kunne 
overleve og forsørge familien. I dag er 
det 2.5 ganger så sannsynlig at jenter 
ikke får undervisning og skolegang 
som gutter i krigsområder, og kvin
ner utgjør flertallet av de som er på 
flukt i dag. 
Kvinner er altså svært hardt rammet 
i dagens konflikter, og ofte blant de 
mest sårbare gruppene. Men kvinner 
er langt ifra kun ofre, og spiller en 
avgjørende rolle både under og etter 
konflikter. Resolusjon 1325 fokuserer 
også på kvinners rolle i konfliktfore
bygging, mekling og fredsbygging, og 
anerkjenner at kvinners deltagelse 
kan utgjøre et positivt bidrag i 
konfliktsituasjoner. Forskning viser 
at likestilling mellom kjønn bidrar til 
å forhindre konflikt, samtidig er det 
en tydelig sammenheng mellom  
vold mot kvinner og utbrudd av 
konflikter. 

COLOMBIA PÅ VEI MOT FRED
Borgerkrigen i Colombia, som har 
utspilt seg mellom colombianske 
myndigheter og geriljagruppenene 
FARC (Colombias revolusjonære 

væpnede styrker) og ELN, regnes som 
den lengste og verste i SørAmerikas 
historie. Svimlende 220 000 er drept 
under den 50 år lange konflikten, 
hvor den desidert største andelen er 
sivile innbyggere. De interne stridig
hetene har også gitt utslag i en av 
verdens største interne fluktsituasjo
ner, med over 6 millioner internt 
fordrevne. Alle partene i konflikten 
har blitt anklaget for brudd på 
menneskerettigheter. 
Etter fire år med hyppige forhandlin
ger, hvor Norge og Cuba har vært 
tilretteleggere, ble Colombias presi
dent Santos og FARCledelsen enige 
om en fredsavtale i august 2016, som 
ble signert den påfølgende måneden. 
Nå har også colombianske myndig
heter og landets siste aktive gerilja
gruppe, ELN, startet fredsforhandlin
ger, noe som gir colombianerne håp 
om en tryggere framtid. Colombia er 
et av landene med størst ulikhet i 
verden, og fredsavtalen med FARC 
legger til rette for en mer rettferdig 
fordeling av makt, jord og ressurser, 
noe som har vært en av de viktigste 
årsakene til konflikten. Utfordringen 
fremover er å opprettholde avtalen, 
hvilket blant annet innebærer 

KVINNER, FRED OG SIKKERHET I COLOMBIA
Fredsavtalen i Colombia er uten 
tvil historiens mest inkluder-
ende. Hvordan fikk kvinner 
fremmet sine syn og perspek-
tiver under fredsprosessen, og 
hvilke lærdommer kan vi trekke 
til andre konfliktområder?

AV  Vilde Wetteland Stoa
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avvæpning av FARCsoldatene, som 
skal reintegreres i samfunnet. I 
tillegg finnes det om lag 40 kriminel
le nettverk i landet, som ikke er i 
forhandlinger med den colombian
ske regjeringen, og disse utgjør en 
trussel mot Colombias stabilitet.  

KVINNERS ROLLE I KONFLIKTLØS-
NINGEN 
Kvinnene fikk en sentral plass i 
fredsprosessen med FARC, og 
fredsavtalen har et historisk sterkt 
kvinneperspektiv. I 2014 ble det 
opprettet en kjønnskommisjon 
bestående av kvinnelige forhandlere 
både fra staten og fra FARC. Sammen 
med eksperter og rådgivere har 
kommisjonen fokusert på problem
stillinger som påvirker colombianske 
kvinner, og som er viktige for freds
byggingen. Gjennom fredsforhand
lingene i Colombia ble det tydelig at 
de fleste forhandlingspunktene 
hadde viktige kjønnsdimensjoner. 
For det første var kvinner aktive i 
krigføringen. Blant FARCkrigerne er 
så mye som 40 prosent kvinner. 
Derfor ble det et fokus på at kjønn
sperspektivet må tas med når 
fredsavtalen settes ut i live, særlig i 

demobiliserings, reintegrerings og 
rehabiliteringsfasen. For det andre 
har kvinner lidd hardt under borger
krigen. En rekke brutale menneske
rettighetsbrudd, inkludert tvangsflyt
ting, kidnapping, tortur, massakrer 
og overgrep, har preget borgerkrigen. 
Voldtekt og annen seksuell vold mot 
kvinner og jenter har vært et stort 
problem i Colombia. I følge Human 
Right Watch har nesten 50 prosent av 
kvinnene på flukt vært utsatt for 
seksualisert vold, og så å si ingen av 
overgriperne har blitt stilt for retten. 
Under fredsforhandlingene mobili
serte kvinner i det sivile samfunn fra 
over hele landet, og både krigsofre og 
kvinnegrupper reiste til Cuba, der 
forhandlingene fant sted, og la press 
på regjeringen for å sette fokus på 
kvinners perspektiv i konflikten. 
Også kvinnelige urfolks og afroco
lombianske grupper har hatt en 
betydelig rolle i fredsprosessen. 

INSPIRASJON TIL ANDRE FREDS-
PROSESSER
Det er avgjørende at kvinners behov 
og synspunkter får gjennomslag når 
landet nå skal bygge fred. Kvinners 
rolle i fredsforhandlingene i Colom

bia har blitt anerkjent internasjonalt 
som noe nyskapende, som kan gi 
verdifull innsikt om mulighetene og 
utfordringene som påvirker inklude
ring i fredsprosesser. Colombias 
fredsprosess har på ingen måte fulgt 
noen idealmodell, den har vært 
tidkrevende og møtt flere tilbakeslag. 
Likevel representerer den en viktig 
modell for integrering av likestilling 
og kjønnsperspektiv. I mange av 
dagens konflikter er kvinner satt helt 
på sidelinjen når det forhandles om 
fred. Selv om kvinner ofte bidrar til 
konfliktløsning gjennom uformelle 
kanaler, er det svært få kvinner i 
verden som aktivt deltar i offisielle 
fredsprosesser. Dette fører ofte til at 
viktige spørsmål knyttet til seksuell 
vold, kvinners rettigheter og likestil
ling ikke blir tatt hensyn til i freds
forhandlingene. Her står Colombia 
som en rollemodell for hvordan 
inkludering og likestilling styrker 
fredsprosessen. Nå gjenstår det bare 
at kvinnene får være med når 
fredsavtalen settes ut i live.
 

KVINNER, FRED OG SIKKERHET I COLOMBIA

Medlemmer av lokalsamfunnet, tidligere 
krigere fra FARC og en lokal FN-gruppe 
organiserte høsten 2017 prosjektet “mal 

din stemme,” som en del av freds- og 
forsoningsarbeidet i San José de Oriente. 

Foto: UN Photo/Cristina DomÌnguez

FARC- krigerne har lagt ned våpnene sine, og i tråd med 
fredsavtalen blir våpen som har tilhørt geriljaen blir 

deaktivert. FARC-soldatene skal tilbake til samfunnet 
igjen, og reintegrering av kvinnene har vært et stort 

fokus under fredsarbeidet. Foto: UN Photo/Renata RuÌz
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I mars 2011 brøt det ut prodemokra
tiske protester mot den sittende syr  
iske presidenten Bashar alAssad, 
som raskt eskalerte til voldelige sam  
menstøt mellom demonstranter og 
regjeringsstyrker. Etter kort tid deltok 
hundretusenvis av mennesker over  
hele Syria i protestene, og landet 
befant seg snart i en ødeleggende 
borgerkrig. Konflikten mellom 
regjeringsstyrkene og opposisjonen 
har ledet til en kompleks politisk 

situasjon og store splittelser innad i 
den syriske befolkningen. Kurdiske 
grupperinger kjemper om selvstyre 
nord i landet. Svak statlig styring har 
også gitt spil lerom for ekstremist
gruppa IS, som i 2014 gikk kraftig 
fram i nordlige og østlige Syria etter 
å ha tatt makten over store deler av 
Irak. IS utkjemper sin egen «krig i 
krigen», ved å kjempe mot både de 
syriske opposisjonsgruppene, presi
dent Assads soldater og de kurdiske 
styrkene. De ulike opp rørsgruppene 
som ønsker å styrte regimet har 
heller ikke fått på plass et velfunge
rende samarbeid, og kjem per også 
mot hverandre. Den uoversiktlige 
situasjonen og de mange part ene gjør 
borgerkrigen til en ekstremt vanske
lig konflikt å intervenere i for det 
internasjonale samfunnet, som har 
fulgt situasjonen tett.

INTERNASJONALISERING OG 
STORMAKTSSPILL
Assad har i årevis tviholdt på presi
dentmakten, godt hjulpet av sine mek  
tige støttespillere Russland, Iran og 
Libanons sjiamuslimske Hizbollah 
bevegelse. Den sunnidominerte oppo  
sisjonen mottar støtte i varierende 

form fra land som Tyrkia, Saudi 
Arabia, Qatar, Jordan, USA, Storbri
tannia og Frankrike. De internasjo
nale for  søkene på konfliktløsning 
hemmes av dyp splittelse mellom 
verdens stormakter, og tautrekkin
gen dem imellom fører til store 
hindringer på veien mot fred. USA, 
Frankrike og Storbritannia har satt 
som krav at Assad må gi fra seg 
makten, og at Syrias framtid må 
bestemmes av det syriske folk. 
Russland og Kina er på sin side ikke 
enige i at dette er veien å gå, og 
mener at Assad er den eneste aktø
ren som kan sikre en varig løs  
ning på konflikten. Om man ikke lar 
Assad fortsette som presi dent, vil 
ekstremistene vinne krigen. FN har 
gått fullstendig i stampe etter at både 
Russland og Kina sam  let har lagt 
ned vetorett mot et titalls resolusjo
ner om Syria i FNs sikkerhetsråd. At 
stormaktene fremmer sine diver  
gerende verdensbilder i konfliktløs
ningsprosessen har bi dratt til opp  
rettholdelsen av en lang dryg utmat
telseskrig. Ved at mektige, interna
sjonale aktø rer støtter de ulike part  
ene i borgerkrigen, har de ulike frak  
sjonene hver for seg kunnet holde ut 
lenger i kon flikten, og for hindret én 

side fra å gå seirende ut.

SYRIA: VÅR TIDS STØRSTE PÅGÅENDE KATASTROFE
Borgerkrigen i Syria er nå 
inne i sitt syvende år. Til tross 
for utallige forsøk på å starte 
fredssamtaler mellom partene, 
er konflikten fortsatt en av de 
blodigste og mest komplekse i 
verden i dag.

AV  Trine Irgens Isaksen

Kurdiske styrker i Nord-Syria. Foto: Flickr
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En vulkan ved navn Syria. 
Foto: Carlos Latuff/Wikimedia 
Commons

SYRIA: VÅR TIDS STØRSTE PÅGÅENDE KATASTROFE

KRIGSFORBRYTELSER
I løpet av årene borgerkrigen har 
herjet har FN avdekket grusomme 
krigsforbrytelser begått av alle parter. 
Mange sivile har mistet livet i tønne
bombeangrep gjennomført av regje  
ringsstyrker i områder hvor opposi
sjonen står sterkt. Opprørerne i Syria 
anklages i likhet med regimet for 
grove overgrep mot sivilbefolknin
gen. Det meldes om henrettelser av 
fanger, etnisk motiverte hevnangrep 
og seksuell vold i områder under 
deres kontroll. IS har også drevet en 
omfattende terrorkampanje, her
under offentlige henrettelser og 
amputeringer, kjemiske angrep, 
massemord av rivaliserende væpne
de grupper, sikkerhetsstyrker og 
religiøse minoriteter, samt halshug
ging av gisler. I august 2013 ble 
hundrevis av mennesker drept etter 
at raketter fylt med nervegassen 
sarin ble benyttet i flere av forstede
ne til Damaskus. Syriske myndig
heter la tidlig skylden på opposisjo
nen for grusomhetene, men vestlige 
stater mener regjeringen er den 
eneste aktøren som kan stå bak. 
Etter trusler om amerikansk militær 
intervensjon gikk Assadregimet i 
2014 med på å fjerne og destruere 
Syrias kjemiske våpenarsenal i sin 
helhet. Til tross for gjennomføring av 
denne prosessen, har Organisasjo

nen for forbud mot kjemiske våpen 
(OPCW) også i etterkant kunnet doku  
mentere at blant annet kloringass er 
blitt benyttet i dødelige angrep.

HUMANITÆR KRISE
FN sluttet å telle antall omkomne i 
Syria i 2014 grunnet begrenset til  
gang på bakken og vanskeligheter 
med å verifisere kilder, men støtter et 
konservativt anslag om at flere enn 
465 000 mennesker så langt har mistet 
livet. Sikrere er det at flere enn 12 
millioner mennesker – halvparten av 
landets befolkning  er drevet på flukt 
fra hjemmene sine. Av disse har rundt 
seks millioner forlatt Syria, mens de 
resterende er internt fordrevne. Nabo  
landene Libanon, Jordan og Tyrkia 
sliter med å håndtere det som om  
tales som den største flyktningkrisen 
siden Andre verdenskrig. Mange har 
også fortsatt sin reise mot Europa på 
jakt etter bedre levekår. 70 % av de 
som fortsatt befinner seg i Syria har 
ikke tilgang på nok drikkevann, to 
millioner barn går ikke på skole, ett 
av tre barn er underernært og så 
mange som fire av fem mennesker 
lever i fattigdom. Store deler av 
landet ligger i ruiner, og med millio
ner av mennesker på flukt og enda 
flere traumatisert etter mange år 
med krigshandlinger, kan det bli en 
vanskelig og smertefull prosess å 

gjenreise landet når freden tilslutt 
senker seg.

SISTE TIDENS HENDELSER
Det internasjonale samfunnet har 
konkludert med at en politisk løs  
ning er helt nødvendig for å få slutt 
på borgerkrigen. USA og Russland 
ledet vei for å få representanter fra 
regjeringen og opposisjonen til å 
delta i samtaler i begynnelsen av 
2016. Håpet var å komme til enighet 
om et «veikart mot fred» utviklet av 
FNs sikkerhetsråd, som inkluderte 
våpenhvile og en overgangsperiode 
som etter hvert skulle munne ut i frie 
valg. Så langt har resultatene latt 
vente på seg, og med FN på sidelin
jen har andre aktører tatt grep. I 
slutten av september møttes den 
tyrkiske president Erdogan og rus  
siske president Putin for å diskutere 
Syriaspørsmålet. Til tross for at de to 
partene har stått på hver sin side i 
konflikten, har Russland og Tyrkia 
jobbet tett sammen for å komme 
fram til en fredelig løsning.
I midten av oktober 2017 kom meld  
ingen om at IS har mistet sitt fotfeste 
i Raqqa, den tidligere de facto «hoved  
staden» i deres såkalte kalifat. Syr  
iske regjeringsstyrker har også drevet 
IS ut av oljerike Deir alZor, den siste 
store byen kontrollert av ekstremiste
ne. I november slo rus siske myndig
heter fast at IS nå kon trollerer under 
fem prosent av Syria, mot 50 % da de 
var på sitt mektigste. Til tross for den 
symbolske nedkjempelsen av 
ekstremistgruppa, kan også denne 
utviklingen være en kime til en ny 
dreining i den syriske konflikten. 
Raqqas fall truer med å forsure for  
holdet mellom kur dere og arabere, 
som lenge har kjem pet side om side 
mot IS, en fiende som nå er på sterk 
retrett. En ny konflikt kan potensielt 
oppstå angå ende kontroll over 
frigjorte områder i fremtiden. At IS 
nå drives ut av sine områder, er med 
andre ord en viktig milepæl for Syria 
– men sannsynligvis ikke av  
gjørende for freden i lan det. Sam ti  
dig som visse målsetninger oppnås, 
andre uenigheter oppstår og storpoli
tikken går sin vante gang, raser 
borgerkrigen stadig videre.
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STORMAKTSSPILLET OM JEMEN
Det er ikke ende på hvor mye det jemenittiske folket skal lide under den pågående borgerkri-
gen, som FN betegner som verdens største humanitære krise. Men når regionale stormakters 
interesser drar i hver sin retning, er det vanskelig å se noe snarlig løsning på konflikten. 

Konflikten i Jemen er en intern kon  
flikt som har utspilt seg i landet i over 
ti år, mellom Houthibevegelsen, en 
sjiamuslimsk minoritet i nord, og 
jemenittiske myndigheter. Spørsmål 
om hvordan landet til slutt skal styres, 
og av hvem, er helt sentrale i konflik
ten. Men i likhet med flere av borger
krigene i Midtøsten, har også Jemen 
utviklet seg til å bli en langt mer be  
tydelig regional konflikt, med poten
sielt store konsekvenser for den frem  
tidige maktbalansen i Midtøsten.

DEN INTERNE KONFLIKTEN 
Borgerkrigen i Jemen har sine røtter 
tilbake til ettervirkningene av folke  
opprøret i 2011, hvor den autoritære 
Ali Abdullah Saleh ble fjernet fra 
makten. AbdRabbu Mansour Hadi 
ble innsatt som ny president i landet. 
Mangelen på en stabil politisk over  
gang ga Houthibevegelsen, som 
siden 1990tallet hadde stått bak en 
rekke opprør mot tidligere president 
Saleh, mulighet til å ta kontroll over 
nordlige områder av Jemen. Etter 
opprøret i 2011 rekrutterte houthiene 
mange jemenitter, og allierte seg med 
Saleh og hans tilhengere. I 2014 
klarte Houthiopprørerne å ta kon
troll over landets hovedstad, Sana. 
Siden har det vært store kamper mel  
lom houthiene og det gamle, interna
sjonalt anerkjente maktapparatet. I 
tillegg kontrollerer alQaida på den 
arabiske halvøya (AQAP) og Den 
islamske staten (IS) områder sørøst i 
landet, og begge ekstremistgruppene 
har gjennomført en rekke terroran
grep. 
Sivile innbyggere er fanget i krigen, 
og er ofre for direkte kamphandlin
ger i Jemen. I tillegg har mangel på 
mat, medisin og andre viktige for  

syninger gjort borgerkrigen i Jemen 
til en humanitær krise. Krigen går 
hardest ut over sårbare grupper, 
spesielt barn. I følge FN dør ett barn 
hvert tiende minutt i Jemen som følge 
av sykdommer som kunne vært 
unngått med tilgang til medisiner. 
Hele 20 millioner mennesker, over 
halvparten av dem barn, trenger 
akutt humanitær hjelp. Det anslås at 
10.000 mennesker har mistet livet 
grunnet mangel på medisinsk be  
handling. Landet er også rammet av 
et kolossalt kolerautbrudd, som har 
spredt seg til alle provinsene i landet, 
på grunn av mangel på rent vann og 
dårlige sani tære forhold. Over 
600.000 mennesker antas å ha blitt 
smittet.

STORMAKTSPILLET
Det er de samme regionale og inter  
nasjonale aktørene som kjemper i 
Syria og Irak, som i Jemen, og stor
maktspillet mellom erkefiendene 
Saudi Arabia og Iran er høyst tilste
deværende. Konflikten som utspiller 
seg i Jemen har blitt en del av sjia 
sunnidragkampen i Midtøsten. Etter 
at houthiene kuppet makten i Jemen 
i 2014, gikk SaudiArabia i spissen for 

en regional koalisjon bestående av 
åtte i hovedsak sunniarabiske land. 
SaudiArabia har begrunnet sitt mili  
tære engasjement med at houthiene 
har bånd til Iran, og de frykter iransk 
fotfeste og innflytelse på den arabis
ke halvøy. Fremtiden til Jemen er 
også et spørsmål om saudiarabernes 
nasjonale sikkerhet. For styresmakte
ne i Riyadh er det viktig å forhindre 
at alQaida skal få fri bevegelse nord  
over mot egne grenser. Samtidig har 
Saudikoalisjonen til tider blitt an  
klaget for å ha samarbeidet med 
ekstremistiske krigere i kampen mot 
Houtiregimet. USA støtter Saudikoa
lisjonen med blant annet våpenleve
ranse, logistikk og etterretning. I 
tillegg har amerikanerne i mange år 
gjennomført angrep rettet mot al 
Qaida i landet, og har fortsatt med 
dette under dagens konflikt. 
Iran, på den andre siden, støtter 
Houthibevegelsen, og Teheran blir 
beskyldt for blant annet å forsyne 
gruppa med våpen, selv om iranerne 
og houthiene bestrider dette. Saudi 
Arabia anklager i tillegg Iran for å kon  
trollere Houthiopprørene i landet 
direkte. Det som er sikkert er at kon  
fliktene i Syria og Irak spiller inn på 

AV  Vilde Wetteland Stoa

I Jemens hovedstat, Sana, er befolkningen fanget i krigen, med store kamphandlinger i 
byene, samtidig som det er stadig vanskeligere for humanitære organisasjoner å nå 
befolkningen med nødhjelp. Foto: Almigdad Mojalli/ VOA Jemen Wikimedia commons 
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STORMAKTSSPILLET OM JEMEN

Jemenkrisen. Teheran ønsker en buf  
fer mellom eget land og den sunni 
dominerte delen av Midtøsten, og vil 
ha pålitelige sjiamuslimske regjerin
ger i Irak og Syria. Innflytelse også i 
Jemen er sentralt for Iran. Når front ene 
er så steile mellom SaudiArabia og 
Iran som de i dag er, blir Jemen en vik  
tig brikke i stormaktspillet i Midt østen. 

BLOKADE OG KRIGSFORBRYTELSER
I følge Amnesty International, Den 
internasjonale Røde Kors komité og 
Human Rights Watch, har alle parter 
i krigen begått krigsforbrytelser. 
SaudiArabia oppgir å ha gjennom
ført over 100.000 flyangrep, og har 
bombet blant annet en begravelse, 
bryllup, skoler, sykehus og tettbebod
de strøk. Allerede våren 2015 annon
serte den saudiarabiske koalisjonen 
at bombekampanjen var over, og at 
de skulle fokusere på å finne en poli  
tisk løsning på konflikten, men luft  
angrepene har fortsatt. Ifølge FN har 
flere enn 5200 sivile blitt drept i krigs  
handlinger siden våren 2015, hvorav 
godt over 3000 av dem skal ha blitt 
drept i angrep fra koalisjonen.
SaudiArabia har siden 2015 blokkert 
havner og flypasser, slik at det har vært 

vanskelig for hjelpeforsyninger å nå 
frem til opprørskontrollerte om råder. 
Jemen er helt avhengig av im  port, da 
90 prosent av all mat, driv stoff og 
medisiner kommer fra andre land. 
Særlig etter at flyplassen i Sana ble 
stengt i fjor, så har det vært stor mat  
varemangel i landet. FN har lenge 
fryktet en sultkatastrofe med millio
ner av ofte i Jemen. I begynnelsen av 
november 2017 ble situasjonen for 
befolkningen enda verre. Etter at 
Houthiopprørene sendte en rakett 
mot den saudiske hovedstaten, 
Riyadh, har koalisjonen intensivert 
blokaden. Alle landets flyplasser og 
havner ble stengt, slik at heller ikke 
nødhjelp kom frem. Hensikten var å 
forhindre den antatte våpenflyten fra 
Iran til Houthiopprørene, samt å 
legge press på Jemen for å få kontroll 
på landet. Først i slut ten av november 
kunne fly med nødhjelpsforsyninger 
lande i Sana, etter tre uker med total 
blokade. Da fikk FN fløyet inn nesten 
to milli oner doser med vaksiner, i 
til legg til at et skip med mel fikk 
legge til kai.

VEIEN VIDERE
Kamphandlinger fortsetter i Jemen til 

tross for at FNs spesialutsending, 
Ismail Ould Cheikh Ahmed, har pres  
set på for en våpenhvile og fredsav
tale. Cheikh Ahmeds såkalte veikart 
for fred innebærer blant annet å eta  
blere en samlingsregjering, men 
begge parter i krigen har hatt inn
vendinger mot fredsplanen. I starten 
av desember tok krigen en ny ven
ding, da Jemens tidligere president, 
Saleh, brøt med Houthimilitsen og 
sa seg villig til å forhandle med 
SaudiArabia. Dette er ikke første 
gang Saleh skifter allianser, men 
denne gangen måtte han bøte med 
livet – Houthiopprørerne drepte 
Saleh i det han flyktet fra hovedsta
ten. Dette fører krigen inn i et nytt 
uforutsigbart kapittel, da ingen vet 
hvordan konflikten vil se ut uten 
Saleh. 
Selv om nødhjelpen nå har begynt å 
fraktes til jemenittene, så er fremti
den for Jemen svært usikker. Store 
kamphandlinger i byene hindrer 
forsyninger å nå befolkningen. Det er 
vanskelig å spå hvor mye mat og 
medisiner befolkningen vil motta i 
tiden som kommer, til tross for at FN 
presser på behovet for hjelpesendin
ger. 

Bildetekst: En gutt henter humanitær hjelpepakke fra FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) i Taizz i Jemen. Foto: UNHCR/Mohammed 
Al Hasani
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MODERNE SLAVERI – EN SIKKERHETSUTFORDRING?
I fjor høst rapporterte CNN om slavehandel i Libya og FNs høykommissær for mennesker-
ettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, kalte lidelsene til migrantene fanget i Libya en krenkelse 
av menneskeheten. For mange av oss forbindes ordet slaveri med en svunnet tid, og når det 
tales om slaveri i dag er det som et kaldt gufs fra en fortid som ikke er så fjern som vi ønsker. 

Barnearbeid i Kairo. Barna jobber i minen sammen med foreldre og andre voksne (2007). 
Foto: Julien Harnies/Flickr

Store Norske Leksikon (SNL) define
rer slaveri som et system der en 
gruppe mennesker står i eiendoms
forhold til andre, på en slik måte at 
denne gruppen kan utnyttes betin
gelsesløst. De aller fleste av oss 
forbinder slaveri med den transat
lantiske slavehandelen som varte fra 
1500tallet til opphevelsen av slaveri
et etter borgerkrigen i USA i 1865. På 
tross av at slaveri formelt ble forbudt 
i USA, fortsatte det flere steder. I flere 
arabiske land ble ikke slaveriet 
formelt avskaffet før i 1960. 
FNs menneskerettighetserklæring fra 
1948 forbyr slaveri i enhver form, og 
slavehandel har en rekke ganger stått 
på FNs dagsorden, se bl.a. artikkel 4 
og 23 i FNkonvensjonen. FN vedtok i 
1953 å overta Folkeforbundets slaveri  
konvensjon, som ble bygd ut med en 
tilleggskonvensjon i 1956 for å dekke 
arbeidsforhold som er beslektet med 
slaveri. På tross av dette rapporteres 
det fremdeles  om slaveri flere steder 
i verden, blant annet i Qatar, Libya og 
Mauritania. 

SITUASJONEN I DAG
Etter at CNN i fjor høst publiserte en 
video, ble det klart at migranter i 
Libya selges som slaver. Videoen 

viste en auksjon der slavehandlere 
reklamerte med utsagn som «store 
sterke gutter til gårdsarbeid». I følge 
kildene til CNN foregår det lignende 
auksjoner ni andre steder i landet, 
men det er antatt at problemet er 
mye mer omfattende. EU har inngått 
en avtale med Libya om retur av 
asylsøkere som prøver å ta seg over 
havet til Europa, og denne politikken 
har ført til at migranter og flyktninger 
blir sendt tilbake til det FN beskriver 
som grusomme fengsler og interne
ringsleire i Libya. Libyske myndig
heter sier de skal etterforske saken, 
men med store interne problemer i 
landet, kan det bli utfordrende. 
Det er ikke bare Libya som har 
problemer. I 2014 rapporterte flere 
medier at så mange som 3000 
nordkoreanere i Qatar lever i slave

liknende forhold. Nordkoreanerne 
jobber med prosjekter relatert til 
VMforberedelsene i 2022, og i beste 
fall sitter de igjen med kun 10 % av 
lønnen selv. Anslagsvis 70 % går rett 
til nordkoreanske myndigheter, som 
ønsker utenlandsk valuta. Den 
internasjonale arbeidsorganisasjo
nen (ILO) estimerer at det er omlag 
1,5 millioner fremmedarbeidere i 
Qatar. ILO følger prosessen gjennom 
sine kontrollmekanismer, som blant 
annet inkluderer hyppig rapporte
ring og besøk av en uavhengig 
trepartsdelegasjon.  

MODERNE SLAVERI 
I tillegg til de tradisjonelle formene 
for slaveri, som i all hovedsak skyldes 
langvarig diskriminering, har det 
også oppstått moderne former for 

Illustrasjonsbilde av asylsøkere som prøver å krysse Middelhavet, de fleste 
blir nå returnert til Libya og risikerer internering i de omstridte leirene. 
Foto: Irish Defence Forces

AV  Victoria Ramm Henriksen
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MODERNE SLAVERI – EN SIKKERHETSUTFORDRING?
faktafakta:

slaveri. Tradisjonelt slaveri bygger 
ofte på kulturelle tradisjoner og 
verdier, slik som kastesystemet i 
India og Mauritania. I følge the 
Global Slavery Index lever omlag 
43 000 mennesker i slaveri i Maurita
nia, og slavestatusen arves fra 
generasjon til generasjon. I tillegg 
utsettes mange mauritanske jenter 
for såkalte «midlertidige» ekteskap, 
der de blir solgt til rike menn fra 
Midtøsten og sendt tilbake når de 
når puberteten eller blir gravide. En 
mulig definisjon av moderne slaveri 
er at noen bruker tvang eller kontroll 
for å frata et annet menneske sin 
frihet og rett til å bestemme over eget 
liv og arbeidsinnsats. Under moder
ne slaveri blir mennesker utnyttet, og 
får lite eller ingen betaling. Moderne 
slaveri omfatter blant annet, tvungen 
tigging, organhandel og sexslaveri. 
ILO estimerte at det i 2016 var 40,3 
millioner mennesker som til enhver 
tid levde i tradisjonelle eller moderne 
former for slaveri, inkludert 24,9 
millioner i tvangsarbeid og 15,4 
millioner i tvangsekteskap. Dette 
innebærer at det er 5,4 ofre for slaveri 
for hvert 1000 menneske i verden, 1 
av 4 er barn. Kvinner og jenter er 
spesielt utsatt, og utgjør 99 % av 
ofrene i sexslaveri og 58 % i andre 
sektorer. 
Mens det i det tradisjonelle slaveriet 
var et dokumentert eierforhold, 
benyttes andre metoder for å kon
trollere slavene i moderne slaveri. 
Vold og trusler mot ofrene og deres 
familie er vanlig, i tillegg brukes en 
rekke psykologiske taktikker. Ofrene 
hjernevaskes til å tro at den eneste 
de kan stole på er gjerningsmenne
ne, som gjerne beslaglegger pass og 
visumpapirer.  
Som vi ser, blant annet i Libya, er 

flyktninger og andre sårbare grupper 
spesielt utsatt for menneskehandel 
og tvangsarbeid. I dag er over 65 
millioner mennesker på flukt på 
verdensbasis og over halvparten av 
dem er barn. Falske tilbud om 
fluktmuligheter er en vei inn i 
slaveriet, men mange blir også 
kidnappet. Barn på flukt uten 
foreldre er særlig utsatt, og skjebnen 
som venter dem er ofte som barne
soldat eller barnebrud. Generelt sett 
utgjør fattigdom, mangel på utdan
nelse og arbeidsmuligheter noen av 
hovedårsakene til at mennesker blir 
ofre for moderne slaveri. I en situa
sjon med manglende innflytelse på 
eget liv og dystre fremtidsutsikter, 
må mange mennesker ta til takke 
med de jobbene som finnes og dette 
blir utnyttet av slavehandlerne. I 
områder med krig, væpnet konflikt 
og vaklende statsmakt er det perfekte 
forhold for slavehandlere. 

EN LANG VEI Å GÅ 
I følge Alliance 8.7, en sammenslut
ning av interessenter organisert av 
ILO, er Afrika den regionen i verden 
med høyest andel mennesker i 
moderne slaveri, med 7.6 ofre per 
1 000 innbyggere. Afrika er også et 
kontinent preget av uroligheter og 
borgerkriger. Arbeidet med å bli kvitt 
slaveri, i alle former, kan derfor være 
utfordrende, spesielt på grunn av 
vedvarende lovløshet og en svak 
statsmakt i mange av de verst 
rammede landene. ILO og Alliance 
8.7 jobber for å fremme positiv fred 
 ikke bare fravær av krig, men også 
gode livsvilkår for mennesker verden 
over. Dette målet synes å være stadig 
viktigere, men også vanskeligere å 
nå.

ILO: 
Den internasjonale arbeidsorgani-
sasjonen (ILO): opprettet i 1919 som 
en del av Versaillestraktaten som 
endte Den første verdenskrig.  ILO 
ble innlemmet i FNsystemet i 1949, 
og er FNs eldste særorganisasjon for 
arbeidslivsspørsmål.  

Formål: Reflektere troen på at 
universell og vedvarende fred bare 
kan oppnås dersom den er basert 
på sosial rettferdighet.  ILOs 
mandat er å arbeide for sosial 
rettferdighet gjennom full sysselset
ting og anstendige arbeidsforhold. 

Hovedsete: Genève, Sveits. I tillegg 
har organisasjonen 58 landkonto
rer, fem regionskontorer og et 
representasjonskontor til FNs 
hovedkvarter i New York. 

General direktør: Fra 2012 Guy 
Rider, Storbritannia. Gjenvalgt for 
andre periode i 2016.  

Medlemmer: 185 medlemsland.

Organisasjonsstruktur: ILO skiller 
seg fra andre FNorganisasjoner ved 
sin trepartsstruktur, der stater, 
arbeidsgiver og arbeidstakere er 
likeverdige medlemmer. 

Den internasjonale arbeidskonfe-
ransen: ILOs generalforsamling, 
avholdes årlig i Genève hver juni. 
Her trekker medlemslandene opp 
retningen for ILOs aktivitet, vedtar 
nye konvensjoner og rekommanda
sjoner, samt vedtar toårig program 
og budsjetter.
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NORD-AFRIKAS ARABISKE VINTER
For syv år siden ble det utløst et enormt folkeopprør i Tunisia, som spredte seg som dominobrik-
ker til andre land i Nord-Afrika, og videre til Midtøsten. I dag er demokrati og frihet en fjern drøm 
for de fleste nordafrikanske land. 

Under hashtagen #arabspring på 
sosiale medier skulle frihetskrav og 
teknologiske nyanskaffelser hånd i 
hånd nedkjempe autoritære ledere i 
NordAfrika. Demonstrantene under 
Den arabiske vår, eller ”twitterrevolu
sjonen”, som den også er blitt kalt, 
filmet protestbevegelsene og spredte 
informasjonen gjennom sosiale medier, 
hvor en hel verden fulgte ivrig med. 
Utbredt arbeidsledighet, dårlig leve  
standard, korrupsjon og mangel på 
ytringsfrihet og respekt for grunnleg
gende menneskerettigheter ble driv  
kreftene i Den arabiske våren. Situasjo
nen i dag står i sterk kontrast til begei  
stringen etter at diktatorene i Egypt og 
Tunisia hadde falt våren 2011. Blant 
de nordafrikanske landene som opp  
levde masseprotester ved årsskiftet 
20102011, er situasjonen når det gjel  
der sårbarhet, korrupsjon, pressefri
het, politisk frihet og menneskerettig
heter uendret eller forverret i de fleste 
tilfeller. Tunisia står igjen etter Den 
arabiske vår som det store unntaket, 
et land hvor det faktisk har blitt mer 
fred og demokrati, men også her står 
et bredt sett med utfordringer og 
banker på døren. 

GODE UTSIKTER FOR TUNISIA
Det var i Tunisia at startskuddet for 
Den arabiske vår fant sted, da unge 
Mohammed Bouazizi satte fyr på seg 
selv i desember 2010, i protest mot 
president Ben Alis regime. Hendelsen 
utløste et opprør i flere deler av landet 
blant tunisiere som kjente seg igjen i 
Bouazizis livssituasjon. Tunisia klarte 
å gjennomgå demokratiseringspro
sessen uten at landet brøt ut i borger
krig. Valget av ny nasjonalforsamling 
foregikk i oktober 2011, i fredelige for  
mer og med en enorm oppslutning på 
over 90 prosent. I november samme 

år ble menneskerettighetsaktivisten 
Moncef Marzouki utnevnt til presi
dent i overgangsregjeringen. Den nye 
grunnloven, som anses som demo
kratisk og menneskerettighetsbeskyt
tende, ble vedtatt i 2014. 
Offentlig debatt og bred politisk dia  
log er blitt trukket frem av flere eks  
perter som årsaker til den tunisiske 
suksesshistorien. Både representanter 
fra sivilsamfunnet og den gamle eliten 
i landet ble inkludert i demokratipro
sessen. Sivilsamfunnets sterke posi  
sjon i landet spilte en så viktig rolle at 
den såkalte Kvartetten, bestående av 
ulike samfunnsorganisasjoner, ble 
tildelt Nobels fredspris i 2015. Til tross 
for demokratiske gevinster er det mye 
som truer Tunisias fremtidige stabili
tet. Tunisias turistavhengige økonomi 
fortsetter å stagnere, korrupsjon er ut  
bredt og arbeidsledigheten er høy. 
Tunisia har likevel fortsatt å ta viktige 
skritt for å styrke demokratiet og lan  
dets stabilitet det siste året. Blant annet 
ble Høyesterett etablert i 2016, for å 
sikre domstolenes uavhengighet, og i 
juni 2017 vedtok parlamentet en like  
stillingslov for å sikre større represen
tasjon av kvinner i lokalvalg. 

FORVERRET SITUASJON I EGYPT
I Egypt startet opprøret i januar 2011, 
da tusenvis av mennesker protesterte 

i Kairos gater, og President Mubarak 
ble tvunget til å gå av allerede i febru  
ar. Kort tid etter det første demokratis
ke valget fant sted i 2012 ble landet 
kastet ut i et nytt opprør. Den egyptiske 
hæren, ledet av daværende forsvarsmi
nister Abdel Fattah alSisi, gjennom
førte et statskupp i 2013, og Sisi har 
sittet med makten i landet siden. 
Egypt er i dag tilbake til sitt autoritæ
re utgangspunkt, der militærregimet 
har kontroll over statsapparatet. Frykt 
for arrestasjon og fengsling kveler all 
motstand, både for de sekulære og de 
islamske aktivistene, noe som har ført 
til at politisk opposisjon så å si ikke eksi  
sterer. Korrupsjon, mangel på turisme, 
dårlig forvaltning og politisk uro har 
gitt økonomisk krise, med høy inflasjon 
og matmangel for befolkningen. Vid  
ere er sikkerhetssituasjonen for Egypt 
kritisk, og myndighetene har opprett
holdt unntakstilstanden nordøst på 
Sinaihalvøya, hvor IS kontrollerer om  
råder. Selv om myndighetene bruker 
aggressive metoder for å bekjempe 
ekstremistgrupper, som å angripe tett  
bebodde strøk med krigshelikopter og 
drap på hele familier, så har de ikke 
klart å forhindre at IS utfører terror
angrep på Sinai og i andre deler av 
landet. I november 2017 ble hele 305 
mennesker drept i et angrep mot en 
moské nord i Sinai.  

AV  Vilde Wetteland Stoa

Folkedemonstrasjoner noen timer før Mubarak gikk av 
med makten den 11. febrar 2011. Situasjonen i Egypt i 

dag, syv år senere, er ikke bedret når det gjelder frihet, 
demokrati og menneskerettigheter. Foto: Tarek/ Flickr
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Beji Caid Essebsi ble i desember 2014 
Tunisias første demokratiske valgte 

president. Til tross for Tunisias suksess - 
historie, så står landet overfor  

utfordringer som truer stabiliteten. 
Foto:  ITU/J. Marchand

NORD-AFRIKAS ARABISKE VINTER

BORGERKRIG I LIBYA 
Mer enn seks år etter at Den arabiske 
vår fjernet diktator Muammar alGad
dafi fra makten, så er Libya fortsatt et 
land i fullstendig kaos. I dag er det i 
praksis tre ulike regjeringer som 
kjemper om statsmakten i Libya. 
Grunnet det politiske kaoset har ulike 
ekstremistgrupper, deriblant IStil
sluttende grupperinger fått fotfeste i 
lan det. Det er pågående væpnede kon  
flikter mellom hundrevis av militante 
grupper som kjemper om ulike land  
områder, hvor kontrollen over oljeres
sursene er helt sentralt. Konfliktene 
har ført landet inn i en økonomisk 
krise som har etterlatt mange men
nesker uten å få dekket grunnleggen
de behov som blant annet elektrisitet. 
I tillegg forverres stadig menneskeret
tighetssituasjonen seg i Libya. Men 
neskesmuglere har utnyttet lovløshe
ten i lan det, og lagt ruten over Middel  
havet gjennom Libya, der sårbare 
flykt ninger og migranter betaler i dyre 
dommer i håp om å komme til Europa. 

LITE ENDRING I ALGERIE OG 
MAROKKO
Folkeprotester mot myndighetene fant 
også sted i Algerie og Marokko, men 
de opplevde ikke den samme mobili
seringen som i andre land i regionen. 
Dette skyldes en kombinasjon av gene  
relt mindre misnøye overfor styres
maktene blant befolkningen, og man  
gel på blodige kamper mellom sikker  
hetsstyrker og demonstranter, samti
dig som at myndighetene til en viss 
grad innfridde demonstrantenes krav. 
Kong Mohammed av Marokko svarte 
på protestene med å mykne opp deler 

av det politiske systemet gjennom pol  
itiske og sosiale reformer. Han frem  
met en ny grunnlov til folkeavstem
ning i juni samme år. I Algerie svarte 
myndighetene med makt, men fjernet 
også unntakstilstanden som hadde 
vart i hele 19 år, i et forsøk på å dempe 
om protestene, som stilnet på nyåret 
2012. På tross av at menneskerettig
hetsbrudd finner sted, så har begge 
land gjort endringer for å øke deres 
støtte blant befolkningen. Samtidig 
har myndighetene i Marokko og 
Algerie skjerpet kontrollen over med  
iene det siste året, og fortsetter å slå 
ned på politiske motstand. I Marokko 
har staten svart med vold mot fredelige 
demonstrasjoner flere ganger i løpet 
av det siste året.  

HVORFOR MANGEL PÅ SUKSESS?
I Vesten heiet man på folkeopprørene 
som spredte seg i de nordlige delene 
av det afrikanske kontinent. Endelig 
skulle også denne regionen bli demo  
kratisk. Men Den arabiske vår ble fort 
til en lang vinter. Troen på at en demo  
kratibølge skulle skylle over Nord 
Afrika og Midtøsten i løpet av natten 
var nok svært naiv optimisme. Likevel 
burde regionen, gitt dets økonomiske 
og sosiale nivå, vært mer fri og demo  
kratisk, sammenliknet med utviklin
gen i andre regioner. Derfor kan en 
spørre seg hvorfor ikke landene fikk 
en tilsvarende demokratibølge som 
den SørAmerika fikk på 1980tallet, 
og ØstEuropa på 1990tallet? Mange 
faktorer må ligge til rette for vellykket 
demokratisering. Som kjent blir ikke 
et land et demokrati over natten 
– demokratiseringsprosesser er trege, 

og ofte preget av ”ett skritt frem, to til  
bake”. Den franske og amerikanske bor  
gerkrigen er gode eksempler på net  
topp hvor langtrekkende og blodig inn  
føring av demokrati kan være. Der for er 
det også nærliggende å spørre seg hvo r  
for Tunisia – på tross av fort satt betyd  
elige utfordringer – på rela tivt kort tid 
har klart å utvikle demokratiske insti  
tusjoner? Opprøret i Tunisia hadde en 
smitteeffekt på res ten av regionen, så 
hvorfor klarte ikke folkeprotestene i 
de andre landene å føre landet i en 
mer demokratisk ret ning? Som nevnt 
spilte det tunisiske sivilsamfunnets 
sterke posisjon en av gjørende rolle. 
Denne inkluderingen av det sivile sam  
funn i politikkutformingen etter revo  
lusjonen var fraværende i de andre lan  
dene etter opprøret, og særlig i Egypt.
Men det var flere faktorer som lå til 
rette for demokratisering i Tunisia. En 
annen vesentlig faktor for politisk end  
ring var at militæret brøt med presi
denten og gikk over på demonstrante
nes side. Dette skjedde ikke i de andre 
opprørene. Videre skiller Tunisia seg 
fra de fleste landene i regionen når 
det gjelder strukturelle faktorer som 
en sterk middelklasse og en relativt 
homogen befolkning, uten etniske 
skillelinjer. Betingelsene for demokra
ti lå i større grad til rette for Tunisia 
enn hos nabolandene. Samtidig ble 
det for mange arabiske land tidlig 
store grunner for å bevare status quo. 
Selv om Tunisia forble suksesshis
torien, så ble Libya fort en skrekkhis
torie. I valget mellom stabilitet og total 
kaos er det nærliggende å velge stabi  
litet, selv om det innbærer mangel på 
grunnleggende friheter. 
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BURMAS VEI MOT DEMOKRATI
Burma har hatt en oppsiktsvekkende lang og tornefull vei til demokrati, og verden har lenge 
hyllet Aung San Suu Kyi som en modig foregangskvinne.  Derfor er kanskje malurten i begeret 
ekstra bitter. Rohingyanes skjebne har vært i søkelyset siden fjorårets høstoffensiv fra den bur-
mesiske hæren. FN anslår at minst 600 000 mennesker har blitt drevet på flukt over grensen til 
Bangladesh, og mer enn 100 landsbyer brent ned. Hva skjer egentlig i Burma?

Mange av rohingyane har flyktet over grensen 
til Bangladesh, hvor de lever under svært 
kummerlige forholder. Her fra flyktningeleiren 
Kutupalong i Cox’s Bazar.  
Foto: Flickr/Foreign and Commonwealth Office.

Mellom stormaktene India og Kina 
ligger Burma – eller Myanmar som 
landet offisielt skiftet navn til 1989. 
Blant landets drøyt 56 millioner inn  
byggere finner man en rekke minorite
ter. Majoritetsbefolkningen – burma
nerne – utgjør ca 60 % av befolkningen. 
I tillegg befolkes landet av mer enn 
135 ulike etnisiteter.  Burmesere (både 
burmanere og de andre større folke
gruppene) er hovedsakelig buddhister, 
mens man blant de mindre minorite

tene finner både kristne, muslimer, 
animister og hinduer.

KONGEDØMME, KOLONI OG KUPP
Burma var et selvstendig kongedøm
me fram til det ble kolonisert av Stor  
britannia. Kystområdene ble britiske 
allerede på 1850tallet, mens resten 
av Burma fulgte etter 30 år senere. 
Landet var dermed en del av britisk 
India. Under 2. verdenskrig ble landet 
okkupert av Japan, men tilbakeført 
til Storbritannia etter krigen. På den 
tiden hadde ønsket om selvstendig
het vokst seg sterkt i Burma, og faren 
til Aung San Suu Kyi, general Aung 
San, var en av pådriverne for den nye 
konstitusjonen. Generalen ble imid  
lertid drept i et attentat rett før landet 
igjen ble uavhengig i 1948, med U Nu 
som statsminister. Den nye staten var 
sår bar. Deler av landet var kontrollert 
av kommunistiske geriljastyrker, mens 
andre deler ønsket å løsrive seg fra 
Unionen Burma og danne egne stater 

for ulike etniske grupper. Demokrati
et varte uansett ikke lenge, i 1962 falt 
Burma for et militærkupp under 
general (Bo) Ne Win. Ne Win var en 
fargerik person. Familien var opprin
nelig kinesisk, men under krigen 
slåss han på Japans side og var med 
på å okkupere Burma. Mot slutten av 
krigen skiftet han side og allierte seg 
med britene. Etter krigen engasjerte 
han seg også politisk, og var en kort 
periode midlertidig statsminister, før 
U Nu igjen fikk tilbake makten. To år 
etter begår Ne Win statskupp, og 
Burmas demokratiske periode er over. 
Hele 26 år sitter Ne Win som ubestridt 
leder, i et statssystem isolert fra 
omverdenen, og med en forunderlig 
blanding av nasjonalistiske, marxis
tiske og buddhistiske elementer.  
Burma ble et diktatur, der økonomi
en ble nasjonalisert, ytringsfriheten 
sterkt begrenset og ethvert forsøk på 
etniske opprør ble slått hardt ned på. 
Store deler av middelklassen flyktet 

AV  Monica K. Mattsson Kämpe



Etter et halvt liv i husarrest ble Aung San 
Suu Kyi satt fri, og i 2011 kunne hun igjen 
tale til sine tilhengere.
Foto: Htoo Tay Zar
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BURMAS VEI MOT DEMOKRATI

fra landet, og fattigdommen var stor. 
Ne Wins regime endte i 1988, da han 
gikk av etter massive demonstra
sjoner. Et håp om mer demokrati ble 
raskt slukket, da Ne Win ble etter
fulgt av general Saw Maung, som 
regjerte minst like despotisk som sin 
forgjenger. Det var også antatt at Ne 
Win fortsatte å være en grå eminense 
i minst ti år til, før han også falt i 
unåde hos de nye styresmaktene. 

VEIEN MOT DEMOKRATI
Demokratiønsket sto imidlertid 
fortsatt sterkt i det burmesiske folket, 
og i 1990 ble det for første gang 
avholdt valg der flere partier stilte. 
Valgets ubestridte vinner var partiet 
til Aung San Suu Kyi, Nasjonalligaen 
for demokrati (NLD). Myndighetene 
nektet imidlertid å godta valgresulta
tet, og Aung San Suu Kyi ble satt i 
husarrest. Der ble hun, med unntak 
av korte perioder, sittende fram til 
2010. Dette året var det også valg, 
men NLD valgte å boikotte dette 
siden flere av deres lederskikkelser 
satt fengslet, og partiet ble oppløst. 
Utover i 2011 kom forhandlingene i 
gang, og en del politiske fanger ble 
frigitt. Høsten 2011 ble NLD igjen 
registrert som parti, og ved supple
ringsvalget i 2012 vant de 42 av 45 
tilgjengelig mandater i parlamentet. 
Blant de nye parlamentarikerne var 
også Aung San Suu Kyi. Flere refor
mer ble gradvis innført, og i 2016 blir 

et nytt valg avholdt der NLDs kandi
dat Htin Kyaw blir ny, folkevalgt 
president. Dagens burmesiske 
regime er dermed mer demokratisk 
enn det har vært på flere tiår. Kan
skje gjør det rapportene om etnisk 
rensing og omfattende brudd på 
menneskerettighetene enda mer 
oppsiktsvekkende.

ROHINGYANE
Rohingyane er en ganske liten 
minoritet på rundt 1,1 millioner 
mennesker, som holder til i delstaten 
Rakhine vest i landet, mot grensen til 
Bangladesh. Selv om de utgjør i 
underkant av 2 % av befolkningen, er 
de ikke anerkjent av myndighetene 
som en nasjonal minoritet, eller som 
statsborgere i landet. Rohigyane er 
hovedsakelig muslimer, som antas å 
ha innvandret fra India og Bangla
desh under den britiske kolonitiden. 
På den tiden var også dagens Burma  
en provins i India og dermed under 
britisk kontroll, og denne tilflyttin
gen ble ikke den gang sett på som 
kryssing av landegrenser. Etter at 
britene forlot området ønsket ikke 
burmesiske myndigheter å anerkjen
ne rohingyane som egne borgere, 
men så på de som ulovlige innvan
drere. Rohingyane på sin side hevder 
å ha røtter i Arakan – nåværende 
Rakhine – i «uminnelige tider». 
Folkegruppen har med ulik intensitet 
blitt forfulgt helt siden kolonitiden, 
men det kan se ut til at forfølgelsene 
har øket i omfang under tidligere 
fredsprisvinner Aung San Suu Kyis 
regime.
I dag anses rohingyane av FN som en 
av verdens mest forfulgte minoriteter. 
De fleste er statsløse, har ingen 
rettigheter til å eie land eller å ta 
arbeid i en lang rekke sektorer. 
Retten til utdanning er svært begren
set. Man må søke om tillatelse til å 
inngå ekteskap, og det er en begrens
ning på to barn per familie. I delsta
ten Rakhine lever 78 % av befolknin
gen under fattigdomsgrensen, mot 
37,5 i landet for øvrig, i følge Ver
densbanken. Mange rohingyaer har 
flyktet til omkringliggende land, og 
rundt 400.000 bor i kummerlige 
flyktningleirer i Bangladesh. Utenfor 
leirene har flyktningene i Bangladesh 

heller ingen rettigheter. Rohingyaer 
holder også til i en rekke andre land i 
Asia og Midtøsten.

MOTSTAND ELLER TERROR?
Organisasjonen Arakan Rohingya 
Salvation Army (ARSA), tidligere 
kjent som Harakah alYaqin («Trosbe
vegelsen») er en opprørsgruppe som 
mistenkes å stå bak en rekke voldeli
ge episoder i Burma. I fjor høst ble 
den definert som en terrororganisa
sjon av burmesiske myndigheter, 
som også hevder at den har finansi
elle bånd til utenlandske islamistis
ke organisasjoner. Dette tilbakevises 
av ARSA, som selv hevder at de kun 
forsvarer rohingyaenes rettigheter. 
Selv om gruppen har eksistert siden 
2013, kom den for alvor i søkelyset 
med angrepene på burmesiske 
grensevakter og soldater langs 
grensen til Bangladesh i oktober 
2016. Aksjonen krevde 13 liv, ni 
grensevakter og fire soldater. I 
represaliene som fulgte, hevdet den 
burmesiske hæren å ha drept 69 
opprørere. I juli i fjor ble gruppen 
beskyldt for å stå bak drapene på et 
40talls sivile, som ble anklaget for å 
samarbeide med myndighetene. 
Dette benektet ARSA, men mye tydet 
på at anklagene stemte. I august tok 
de imidlertid på seg ansvaret for 
angrep på et 30talls politiposter, og 
et militært hovedkvarter. Kraftige 
sammenstøt mellom myndighetene 
og opprørsgruppen fulgte, og en stor 
andel av sivilbefolkningen flyktet fra 
landsbyene. Siden da har situasjonen 
for rohingyane forverret seg drama
tisk, og FN opererer med et anslag på 
minst 600 000 som i løpet av høsten 
har flyktet over grensen til Bangla
desh. Mer enn 100 landsbyer skal ha 
blitt lagt i aske. Det begynner å bli 
sterke internasjonale reaksjoner på 
rohingyanes situasjon. Aung San Suu 
Kiy selv har imidlertid nedtonet 
situasjonen, og anklager ARSA for å 
være en bengalsk terroristorganisa
sjon som underminerer forsøkene på 
«å bygge fred og harmoni i Rakhi
nestaten». Uansett er overgrepene 
mot sivilbefolkningen massive, og 
organisasjonen Amnesty bruker 
begrepet «etnisk rensning» om den 
nåværende situasjonen.
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FILIPPINENES KRIG MOT NARKOTIKA OG UTENRIKS-
POLITISKE KRUMSPRING  
Våren 2016 vant Rodrigo Duterte presidentvalget i Filippinene. Etter at han kom til makten har 
han startet en massiv kampanje mot narkotika og hans fremgangsmåter har høstet kritikk fra 
flere menneskerettighetsgrupper. Men hvordan påvirker egentlig Dutertes presidentskap innen-
riks- og utenrikspolitiske forhold for den lille øynasjonen? 

AV  Victoria Ramm Henriksen

President Duterte har nå hatt makten i 
over et år. Innenrikspolitisk har hans 
hovedfokus vært å bekjempe den 
illegale narkotikahandelen ved å slå 
ekstremt hardt ned på enhver mistan
ke om salg, eller bruk, av narkotika. 
Menneskerettsorganisasjonen Human 
Rights Watch (HRW) har rapportert at 
over 7 000 mennesker har blitt drept 
uten lov og dom siden april 2017. FNs 
menneskerettighetseksperter har også 
kritisert Dutertes praksis for å være i 
strid med menneskerettighetene. 
Utenrikspolitisk har Filippinene mildt 
sagt vært vinglete etter at Duterte kom 
til makten, og han har ambisjoner om 
å ha en «uavhengig utenrikspolitikk». 
Det synes å være liten tvil om at Presi  
dent Duterte kommer til å påvirke den 
lille øynasjonen, og hans politikk kan 
potensielt få store ringvirker. 

PRODUKT AV SIN TID? 
Den 30. juni 2016 ble Rodrigo Duterte 
offisielt Filippinenes 16ende presi
dent, etter å ha fått 39 % av stemmene, 
og vunnet over fire motkandidater. 
Rodrigo Duterte var da 71 år, og er den 
eldste personen som har hatt presi
dentembetet i landet. Dutertes politis
ke suksess er delvis på grunn av hans 
harde linje for å bekjempe narkotika
kriminalitet. Duterte hevdet i valg
kampen at byen Davao, hvor han 
tidligere har vært borgermester, er 
blant de tryggest i verden. På tross av 
at Davao har et høyt kriminalitetsnivå, 
fikk argumentene gjenhør i nasjonal 
media og skapte bred støtte i befolk
ningen. Menneskerettighetsgrupper 
mener å kunne dokumentere 1400 

drap i Davao i perioden 19982016. 
Ofrene var i hovedsak narkotikabru
kere, småkriminelle og gatebarn. 
Duterte har av vist anklagene. Han har 
også uttalt at han støtter utenomretts
lige henrettelser av narkotikabrukere 
og andre kri minelle. I valgkampen 
lovet han å redusere kriminalitet ved 
å drepe titusener av kriminelle. 
Den omstridte figuren Duterte ble ikke 
mindre omstridt i løpet av valgkam
pen. Mens daværende presidentkan
didat Donald Trump uttalelse om «å 
gripe kvinner etter kjønnsorganet» 
fikk verden til å skjemmes, uttalte 
Duterte om et kvinnelig voldtektsoffer 
at det var en skam at ikke borgemeste
r en fikk førsteretten. Da datteren sen  
ere forsvarte sin fars uttalelser ved å 
innrømme at hun selv var et voldtekts
offer, og at faren lenge hadde arbei det for 
kvinners rettigheter, responderte Duterte 
med å si at datteren løy og at hun alltid 
hadde vært en «drama queen». 
Duterte tok makten i landet i en peri  
ode der flere stater har hatt en autori
tær vending, og lett etter en såkalt 
«sterk mann» til å ta kontroll. Samme 
tendenser har vi sett blant annet i 
Tyrkia med president Erdoğan, USA 
med president Trump, og i Ungarn 
med stats minister 
Orban. I følge data 
fra The found for
peace foundation 
sammenfaller 

fremveksten av kon troversielle ledere, 
såkalte «strongmen», med en reduk
sjon i statsmaktens stabilitet. 

KRIGEN MOT NARKOTIKA OG 
MENNESKERETTIGHETSBRUDD 
I tillegg til en rekke skandaløse og 
sjokkerende uttalelser, har Duterte 
ført en politikk som har høstet sterk 
kri tikk internasjonalt. Filippinske 
men neskerettighetsgrupper har 
knyttet Dutertes krasse retorikk til 
fremveks ten av utenomrettslige drap, 
gjennomført av politiet og ulike 
voldelige bor gervernsgrupper. Disse 
drapene har kastet lys på landets 
langvarige pro blem med straffefrihet 
for lovbrudd begått av statens sikker
hetsstyrker. Under valgkampen 
uttalte Duterte selv at hans president
periode ville bli blodig. Videre sa han 
at han ville dele ut tusen benådninger 
hver dag til politi og soldater be skyldt 
for menneskerettighetsbrudd, samt til 
seg selv for de drap som ville bli 
begått i løpet av hans seksårsperiode.  
 FN har lenge deltatt i den internasjo 
nale kampen mot narkotika, og  
har tidligere lovet at in nen 2008 
skulle verden være kvitt narkotikapro 
                blemet. FNs  
       kontor for nar  
         ko tika og kri 
          minalitet 

(UNODC) har  
       imidlertid ved

Russlands president, Vladimir Putin, 
møter president Rodrigo Duterte den 

23. mai 2017. Foto: kremlin.ru
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Demonstranter utenfor Filippinenes 
ambassade i New York høsten 2016. 
Foto: VOCAL-NY/Flickr.

FILIPPINENES KRIG MOT NARKOTIKA OG UTENRIKS-
POLITISKE KRUMSPRING  

kjent at krigen mot narkotika har vært 
mislykket. En utilsiktet kon sekvens av 
den globale krigen mot nar kotika har 
vært framveksten av orga nisert krimi  
nalitet, som kan bidra til å desta bili
sere et land. Frykten for at Filippinene 
skulle bli en narkostat førte til økt 
oppslutning om Duterte i valgkampen. 
Dutertes krig mot narkotika har allike
vel blitt kalt en krig mot de fattige, 
ettersom de utgjør majoriteten av 
ofrene for vilkårlig fengsling og hen
rettelser. FNs spesial rapportør for 
men neskerettigheter, Agnes Callamard, 
har kritisert Duterte og hans adminis
trasjon flere ganger, men foreløpig 
virker det ikke som klagene har noen 
effekt. 
Landet har også vært preget av en øk  
ning i kriminalitet etter at Duterte kom 
til makten, og er for tiden rammet av 
flere væpnede konflikter. Den 23. mai 
2017 erklærte Duterte unntakstilstand 
i Mindanao og det norske utenriksde
partementet rapporterer at terroraksjo
ner forekommer. 

UTENRIKSPOLITISKE KRUMSPRING 
Duterte og hans administrasjon har 
lovet å etablere og drive det de beskri
ver som en «uavhengig utenrikspolitikk», 
hvor de vil avvise enhver form for inn  
blanding fra utenlandske myndigheter. 
Duterte viser til grunnloven som sier at 
utenrikspolitikken skal fokusere på 
nasjonal suverenitet, territoriell inte  
gritet og rett til selvbestemmelse.
Etter at Duterte ble landets president 

har han ytret ønske om å orientere 
landets utenrikspolitikk mot Kina og 
Russland, særlig når det gjelder øko  
nomisk samarbeid og handel. I oktober 
2016 rapporterte mediehuset Al Jazeera 
at Duterte også ønsket å samarbeide 
militært med disse stormaktene, blant 
annet ved å avholde felles militærøvel
ser. Denne nye vendingen går på bekost  
ning av Filippinenes lange samarbeid 
med USA. Filippinene har lenge vært en 
nær allierte av USA, også etter at landet 
var kolonisert av supermakten i perio  
den 18981946. Duterte har ved flere 
anledninger kritisert USA i harde orde  
lag, både under og etter valgkampen. 
Han har blant annet anklaget USA for å 
importere terrorisme til Midtøsten, gjen  
nom de militære intervensjonene der, 
og kalt USAs tidligere ambassadør til 
Filippinene for en «homofil horeunge». 
I november 2016 utalte Duterte imidler  
tid at Filippinene ikke var klar for en di  
rekte militærallianse med verken Kina 
eller Russland, og begrunnet dette med 
landets forpliktelser som følger av den 
gjensidige forsvarsavtalen Filippinene 
har med USA. Likevel ønsker han et ster  
kere diplomatisk samarbeid med Kina 
og Russland. Russland på sin side har 
tilbudt Filippinene et strategisk part  
nerskap, men ønsker foreløpig ikke å 
inngå i en asiatisk militærallianse. Det 
økte konfliktnivået i SørKina havet 
påvirker også landet. Filippinene fikk 
sommeren 2016 medhold i en sak hos 
Den internasjonale domstolen i Haag. 
Saken ble brakt opp for domstolen av 

Filippinene, som mener at Kinas frem  
satte krav har vært urettmessige. Du  
terte har i etterkant av domsavsigelsen 
gått frem med forsiktighet i sine bilate  
rale forhandlinger med Kina. Han skal 
blant annet ha lovet å ikke ta opp saken 
for den sørasiatiske samarbeidsorgani
sasjonen, ASEAN.
Etter at Donald Trump ble valg til presi  
dent i USA kan det synes som om for hol  
det mellom de to landene har nor mali  
sert seg noe. I løpet av 2017 har vi obser  
vert en rekke forhold som anty der at en 
nedjustering av forsvarssamarbeid ikke 
bare går saktere, men også vil reverse
res i 2018. Noe av dette kan skyldes en 
bedre dynamikk mellom Duterte og 
Trumpadministrasjonen, samt bedre 
diplomatiske forbindelser med USAs 
nye ambassadør til Filippinene, Sung 
Kim, enn det som var til felle under 
Obamas presidentskap. Andre forhold, 
som amerikansk bi stand til terrorbe
kjem pelse i Filippinenes hovedstad Ma   
nila, viser også at forholdet mellom de to 
statene er motstandsdyktig. 

VEIEN VIDERE 
Duterte vil nå sitte med makten i landet 
i en 6 årsperiode, og det er flere uavklarte 
spørsmål når det gjelder hva vi kan 
vente oss av resten av hans regjerings
tid. For det første er det uklart om 
Duterte vil stille til gjenvalg, da han 
allerede hol der en høy alder. Hans 22 år 
lange peri ode som borgermester viser 
at han har er dyk tig til å manøvrere seg 
politisk og dersom helsen holder bør 
man ikke bli overrasket over om han 
fortsetter å ha en finger med i spillet. 
Dernest er det utfordringer knyttet til 
landets ving ling i utenriks og sikker
hetspolitiske spørs mål, og hvordan 
dette vil påvirke den generelle sikker
hetssituasjonen i SørKina havet. Det 
ser heller ikke ut til at den høyrøstede 
kritikken fra men neske  rettighets orga
nisasjoner og FN kommer til å påvirke 
innenrikspolitikken til den målbevisste 
og hardtslående Duterte. 
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ET FORSVAR I ENDRING
Forsvarsdebatten engasjerer mange, og det norske Forsvaret befinner seg for tiden i omfattende 
omstillingsprosesser i mange deler av organisasjonen. Hvilke endringer er igangsatt, og hvordan 
skal fremtidens utfordringer møtes?

«De store omstillingsprosessene i 
Forsvaret er sluttført» uttalte davæ
rende forsvarsminister Espen 
BarthEide til media i 2011. Fem år 
senere ble ny langtidsplan for 
forsvarssektoren med navn «Kamp
kraft og bærekraft» lagt frem. Den 
nye planen skisserer en organisasjon 
med akutt behov for modernisering, 
herunder omfattende struktur og 
baseendring og betydelig omdispo
nering av ressurser. Den moderne 
verden utvikler seg i et rasende 
tempo, og den sikkerhetspolitiske 
situasjonen fremstår svært annerle
des i dag enn for bare få år siden. Det 
er derfor essensielt å ha et forsvar 
som kan både trene, operere og 
fungere på land, i lufta og på havet i 
det daglige, samtidig som det er best 
mulig rustet for å møte fremtidens 
utfordringer. «Kampkraft og bære
kraft» legger grunnlaget for en 
langsiktig og bærekraftig utvikling av 
Forsvaret. I planen legges det vekt på 
at Norge skal ha et forsvar godt 
forankret i NATO, hvor materiell og 
personell skal jobbe så sømløst som 
mulig med allierte. Det satses på økt 
aktivitet, tilgjengelighet og utholden
het for Forsvarets kapasiteter. Dette 
skal oppnås ved hjelp av investerin
ger, personellreform og endring av 
verneplikten.

MILLIARDINVESTERINGER
Strategiske og fremtidsrettede 
kapasiteter som nye 

kampfly, maritime overvåkingsfly og 
ubåter har prioritet i forsvarssektoren 
over den neste tiårsperioden. Investe
ringene er hovedsakelig ment å bidra 
til Norges evne til å etablere nasjonal 
og alliert situasjonsforståelse i nord. 
Den største hovedsatsningen for 
forsvarssektoren i perioden 2017 – 
2025 går til F35, som er et av ver
dens mest avanserte kampfly. Norge 
skal etter planen anskaffe opp til 52 
eksemplarer. De tre første ble i 
november 2017 levert på Ørland, 
hvor den norske hovedbasen skal 
ligge. F35 kan derimot ikke vinne en 
krig alene, og fungerer i stor grad 
som en tilrettelegger for effektive 
styrker på land og til sjøs. Også 
Sjøforsvaret skal gjøre tunge investe
ringer i løpet av de neste årene. 
Norge skal gjennom et samarbeid 
med Tyskland anskaffe fire nye 
ubåter til erstatning for dagens Ula 
klasse, som har operert i snart 30 år. 
De nye 212Aubåtene vil fases inn fra 
2025.

PERSONELL- OG 
UTDANNINGSREFORM
Forsvaret handler åpenbart mye om 
systemer, kapasiteter og teknologi, 
men først og fremst om mennesker. I 
2016 ble en ny militær ordning 
innrullert i alle forsvarsgrener, som 
skal tilrettelegge for mer spesialisert 
og erfaringsbasert kompetanse. Med 
denne følger blant annet en todeling 
av befalskorpset etter NATOstandard, 

inn i henholdsvis ett korps for 
offiserer og ett for spesialister. 
Førstnevnte anses som en generalist 
med akademisk lederutdanning, 
mens spesialisten har fagutdanning 
eller lang praktisk erfaring. Tidligere 
måtte befalsutdannet personell slutte 
i Forsvaret ved fylte 35 år om de ikke 
gjennomførte krigsskoleutdanning, 
noe som førte til at soldater med mye 
kompetanse og erfaring forsvant ut 
av organisasjonen etter få år i tjenes
te. Den nye ordningen legger til rette 
for at også spesialister kan gjøre 
livslang karriere i Forsvaret. Innen 
2024 er det ønskelig at 70 prosent av 
alt befal skal være spesialister. I 
tillegg til den igangsatte personellre
formen skal en omfattende utdan
ningsreform snart rulles i gang. Det 
er ønskelig å heve kvaliteten på 
militær utdanning, samt frigjøre 
ressurser. Rammene for gjennomfø
ring av reformen er foreløpig ikke 
utarbeidet.

VIDEREUTVIKLING AV 
LANDMAKTEN
Da regjeringen i 2016 la fram «Kamp
kraft og bærekraft», ble det besluttet 
at landmakten skulle utredes ytterli
gere. I oktober 2017 ble planen for 
videreutvikling av Hæren og Heime
vernet lagt fram av Forsvarsdeparte
mentet. Landmaktproposisjonen 
omtales av mange som solid og 
gjennomtenkt, men kritiske røster 
mener de økonomiske rammene er 
for trange. Mange er i tillegg 

AV  Trine Irgens Isaksen

Første take-off med norsk F-35 fra Ørland 
flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
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ET FORSVAR I ENDRING

skuffet over det faktum at Hæren 
ikke tilføres mer penger, og dermed 
mister muligheten til å trappe opp 
mot NATOmålet om 2 prosent av 
BNP på forsvar. I proposisjonen 
settes 54 milliarder av til investering 
i nytt materiell, herunder nytt 
artilleri, og de resterende 6 milliar
dene til nødvendig infrastruktur. Det 
råder dog stor usikkerhet rundt når 
dette vil være på plass – i beste fall 
kan nytt artilleri være på plass om to 
år. Heller enn å modernisere Leopard 
2stridsvognen fra 80tallet, noe som 
antas ikke vil kunne gi tilstrekkelig 
kampkraft og beskyttelse, slås det 
fast at man skal gå til innkjøp av nye 
stridsvogner. Dette står derimot ikke 
på investeringsplanen før rundt 
2024. De elleve Heimevernsdistrikte
ne foreslås opprettholdt, samtidig 
som antall HVsoldater reduseres fra 
45 000 til 38 000 soldater, hvorav 
3000 i innsatsstyrkene. Både forslag 
om nedskalering av Heimevernet og 
at viktige investeringer ligger langt 
fram i tid har ført til stor politisk 
debatt. En del av disse innvendinge
ne ble imidlertid imøtekommet i 
stortingsforhandlingene før jul.

STRUKTURELLE ENDRINGER
Førstegangstjenesten er også i 
endring, og foreslås utvidet fra 12 til 
16 måneder for de stillinger i Hæren 
som krever mest utdanning og 

kompetanse. Grunnleggende soldat
utdanning flyttes til utdannings
avdelinger heller enn operative 
avdelinger, det blir flere årlige 
innrykk av vernepliktige, og omtrent 
500 færre vil innkalles per år sam
menlignet med dagens ordning. Det 
foreslås å etablere en permanent, 
fullt oppsatt kavaleribataljon på 
Porsangermoen i tillegg til den 
allerede vedtatte opprettelsen av et 
jegerkompani i Pasvik som skal 
styrke Grensevakten. Hæren og 
Heimevernets avdelinger i Finnmark 
skal samles under én felles ledelse 
med navn Finnmark landforsvar for 
å ivareta enhetlig planlegging og 
ledelse av landoperasjoner i vårt 
nordligste fylke. 2. bataljon på Skjold 
foreslås å konverteres fra å være en 
infanteribataljon til en mekanisert 
mobiliseringsbataljon, samt få en ny 
rolle som utdanningsavdeling. I 
Landmaktproposisjonen blir kapasi
teter som gir Hæren kampkraft, 
herunder stridsvogner, luftvern og 
artilleri, vurdert som viktigere for 
den operative evnen enn innkjøp av 
transporthelikoptre. Forsvarsdepar
tementet anbefaler derfor at Luftfor
svarets Bellhelikoptre dedikeres til 
spesialstyrkene for å kunne bistå i 
terrorberedskapen, og dermed flyttes 
fra Bardufoss til Rygge. Da departe
mentets proposisjon ble behandlet i 
Stortinget i begynnelsen av desem

ber 2017, ble særlig helikoptersaken 
heftig debattert. Til tross for at fem 
partier til slutt ble enige om et bredt 
forsvarsforlik, skal flere nye utred
ninger gjennomføres og presenteres i 
løpet av 2018.

NYE UTFORDRINGER
En ting er å forandre og forberede, en 
annen ting er å faktisk sette 
systemene på prøve. Dette vil Forsva
ret i aller høyeste grad få mulighet til 
i månedsskiftet oktobernovember i 
år, når Norge skal være vertsnasjon 
for den store NATOøvelsen Trident 
Juncture. Inntil 35 000 soldater og 
hundrevis av fly, skip og kjøretøy fra 
allierte og partnerland skal øve 
sammen. Målet er å forsterke samar
beidet både innad i NATO og med 
alliansens samarbeidspartnere. 
Øvelsesscenarioet er en artikkel 
5operasjon hvor Norge blir angrepet 
av en fiktiv motstander, og er dermed 
en anledning for Norge til å øve både 
på mottak av store styrker samt 
omfattende testing av systemer, 
planverk og Totalforsvaret i sin 
helhet. Selv om mange forbedringer 
er underveis, vil Trident Juncture 
kunne gi en pekepinn på om ytterli
gere omstillinger må igangsettes før 
kampkraften og bærekraften er 
tilpasset dagens trusselbilde.

Grensevakten skal forsterkes. Her fra den norsk-rus-
siske grensen. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret



Skytetrening for Jegertroppen ved Forsva-
rets spesialkommando. Foto: Torbjørn 
Kjosvold/Forsvaret
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KVINNER I FORSVARET
Over 40 år har gått siden kvinner først fikk gå inn i militære stillinger i Norge, og Norge er det 
første landet i NATO som har innført kjønnsnøytral og likestilt verneplikt. Likevel er det til  
stadighet debatt om kvinnelige soldater også her i landet. Hvilke muligheter og utfordringer 
møter kvinnene som ønsker seg en karriere i uniform?

Prinsippet om like plikter og rettig
heter for alle, står støtt i det norske 
sivilsamfunn. Likevel har det norske 
Forsvaret tradisjonelt vært en svært 
mannsdominert organisasjon, og til 
tross for konkrete politiske målset
ninger om å øke kvinneandelen har 
resultatene lenge latt vente på seg. 
Det er først de siste årene man har 
kunnet spore reell fremgang. For få 
år siden slo regjeringen fast at for  
svaret av Norge er et ansvar som prin  
sipielt sett hviler på oss alle, og at det 
ikke finnes noen logiske argumenter 
for å beholde en verneplikt for bare 
den ene halvdelen av befolkningen. I 
vår moderne tid skal det være like ret  
tigheter og plikter for begge kjønn, og 
Forsvaret skal speile det norske sam  
funnet. I tråd med dette vedtok 
Stortinget høsten 2014 å endre verne  
pliktsloven og heimevernloven, noe 
som gjorde verneplikten kjønnsnøy
tral. Allmenn verneplikt omfatter alle 
norske kvinner og menn født i 1997 
og senere. Effekten av innføringen er 
tydelig: kvinneandelen i førstegangs

tjenesten har økt fra 14 prosent i 2014 
til 26 prosent i dag. Det er kun rundt 
9 000 ungdommer fra hvert årskull, 
totalt bestående av rundt 60 000 per  
soner, som blir kalt inn til førstegangs  
tjeneste. Med andre ord er det kun de 
beste og mest motiverte kandidatene 
uansett kjønn som i dag blir tilbudt 
en plass. Med innføringen av allmenn 
verneplikt har Forsvaret nå i praksis 
dobbelt så mange å velge mellom, 
noe de selv sier vil øke organisasjo
nens kvalitet og operative evne.

LYSPUNKTER OG UTFORDRINGER
Det er et politisk satsningsområde å 
gjøre førstegangstjenesten mest 
mulig attraktiv for å på sikt bedre 
kjønnsbalansen ytterligere. En viktig 
faktor her er å øke trivselsandelen for 
alle i uniform. Kritikere har lenge 
vært skeptiske til om Forsvaret er 
godt nok forberedt på det store 
innrykket av kvinner, og særlig 
trekkes påstader om grov og seksua
lisert språkbruk, en mannsdominert 
kultur og dårlige forlegningskapasi
teter for kvinner fram som dårlige 
utgangspunkt. Forskningsresultater 
viser imidlertid at denne skepsisen 
har vært noe uberettiget. Verneplikts
undersøkelsen, en årlig undersøkelse 
blant soldater som avtjener første
gangstjenesten, omfatter spørsmål 
om trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø 

og fremtidige karriereplaner i 
Forsvaret. Undersøkelsen gjort av 
soldater i første kull med allmenn 
verneplikt, 2016kontingenten 
(soldater født i 1997), viser at kvinner 
trives i noe større grad enn menn i 
tjenesten. Så mange som 90 prosent 
av de vernepliktige kvinnene vil 
anbefale førstegangstjeneste til 
andre kvinner, og majoriteten av 
disse oppgir dessuten at de ønsker å 
fortsette sin karriere i Forsvaret. 
Andre statistikker viser også en 
positiv trend, men at det òg gjenstår 
en del arbeid. I 2012 oppga 23 
prosent av kvinnene at de hadde blitt 
utsatt for uønsket oppmerksomhet av 
seksuell karakter, tallet for 2016 er 
nede i 15 prosent. Til tross for nullto
leranse for seksuell trakassering, 
viser Forsvarets medarbeiderunder
søkelser at tre ganger så mange 
kvinner i Forsvaret opplever uønsket 
seksuell oppmerksomhet som i 
arbeidslivet ellers. Forsvaret selv 
oppgir at de er på vei, men ikke i mål 
med jobben som gjøres for å ta et 
oppgjør med ukulturen.

KAMPEN OM KOMPETANSEN
Den endrede sikkerhetspolitiske 
situasjonen fører til at Forsvaret 
trenger soldater med styrke både i 
beina og i hodet for å få dekket sine 
kompetansebehov. I 2016 utgjorde 

AV  Trine Irgens Isaksen



Muskelstyrke er særdeles 
viktig i makkerbæring. 

Foto: Adelén Wilhelmsen/
Forsvaret
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KVINNER I FORSVARET
kvinner så mye som 65 prosent av 
alle uteksaminerte studenter ved 
sivil bachelor og masterutdanning i 
Norge. Forsvarsminister Frank 
BakkeJensen uttalte på Forsvarssje
fens likestillingskonferanse i 2017 at 
dersom Forsvaret klarer å holde på 
kvinnene som er inne til førstegangs
tjeneste, har man vunnet kampen 
om kompetansen. Kun 10 prosent av 
de norske militært ansatte er kvinner 
i dag. Likevel er det flere norske, 
kvinnelige offiserer som har hevdet 
seg helt i toppen de siste årene. 
Eksempelvis ble generalmajor 
Kristin Lund i 2017 utnevnt av FN til 
stillingen som Head of Mission and 
Chief of Staff i FNs observatørkorps i 
Midtøsten (United Nations Truce 
Supervision Organization  UNTSO), 
og ble med det første kvinnelige 
FNsjef i Midtøsten. Også i NATO 
sammenheng kan Norge hevde seg. 
Da stillingen som sjef for den norske 
militærmisjonen ved NATOhoved
kvarteret i Brussel ble utlyst i 2015, 
var tre av fem tungt kvalifiserte 
søkere kvinner. I dag består NATOs 
militære råd, hvor alle de 29 med
lemslandene er representert, uteluk
kende av menn. 

FORSVARETS FYSISKE KRAV
Forsvarets fysiske krav er hovedsak
lig kjønnsdifferensierte, noe som er 
et stadig omdiskutert tema. Anders 
Aanstad og Jon Kirknes ved Forsva
rets høgskole har det overordnete 
ansvaret for arbeidet med å revidere 
den generelle fysiske testordningen i 
Forsvaret, som som ble innført 1. 

januar 2017. Deres hovedkonklusjon 
er at det finnes relevante argumenter 
for kjønnsnøytrale krav i Forsvaret, 
men kanskje vel så gode begrunnel
ser for det motsatte. De peker på at 
«like fysiske minimumskrav ikke 
fører til at kjønnsforskjeller i fysisk 
kapasitet vil viskes ut – selv om alle 
presterer over det samme minimum
skravet vil menn alltid i snitt løfte 
tyngre og løpe raskere enn kvinner». 
De peker også på at stridsevne ikke 
utelukkende handler om fysikk, men 
også psykologiske og kognitive 
egenskaper. En ny debatt blusset opp 
i slutten av november 2017 da oberst
løytnant Harald Høiback ved Forsva
rets høgskole i en kronikk i Forsva
rets Forum hevdet at «flere kvinner i 
Forsvarets spisse ende vil svekke 
stridsevnen». Utsagnet ble møtt med 
stor motstand og beskyldninger om 
«akademisk tåkeprat». Høiback pekte 
i sitt motsvar på at debatten har 
sporet av og etterlyser mer forskning 
på hva en stadig større kvinneandel 
gjør med Forsvaret som organisa
sjon. På samme tid viser undersøkel
ser at flertallet av offiserer og vervede 
soldater i Forsvaret ønsker å videre
føre ordningen med kjønnsdifferen
sierte fysiske krav, og det er lite som 
tilsier at dette vil endres med det 
første.

JEGERTROPPEN
Det er uansett slik at de aller mest 
fysisk krevende stillingene, hvor 
fysisk kapasitet er helt avgjørende, 
setter samme krav til menn og 
kvinner. Hverken Forsvarets spesial

kommando eller Marinejeger
kommandoen har kvinner i sine 
skarpeste enheter, da de rett og slett 
utkonkurreres av gutta på de avslut
tende, fysiske testene. Forsvaret 
understreker dog at «ulikhetene 
mellom kjønnene og de styrkene som 
kvinnene representerer har høy 
egenverdi under gjennomføring av 
operasjoner». Eksempelvis har 
Hæren møtt på problemer i Afgha
nistan, hvor afghanske kvinner ikke 
snakker med mannlige soldater. 
Forsvaret er da helt avhengig av å ha 
med kvinnelige soldater som er 
hundre prosent til å stole på i felt, i 
strid og på lange marsjer. Den relativt 
nyopprettede Jegertroppen består av 
vernepliktige kvinner som ønsker en 
virkelig stor utfordring. De få som 
kommer gjennom nåløyet og blir 
spesialsoldater jobber i små grupper 
som skal løse oppdrag innen spesiell 
rekognosering (innhenting av 
informasjon om fienden) i moderne 
konflikter. Jegertroppen er verdens 
første spesialstyrke bestående 
utelukkende av kvinner, og fikk 
således stor internasjonal oppmerk
somhet da den ble etablert. At norske 
kvinner i dag må takle noen utfor
dringer, men likevel har mulighet til 
å bli både spesialsoldat og FNsjef, 
bør kunne fungere som motivasjon 
for alle de som kunne tenke seg en 
karriere i uniform.
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SOLOTERRORISME 
Den hendelsen som satte soloterrorisme på agendaen i Norge i nyere tid er 22. juli-angrepene i 
2011. Anders Behring Breivik eksploderte en bombe i regjeringskvartalet før han dro til Utøya og 
skjøt ungdommer på sommerleiren til AUF. Totalt 77 mennesker døde.

´Hva er egentlig en soloterrorist? Det 
er mange forskjellige meninger om 
hva en soloterrorist er, men kjenne
tegnet på en soloterrorist er at det er 
ett individ som utfører terrorangrep 
alene. Lastebilen som kjørte over 
flere fotgjengere i Nice i 2016 er et 
slikt eksempel og 22. juliangrepene 
er et annet. En soloterrorist kan være 
en del av en gruppe, enten individet 
er sentralstyrt av en gruppe, blitt 
delegert et oppdrag eller er inspirert 
av gruppens ytringer, men selve 
handlingen blir utført alene. De som 
handler helt alene blir ofte kalt for 
“ensomme ulver”, noe som mange 
mener er misvisende, da det er svært 
sjeldent at en person ikke har hatt 
noe kontakt med ekstreme miljøer.

SJELDENT FENOMEN
Soloterrorisme har de siste årene fått 
stor medieoppmerksomhet, mye på 
grunn av dens økende omfang, til 
tross for at det er en sjelden hendelse. 
Ekstreme islamistiske organisasjoner 
som alQaida og IS oppfordrer aktivt 
sine medlemmer og sympatisører til 
å utføre denne typen angrep. I 
Europa og USA har det siden 1990 
blitt utført 119 angrep av soloterroris
ter. 34 % av disse var inspirert av høy
reekstrem ideologi, 43 % var inspirert 
av ekstrem islamisme og de siste  
23 % var inspirert av andre ideologier 
eller av personlige årsaker. Mange 
soloterrorister har tilknytning til en 
ekstrem gruppe, men noen få, de 
“ensomme ulvene”, utfører angrep 
uten noen tilknytning til større 
grupper eller nettverk. Det har 
historisk sett vært flere høyreekstre
me i denne kategorien enn ekstreme 
islamister. I tillegg er det i mange 
tilfeller uvisst hva som inspirerte den 

ensomme ulven, hovedsakelig fordi 
gjerningspersonen har holdt det 
hemmelig, men også fordi offentlig
heten ikke har blitt informert av 
sikkerhets og etterretningstjeneste
ne. De blander også ofte ideologiene 
sammen med personlige grunner, 
noe som gjør at årsakene blir svært 
forskjellige. På den annen side, er 
denne typen angrep svært sjeldne 
sammenliknet med andre angrep, og 
mindre dødelige.

NYOPPDAGET TAKTIKK
Soloterrorisme er ikke noe nytt 
fenomen og har blitt brukt i mange 
terroraksjoner opp gjennom his
torien. Etter at myndighetene i USA 
intensiverte arbeidet med å oppløse 
de høyreekstreme miljøene på 
1980tallet, har taktikken gradvis 
blitt mer brukt. De høyreekstreme 
miljøene oppfordret til såkalt “leder
løs motstand”, for å unngå å bli 
avslørt. Begrepet “ensom ulv”, for 
eksempel, ble i utgangspunktet brukt 

av Alex Curtis og Tom Metzger, to 
personer tilknyttet høyreekstreme 
miljøer, som var ment som en 
glorifiserende tittel på personer som 
deltok i den lederløse motstanden. 
Ekstreme islamister har blitt inspi
rert av denne taktikken og kaller den 
“lederløs jihad”. IS oppfordret alle 
som støttet IS til å bruke denne 
taktikken i 2014, og den har også blitt 
omtalt i alQaida sitt magasin 
Inspire. Årsaken til at den har blitt 
mer populær blant islamister er mye 
på grunn av den intensiverte innsat
sen til vestlige land i Midtøsten, men 
også fordi etterretnings og sikker
hetstjenester har rettet fokus mot 
disse miljøene. Ekstreme organisa
sjoner oppfordrer ofte til denne typen 
aksjoner fordi det er vanskelig å 
oppdage slike individer, men også 
fordi det er vanskelig å finne ut om 
de faktisk har en tilknytning til 
større nettverk eller organisasjoner. 
Dette gjør at det blir lettere for 
organisasjonene å enten benekte 

Blomsterhavet utenfor Oslo Domkirke etter terrorangrepene 22. juli 2011. Anders Behring 
Breivik drepte totalt 77 mennesker. Foto: Wikimedia Commons.

AV  Lars Endal
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eller bekrefte tilknytning til soloter
roristen. 

RADIKALISERINGEN
Alle terrorister går gjennom en 
radikaliseringsprosess, altså at en 
person i økende grad aksepterer 
bruk av vold for å nå et politisk mål. 
Motivene for radikaliseringen, 
derimot, er svært forskjellige. Radika
lisering er en komplisert prosess som 
foregår på mange nivåer og som 
innebærer påvirkning fra mange 
faktorer. En person som radikaliseres 
havner ofte i en situasjon hvor 
individuelle årsaker gjør at de 
oppsøker miljøer som påvirker og 
understøtter ekstreme tanker og 
meninger. Kompleksiteten og den 
individualiserte sammensetningen i 
en radikaliseringsprosess gjør det 
vanskelig å avdekke en mulig 
soloterrorist, da det er en rekke 
tilsynelatende tilfeldigheter som gjør 
at et individ bruker slike midler.
De ekstreme miljøene produserer 
også mye propaganda og operasjo
nelt materiale som individer kan 
bruke. For eksempel, har alQaida 
skrevet artikler om hvordan man 
holder seg mest mulig skjult og 
utfører angrep alene, høyreekstreme 
grupper har utgitt brukerveilednin
ger om hvordan man kan lage 
hjemmelagde bomber, og Anders 

Behring Breivik skrev et 1517siders 
manifest til inspirasjon for andre. 
Med internett har det blitt lettere for 
terrororganisasjoner å påvirke 
personer. I tillegg til at internett 
fungerer som en læringsplattform, 
har det en forsterkende effekt på 
allerede radikaliserte mennesker. 
Den virtuelle samhandlingen 
handler i hovedsak om å forsterke 
egne meninger og søke legitimering 
for handlinger, da de ofte oppsøker 
forum med de samme meningene. 
Mye av opplæringen og inndoktrine
ringen foregår altså på internett, 
istedenfor på fysiske treningsleire.

HVORDAN FORHINDRE?
Det store spørsmålet rundt soloterro
rister er om de egentlig handler helt 
alene. De fleste mennesker har en 
form for nettverk og terrorister er 
svært sjeldent et unntak. Selv om den 
faktiske handlingen blir utført alene, 
blir ofte planleggings og forberedel
sesfasen gjort med bistand fra andre. 
Terrorister har med internett fått en 
større mulighet til å skape seg et nett  
verk, uten å fysisk møte dem, noe som 
gjør arbeidet med å finne terroristene 
enda vanskeligere. Mellom oktober 
2009 og oktober 2011, var det fem 
terrorangrep som var planlagt av solo  
terrorister i Skandinavia, hvorav to 
ble gjennomført. De tre siste ble ikke 

avslørt av politi eller etterretningstje
nester, men feilet som følge av dårlig 
planlegging av gjerningspersonene. 
Andre soloterrorister har blitt avslørt 
gjennom tilfeldigheter, eller fordi de 
har snakket om planene sine. Samti
dig har flere blitt avslørt av sikker
hetstjenestene på grunn av nytt 
teknologisk utstyr.
Den beste måten å forhindre terror, 
men også den vanskeligste, er å 
avsløre planene. Hovedoppgaven til 
politi og sikkerhetstjenestene ligger i 
å forbygge slike hendelser, enten det 
gjelder fysisk sikring av mulige mål 
eller om det er forebygging i miljøer 
som kan tenkes at vil utføre terroran
grep. Videre er det viktig at sikker
hetstjenestene deler informasjon 
med de som har behov for den og 
fortsatt utvikler etterretningsmetode
ne sine. Hvis forebyggingen feiler og 
en slik hendelse inntreffer, er det 
politiets oppgave å minske omfanget 
av hendelsen. Nødetatene skal der  
med, med politiet i spissen, iverksette 
instruksen om Pågående Livstruende 
Vold (PLIVO). Politiet skal da iverkset
te tiltak for å få kontroll på gjernings
personen, mens de andre nødetatene 
skal håndtere evakuering av skadede 
personer og bistå med å slukke 
branner og andre oppgaver som 
ligger under henholdsvis helse og 
brannetatene.

SOLOTERRORISME Politiet og Forsvaret øver sammen under Øvelse Tyr i 2012. Øvelsen 
skal styrke samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret ved krisesitua-

sjoner. Politiet øver også med andre nødetater under Øvelse Nordlys.
Foto: Forsvarets mediearkiv/Lars Magne Hovtun/Forsvaret.



Det nordatlantiske råd avholdt 
utenriksministermøte 5.-6. 
desember 2017. Foto: NATO
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HVA VET DU OM NATO?
NATO blir ofte sett på som et stort og USA-dominert militært maskineri, som settes inn i  
konflikter der det passer. Mange tror også at det er generalsekretær Jens Stoltenberg som er 
sjefen over NATO. Men visste du at NATO først og fremst er en politisk allianse bestående av 29 
selvstendige stater, som alle må være enige før NATO kan fatte noen som helst avgjørelser?

Det er mange myter rundt NATO. En 
av dem er at det er USA som styrer 
alliansen. USA er verdens største mili  
tærmakt, og har naturlig nok stor 
tyngde i diskusjonene. Men med 
Montenegros inntog i fjor sommer, 
har NATO nå 29 medlemsland. Alle 
avgjørelser må fattes med konsensus, 
altså enstemmighet. Det holder at ett 
av medlemslandene sier nei, enten 
det gjelder nye medlemmer, nye ope  
rasjoner, politiske dokumenter eller 
hva det måtte være, før avgjørelsen 
blir stoppet. De fleste medlemsland 
ønsker selvfølgelig å søke kompro
misser og løsninger når uenigheter 
måtte oppstå. Om det blir for mange 
prosesser som stoppes, kan det tære 
på alliansen. Men det er ikke helt 
uvanlig at det kan dukke opp saker 
det er uenighet om. Medlemskap til 
Georgia og Ukraina i 2008, og Irak 
krigen i 2003 er eksempler på dette. I 
det første tilfellet endte det med en 
spesiell partneravtale for de to lan  
dene, og i det andre tilfellet ble det 
dannet en USAledet koalisjon som 
gikk inn i Irak. Der deltok det en del 
andre NATOland i tillegg til land 

utenfor alliansen, men altså uten 
deltagelse fra NATO som sådan. 

HVA BESTEMMER JENS?
Mange var med rette stolte av å få en 
norsk generalsekretær i NATO, da Jens 
Stoltenberg fikk jobben i 2014. Gene
ralsekretæren har en viktig stilling. 
Han er alliansens ansikt utad, og den 
daglige lederen av organisasjonen. 
Men han har ingen makt til å iverk
sette noen militæroperasjoner, på  
legge medlemsstatene høyere for
svarsutgifter eller ta inn nye medlem
mer. En av de viktigste oppgavene for 
generalsekretæren er å koordinere 
arbeidet i Det nordatlantiske råd, 
som er det høyeste organet i NATO. 
Der sitter alle de 29 medlemsstatene, 
enten med sin ambassadør (til daglig), 
statsråder (hovedsakelig forsvars el
ler utenriksministre, på ministermø
ter) eller statsoverhoder (på toppmø
ter). Det er de som fatter vedtakene i 
NATO.

HVA MED DE MILITÆRE?
NATO er en kollektiv forsvarsallianse, 
der tanken fra starten i 1949 har vært 
at medlemslandene øker sin sikkerhet 
gjennom å stå sammen. Artikkel V er 
kjernen i dette, som sier at om et av 
medlemslandene skulle bli angrepet, 
er det å regne som et angrep på dem 
alle. Alle medlemslandene (unntatt 
Island) har sine nasjonale forsvar, og 

forsvarssjefene i NATOlandene utgjør 
til sammen den såkalte Militærkomi
teen i NATO, og møtes rundt tre gan  
ger i året. Men akkurat som at man 
har en ambassadør på sivil side som 
tar seg av Det nordatlantiske råd til 
daglig, er det også utpekt en høyere 
offiser fra hvert medlemsland som 
deres militære representant til Mili  
tærkomiteen. Disse utgjør et faglig, 
militært råd, som kan komme med 
anbefalinger til Det nordatlantiske 
råd, men som altså ikke har myndig
het til å fatte avgjørelser på vegne av 
NATO. Dette er akkurat det samme 
som i alle demokratiske land, forsva
ret er alltid under politisk kontroll og 
styring. 

NATOS MILITÆRMAKT
Om NATOlandene er enige om det, og 
slår sine ressurser sammen, kan de 
naturligvis til sammen mobilisere en 
stor militærmakt. Men NATO som så  
dan har ingen soldater og svært lite 
utstyr. Alle kapasiteter ligger i med  
lemsstatenes forsvar. Det betyr at selv 
om man er enige om å gjøre noe, f.eks. 
iverksette en militæroperasjon, er det 
ikke gitt at de nødvendige res surser er 
tilgjengelige. Medlemslandene har selv  
følgelig råderett over sine egne styrker, 
og NATOmedlemskapet endrer ikke 
dette. Landene velger selv om de ønsker 
å delta i operasjonen, og hva de even  
tuelt ønsker å delta med. Alle opera

AV  Monica K. Mattsson Kämpe
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HVA VET DU OM NATO?
Jens Stoltenberg er 
NATOs generalsekretær. 
Foto: NATO

sjoner starter med en styrkegenere
ringsprosess, der man sender fore
spørsler og registrerer tilbud om 
bidrag fra de ulike medlemslandene, 
til man har det nødvendige på plass. 
En av utfordringene man jobber med, 
er å få fortgang i disse prosessene.

HVEM BETALER?
NATO har noen felles budsjetter, som 
skal dekke på den sivile og den mili  
tære organisasjonen, samt enkelte 
felleskapasiteter. Disse budsjettene 
dekkes av medlemslandene, etter en 
fordelingsnøkkel der de store landene 
betaler mest. USA er den største finan  
sielle bidragsyteren, og dekker drøyt 
22 % av NATOs fellesbudsjetter. På de 
neste plassene kommer Tyskland 
(14,6 %), Frankrike (10,6 %) og Storbri
tannia (9,8 %). Norge dekker 1,7 % av 
disse budsjettene. De største økono
miske bidragene til alliansen er imid  
lertid indirekte, gjennom å delta i 
NATOs operasjoner og andre aktiviteter. 
I alliansen er det nemlig slik at kost  
nader «ligger der de faller»; det vil si at 
et land som f.eks. bidrar med soldater, 
fly eller fartøy i en operasjon, selv dek  
ker kostnadene som dette fører med 
seg. Dette gjør at noen land bruker mer 
enn andre. I praksis er det som regel 
fortsatt de største landene som også 
dekker de største utgiftene indirekte.

HVA MED DETTE 2 % -MÅLET?
Du kan neppe ha unngått å registrere 
en pågående debatt om når og hvor  

dan medlemslandene – inkludert Norge 
– skal nå opp til målet om å bruke 2 % 
av BNP på forsvarsbudsjetter, som ble 
vedtatt på NATOtoppmøtet allerede i 
2006. Siden har dette målet blitt for  
sterket på toppmøtet i 2014, og nå sist 
med Donald Trumps i overkant klare 
tale på toppmøtet i 2017. Dette henger 
sammen med NATOs samlede kapasi
tet, samt byrdefordeling innad i allian  
sen. USA er et stort land, som også sat  
ser sterkt på forsvaret. Av NATOs sam  
lede forsvarsutgifter, står USA alene 
for rundt 72 % av dem. I og med at 
NATO er en hovedgarantist for euro
peisk sikkerhet, er dette vanskelig å 
svelge for amerikanske skattebetalere. 
Den samlede økonomien i NATO for  
uten USA overstiger den amerikanske, 
men det brukes kun halvparten så 
mye på forsvar. Det forventes dermed 
at Europa tar et større ansvar for egen 
sikkerhet. Målet er allikevel ikke ukom  
plisert. Det er foreløpig kun fem NATO 
land som bruker mer enn 2 %, deriblant 
relativt små økonomier som Estland 
og Hellas. Om et økonomisk sterkt land 
som Tyskland skulle nå opp i 2 %, ville 
økningen i kroner og øre være formi
dabel.  Men det økte fokuset på 2 %  
målet har kanskje vært med på å snu 
trenden med stadige kutt, og forsvars
budsjetter er økende i de fleste euro  
peiske land.

HVOR GÅR NATO VIDERE?
NATO er muligens en av de organisa
sjonene som har endret seg mest gjen  

nom sin levealder. Fra å være et barn 
av den kalde krigen, med hovedfokus 
på å forsvare vestblokken mot et even  
tuelt angrep østfra, ble 90tallet preget 
av operasjonene på Balkan. Etter år  
tusenskiftet ble fokuset rettet mot ter  
rorisme, med angrepet på USA den  
11. september 2001. Afghanistan 
operasjonen ISAF ble en hovedoppgave 
fra 20032014. I dag er fokuset igjen 
vendt hjemover mot nye trusler som 
kan ramme medlemslandene. Cyber
sikkerhet og hybrid krigføring er blant 
temaene på dagsordenen, sammen 
med forholdet til Russland etter Krim 
annekteringen og utviklingen i Midt  
østen. Men det er også andre utfor
dringer. Økonomien skaper som nevnt 
bekymring. I tillegg er verdifellesska
pet under press. Europeiske land utvik  
ler seg i forskjellig retning, tyrkiske 
offiserer har søkt politisk asyl i andre 
NATOland og den amerikanske presi  
dent Trump skapte uro når han ikke 
umiddelbart bekreftet den gjensidige 
sikkerhetsgarantien som ligger i artik  
kel V. Allikevel er NATOmedlemskapet 
for de fleste medlemsland en kjerne i 
egen sikkerhetspolitikk, og sannsynlig
heten er stor for at alliansen utvik ler 
seg videre også i tiden som kommer.

faktafakta:
NATOS MEDLEMSLAND
Albania (fra 2009), Belgia (fra 1949), 
Bulgaria (fra 2004), Canada (fra 
1949), Danmark (fra 1949), Den 
tsjekkiske republikk (fra 1999), 
Estland (fra 2004), Frankrike (fra 
1949), Hellas (fra 1952), Island (fra 
1949), Italia (fra 1949), Kroatia (fra 
2009) Latvia (fra 2004), Litauen (fra 
2004), Luxembourg (fra 1949), 
Montenegro (fra 2017) Nederland 
(fra 1949), Norge (fra 1949), Polen 
(fra 1999), Portugal (fra 1949), 
Romania (fra 2004), Slovakia (fra 
2004), Slovenia (fra 2004), Spania 
(fra 1982), Storbritannia (fra 1949), 
Tyrkia (fra 1952), Tyskland 
(VestTyskland medlem fra 1955), 
Ungarn (fra 1999) og USA (fra 1949).
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TALL/FAKTA
I 2014 flyktet 21,3 millioner mennesker over en landegrense. Flest har flyktet fra Palestina (5,2 millioner), Syria (4 
millioner), Afghanistan (2,7 millioner), Somalia (1,2 millioner) og Sudan (0,7 millioner).
I 2014 var 38,2 millioner mennesker drevet på flukt i eget land. Flest internt fordrevne var det i Syria (minst 
7,6 millioner), Colombia (6 millioner), Irak (minst 3,3 millioner), Sudan (minst 3,1 millioner) og DR Kongo (2,8 
millioner). 
To tredjedeler av alle flyktninger i verden kommer fra land i Asia inkl. Midtøsten (14, 3 millioner) og denne 
regionen passerte i 2014 for første gang Afrika i antall internt fordrevne med 16,5 millioner mot 11,8 millioner. 
De landene som i 2014 tok imot flest flyktninger var Tyrkia (1 027 137), Libanon (364 129), Afghanistan (283 575), 
Russland (250 307) og Etiopia (235 833).  Norge ligger på 34. plass med 5 078 flyktninger. 

BARN
Om lag halvparten av alle menneskene i verden som er drevet på flukt, er under 18 år.
28 millioner grunnskolebarn nektes skolegang pga krigshandlinger.
Mellom 250 000 og 300 000 barn er barnesoldater.
2 millioner barn er blitt drept i væpnede konflikter bare i de siste 10 årene. 
6 millioner barn er enten blitt lemlestet eller alvorlig skadet. 
Én million barn er blitt foreldreløse

HISTORISK UTVIKLING
Så lenge det har vært naturkatastrofer, politisk og religiøs forfølgelse, kriger og konflikter i verden, har det også 
eksistert flyktninger. Den aller eldste historien om flyktninger vi kjenner til, er fra oldtidens Egypt og Bibelen. 
Problemet med flyktninger ble mer synliggjort etter hvert som nasjonalstatene vokste frem. I FNs forgjenger, 
Folkeforbundet, ble det også rettet mye fokus på flyktninger, men da særlig de i Europa som flyktet som en 
konsekvens av Den første verdenskrig. Det var gjennom Folkeforbundet at Fridtjof Nansen la ned sitt store og 
internasjonalt anerkjente arbeid for flyktninger og han ble i 1921 utnevnt til den aller første Høykommissær for 
flyktninger. Ett av hans mest kjente, konkrete tiltak var utstedelsen av identifikasjonspapirer for flyktninger, kalt 
Nansen-pass, i 1922. Europa mottok en enorm mengde russiske flyktninger etter Den første verdenskrig og med 
den påfølgende borgerkrigen i Russland. Da Lenin fratok alle eksilrussere statsborgerskapet, ble om lag 800 000 
mennesker statsløse. I tillegg førte oppløsningen av Det osmanske riket og oppblussingen av tyrkisk nasjonalisme 
til rundt 200 000 armenske flyktninger. Nansen-passet ble i starten gitt til de russiske flyktningene, men fra 1933 
fikk også armenske, syriske og tyrkiske flyktninger rett til passet. Passet gjorde det mulig for flyktninger å reise dit 
det var arbeid, eller der man hadde slektninger. Nansen-passet ble etter hvert anerkjent av om lag 50 land, og til 
sammen ble i overkant av 450 000 pass utstedt. 
Den andre verdenskrig skapte den største flyktningbølgen verden noen gang hadde sett på det tidspunktet. Fra 
1939 til 1948 regner man med at det var om lag 15 millioner flyktninger, samt 18 millioner hjemstatsløse tyskere 
fra Øst-Europa i Europa. Avkolonialiseringen i tiden etter krigen, førte også med seg store flyktningstrømmer 
flere steder i verden. Indias selvstendighet i 1947, med delingen av India og Pakistan, drev flere millioner 
mennesker på flukt. I 1971 flyktet om lag 10 millioner mennesker som følge av borgerkrigen i Pakistan som igjen 
førte til opprettelsen av Bangladesh. Borgerkrigen i Kina i 1949 drev fem millioner mennesker på flukt. Etter 
Vietnam-krigens slutt i 1975 flyktet 1,2 millioner, og den sovjetiske invasjonen av Afghanistan førte til at fem 
millioner afghanere flyktet til Pakistan og Iran. 

DE STØRSTE FLYKTNINGSTRØMMENE I NYERE TID 
Fra 1970-årene har de mest omfattende flyktningproblemene vært å finne i Afrika, både som konsekvens av krig 
og undertrykking, samt tørke og avlingssvikt. Gjennom flere tiår med borgerkriger og kriger mellom naboland 
har flere titalls millioner mennesker blitt drevet på flukt. Også i Asia har det i nyere tid vært mange millioner 
flyktninger og internt fordrevne som følge av flere store kriger i Afghanistan og Golfen, i Burma/Myanmar, 
Indonesia og Sri Lanka og i Kaukasus. I Midtøsten har den palestinske flyktningsituasjonen vært vedvarende siden 
1948. Da fredsavtalene mellom Israel og palestinerne ble undertegnet på midten av 1990-tallet, var det registrert 
om lag 3,2 millioner palestinske flyktninger.
Flyktningtallene fra Latin-Amerika sank mot slutten av 1980-årene. Den politiske konflikten i Colombia var i 
1990-årene årsak til den alvorligste flyktningsituasjonen med over 3 millioner internt fordrevne og i underkant 
av 300 000 flyktninger til nabolandene. I Europa brakte oppløsningen av Jugoslavia i 1991 med seg en ny, stor 
flyktningsituasjon med over 3 millioner mennesker på flukt på Balkan. 
2013 ble et rekordår – ikke siden Den andre verdenskrig hadde flere mennesker vært på flukt. I påfølgende år har 
tallet bare steget, og i følge Flyktninghjelpen var det  totalt 59, 5 millioner mennesker på flukt i 2014, en økning 
på 8,3 prosent fra året før. Den dramatiske økningen i dette tallet skyldes først og fremst konfliktene i Syria, Irak 
og Sør-Sudan. 

Flyktninger og  
internt fordrevne

Vest-Sahara
• 117.659

Mauritania
• 41.127

Senegal
• 31.860
• 24.000

Gambia
• 15.625

Guinea
• 33.087

Sierra Leone
• 8.167

Liberia
• 15.922
• 23.000

Elfenbenskysten
• 85.398
• Minst 300.900

Ghana
• 29.782

USA
• 5.174

Mexico
• 40.020
• Minst 281.400

Cuba
• 9.340

Haiti
• 43.890

Honduras
• 14.305
• Minst 29.400

El Salvador
• 29.002
• Inntil 288.900

Guatemala
• 23.288
• Minst 248.500

Venezuela
• 12.829

Colombia
• 389.029
• 6.044.200

Peru
• 5.376
• Minst 150.000

Togo
• 10.984
• 10.000

Kamerun
• 15.817
• Minst 40.000

Den sentral-
afrikanske republikk
• 426.429
• 438.500

Republikken Kongo
• 17.941
• Inntil 7.800

Angola
• 11.257

Libanon
• 8.110
• 19.700

Palestina
• 5.195.790
• Minst 275.000

Algerie
• 8.666

Libya
• 8.087
• Minst 400.000

Egypt
• 26.700

Mali
• 151.514
• Minst 61.600

Niger
• 1.285
• 11.000

Tsjad
• 51.558
• Minst 71.000

Nigeria
• 121.020
• Minst 1.075.300

Sudan
• 702.001
• Minst 3.100.000

Eritrea
• 416.739
• Inntil 10.000

Jemen
• 5.365
• 334.100

Etiopia
• 148.254
• 397.200

Abyei
• Minst 20.000

Sør-Sudan
• 619.995
• 1.498.200

DR Kongo
• 584.133
• 2.756.600

Somalia
• 1.155.144
• 1.106.800

Uganda
• 11.959
• Inntil 29.800

Kenya
• 11.504
• 309.200

Rwanda
• 89.423

Burundi
• 91.870
• Inntil 77.600

Zimbabwe
• 64.920
• Inntil 36.000

Kosovo
• Minst 17.100

Serbia
• 91.707
• 97.300

Bosnia-Hercegovinia
• 28.458
• 100.400

Kroatia
• 40.240

Albania
• 25.241

Makedonia
• 9.559
• Minst 200

Hviterussland
• 5.242
Ukraina
• 252.731
• Minst 646.500

Kypros
• 13
• Inntil 212.400

Tyrkia
• 75.177
• Minst 953.700

Georgia
• 14.541
• Inntil 232.700

Syria
• 3.963.255
• Minst 7.600.000

Armenia
• 18.146
• Inntil 8.400

Aserbajdsjan
• 14.923
• Inntil 568.900

Irak
• 473.637
• Minst 3.276.000

Iran
• 117.059

Turkmenistan
• 1.242
• Minst 4.000

Usbekistan
• 6.789
• Minst 3.400

Afghanistan
• 2.678.786
• Minst 805.400

Pakistan
• 380.342
• Minst 1.900.000

India
• 27.142
• Minst 853.900

Sri Lanka
• 139.221
• Inntil 90.000

Bangladesh
• 32.479
• Minst 431.000

Myanmar
• 530.348
• Inntil 645.300

Thailand
• 646
• Inntil 35.000

Laos
• 7.599
• Inntil 4.500

Vietnam
• 316.559

Kambodsja
• 13.334

Nepal
• 15.216
• Inntil 50.000

Bhutan
• 23.833

Kina
• 258.067

Tibetanere
• 15.081

Russland
• 96.976
• Minst 25.400

Indonesia
• 16.181
• Minst 84.000

Filippinene
• 1.790
• Minst 77.700

Øst-Timor
• 23
• Minst 900

Papa Ny-Guinea
• 505
• Minst 7.500

Ecuador
• 7.775

FORKLARING
• Flyktninger fra landet
• Internt fordrevne

Kartet viser internt fordrevne og antall personer som 
har flyktet fra landet: utvalgte land per 31.12.2014

Kilde: Flyktninghjelpens flyktningregnskap for 2014.

FNS HØYKOMMISSÆR FOR FLYKTNINGER (UNHCR)
I 1951 ble FNs høykommissær for flyktninger opprettet. Den første oppgaven til UNHCR var å hjelpe de om lag 1,2 
millionene mennesker som fortsatt var på flukt etter andre verdenskrig. FNs høykommissær for flyktninger er den 
mest sentrale organisasjonen når det gjelder arbeid for flyktningers rettigheter og beskyttelse. Organisasjonen har 
mandat fra FN til å lede og koordinere internasjonalt arbeid for å løse flyktningproblemer på verdensbasis, og til å 
påse at flyktningers rettigheter blir overholdt. UNHCR sitt mål er at alle skal kunne utøve sin rett til å søke tilflukt i 
et annet land og at alle flyktninger får den humanitære hjelpen de trenger. FNs høykommissær for flyktninger har 
mottatt Nobels fredspris to ganger – i 1954 og 1981, for deres innsats for flyktninger. Per 2013 har organisasjonen 
hjulpet om lag 50 millioner mennesker i 126 land. UNHCR har i større grad begynt å se på internt fordrevne som 
en del av flyktningbildet, og bistår også denne gruppen mennesker på flukt. 

DEFINISJON
Begrepet flyktning ble konkretisert og definert først etter Den andre verdenskrig gjennom De forente nasjoner. 
FNs flyktningkonvensjon legger til grunn at en flyktning er ”enhver person som befinner seg utenfor det land 
vedkommende er borger av på grunn av en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, 
nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på 
grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse”. En person må derfor ha reist fra sitt land 
for å anerkjennes som flyktning. Det betyr at internt fordrevne – mennesker som drevet på flukt i eget hjemland 
– ikke er beskyttet av flyktningbegrepet. Denne gruppen utgjør i dag omlagt to tredjedeler av de som er på flukt. 
Definisjonen flyktninger inkluderer heller ikke sosiale og økonomiske årsaker for migrasjon, da det må være frykt 
om forfølgelse som driver menneskene fra hjemlandet.   

KONVENSJONER OG REGELVERK 
Det er blitt etablert globale og regionale konvensjoner og regelverk for å beskytte flyktninger og internt 
fordrevne. Flyktningretten, menneskerettighetene og internasjonale humanitær rett består i hovedsak av 
internasjonalt juridisk bindende regelverk. Disse folkerettslige reglene legger føringer for hvem som er 
flyktninger, hvem som har krav på internasjonal beskyttelse, og hva slags beskyttelse som skal gis.  

Verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948
Menneskerettighetserklæringen anerkjenner ”like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av 
menneskeslekten”. Erklæringen har blitt styrket de senere år, og har i dag fått status som juridisk bindende 
sedvanerett. I hovedsak er det nasjonale myndigheter som har ansvar for at de universelle menneskerettighetene 
blir fulgt innenfor statens egne grenser. Stater skal gi innbyggere den beskyttelsen de har rett på gjennom 
menneskerettighetene. Mange stater i verden er imidlertid uvillige eller ikke i stand til å beskytte mot 
menneskerettighetsovergrep. Dette kan skyldes at de ikke evner å beskytte, eller at det er staten selv som begår 
overgrep mot innbyggere. Derfor trengs andre instrumenter for å sikre personer som ikke får beskyttelse i egne 
hjemland. Disse personene har rett til internasjonal beskyttelse. Menneskerettighetserklæringens artikkel 14 
viser til at ”enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse”. Flyktningretten regulerer 
internasjonal beskyttelse.

FNs flyktningkonvensjon av 1951      
Flyktningkonvensjonen ble utarbeidet av FN etter andre verdenskrig for å sikre flyktninger universelle 
menneskerettigheter. Konvensjonen ble vedtatt av FN den 28. Juli 1951, og trådde i kraft den 22. april 1954. Den 
er en folkerettslig avtale – som bygger på FN-pakten og menneskerettighetserklæringen – og er flyktningers 
viktigste beskyttelsesinstrument. Avtalen legger føringer for hvem som har status som flyktning, og hvilke 
rettigheter denne gruppen har. Anvendelsesområdet ble utvidet i tilleggsprotokollen av 1967, hvor tidligere 
begrensningene i tid og rom ble opphevet. Konvensjonen skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold 
i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen. Flyktninger har rett til å ikke bli 
sendt tilbake til et land der de frykter forfølgelse. Det er staten som tar i mot flyktninger som har ansvaret for at 
disse rettighetene blir oppfylt. Land som har sluttet seg til konvensjonen samt tileggsprotokollen, er forpliktet 
til å følge internasjonale lover for behandling av flyktninger. Til tross for at de aller fleste FN-stater har ratifisert 
konvensjonen, fører noen staters manglende tilslutning til store beskyttelsesutfordringer. Flere av landene som 
i dag huser flest flyktninger har ikke har signert konvensjonen og protokollen. Hverken Jordan, Libanon eller 
Pakistan – som er vertsland for henholdsvis 2.8, 1.6 og 1.5 millioner flyktninger – er juridisk forpliktet til å beskytte 
dem. 

FNs retningslinjer for internt fordrevne 
Siden internt fordrevne ikke kan pårope seg beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen, opprettet FN i 1998 
en samling av de viktigste rettighetene til mennesker som er på flukt i eget land. Prinsippene er ikke juridisk 
bindende, men er basert på blant annet Verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948 og de fire 
Genèvekonvensjonene av 1949. Retningslinjene inneholder regler for beskyttelse mens man er på flukt, 
humanitær hjelp og assistanse og løsning på fluktsituasjoner. Prinspippene gir internt fordrevne retten til å søke 
asyl i et annet land. 

Relevante FN konvensjoner
Flere FN konvensjoner bidrar med juridisk bindende beskyttelse for mennesker på flukt. FN-konvensjonen om sivile 
og politiske rettigheter av 1966 og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 1966 er 
særlig relevante for flyktningers rettigheter.  
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Krig og konflikt 
– utvikling, definisjoner og virkemidler

 Stor krig over 10 000 drepte i 2015
 Krig 1000-10 000 drepte i 2015
 Konflikter 100-1000 drepte i 2015
 Sammenstøt – under 100 drepte i 2015

HISTORISK UTVIKLING
Menneskehetens historie er en historie fylt av konflikter. Stater og styresett har både blitt etablert og gått under som følge 
av kriger. Det er ikke lett å fastslå når mennesker begynte å krige mot hverandre. Stammesamfunn har sannsynligvis alltid 
kjempet seg imellom. Det er allikevel vanlig å regne krigshistoriens begynnelse fra og med fremveksten av de tidligste 
sivilisasjonene. Den første krigen som er historisk dokumentert er krigen mellom oldtidsrikene Sumer og Elam i år 2700 f.Kr. 
Siden den gang har væpnede konflikter funnet sted over store deler av verden, og teknologiske fremskritt har gjennom 
tidene endret krigers karakter. Med utviklingen av bystater og videre imperier i antikkens tidsalder, ble organiserte hærer 
for første gang utviklet. 
I Vest-Europa har mer enn 150 konflikter og 600 slag funnet sted siden slutten av 1700-tallet. Tredveårskrigen fra 1618 var 
en de lengste og mest destruktive krigene Europa har stått overfor, med over fem millioner kamprelaterte dødsfall. Med 
fredstraktaten i Westfalen i 1648 ble statssuverenitet og nasjonalstatens monopol på maktbruk nedfelt. I Napoleonskrigene i 
kjølvannet av Den franske revolusjon, og de prøyssiske kabinettkriger på 1700- og 1800-var størrelsen på hæren helt sentral. 
Massearmeer besto av lavt utdannede vernepliktige. Gjennom industriell og teknologisk utvikling mot slutten av 1800-tallet 
ble rifler, artilleri, ildkraft og maskingevær viktige komponenter i krigføringen. Krigene fra denne tidsperioden omtales 
gjerne som «slitasjekrig» eller «utmattelseskrig», hvor første verdenskrig er det fremste eksempelet, med de langvarige 
slagene fra skyttergravene. Den første verdenskrig er en av historiens mest omfattende konflikter, som kostet over 38 
millioner mennesker livet. Krigen medførte også voldsomme politiske omveltninger i mange av de involverte landene, 
blant annet ble Det russiske keiserdømmet, Det osmanske riket og Østerrike-Ungarn oppløst. De enorme lidelsene krigen 
medførte motiverte til opprettelsen av Folkeforbundet. Forbundet var et forsøk på å forhindre nye, destruktive kriger, men 
det skulle likevel ikke gå lang tid før en ny verdensomspennende krig var et faktum. Med anslagsvis 60 millioner dødsfall er 
Den andre verdenskrigen den dødeligste krigen i menneskets historie. 
 De forente nasjoner (FN) ble opprettet i 1945, og i 1948 kom Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som en 
reaksjon på grusomhetene begått under Den andre verdenskrigen.  Dessverre har ikke tiden etter 1945 representert en 
periode fri for krig og konflikt. Selv om Europa er blitt skånet for de verste krigshandlingene, med en klar nedgang i antall 
konflikter, så peker den globale trenden i motsatt retning. Frykt for atomvåpen og en tredje verdenskrig holdt stormaktene 
i sjakk under Den kalde krigen. USA og Sovjetunionen var aldri i noen direkte militær konfrontasjon med hverandre, men 
partene var engasjerte i flere kriger som et utslag av Den kalde krigen. Vietnam-krigen var USAs største krigsengasjement, 
mens for Sovjetunionen ble det okkupasjonen i Afghanistan. De mest omfattende krigene i kjølvannet av andre verdenskrig 
var kolonikrigene. Frigjøringskrigene fra kolonimaktene strakk seg langt ut på 1970-tallet i flere land. Arven fra kolonitiden 
kommer fremdeles til syne, særlig i Afrika, men også i Midtøsten og Asia. Kunstige landegrenser som ikke sammenfaller med 
innbyggeres etnisitet, språk og tilhørighet ligger i bunnen for flere av dagens konflikter. 
Etter Den kalde krigens slutt oppsto en rekke nye konflikter i Europa. Jugoslavias oppløsning og etableringen av en 
rekke nye stater medførte et høyt konfliktnivå på Balkan, spesielt under Bosnia-krigen i 1994-95, og Kosovo-krigen i 
1999. Etter Den kalde krigen er det likevel Afrika som har vært den mest voldelige regionen. Dette skyldes i hovedsak de 
mange konfliktene på 1990-tallet, som medførte svært høye dødsfall. Folkemordet i Rwanda i 1994 er det kanskje verste 
eksempelet, som anslagsvis førte til mellom 800 000 og to millioner drepte. Til tross for disse konfliktene bar 1990-tallet preg 
av å være relativt fredfullt. Antall konflikter falt med nesten 60 prosent. De siste tiårene har konfliktene ikke vært mellom 
stater, men internt mellom ulike fraksjoner i den samme staten. Dagens borgerkriger kjennetegnes av konflikter innenfor 
ustabile og lite fungerende stater, som lett sprer seg til naboland. I Afrika kommer disse tendensene tydelig til syne, men 
også i borgerkrigen i Syria, hvor nabolandene Libanon, Jordan, Irak og Tyrkia har blitt sterkt preget.

DEFINISJONER
Krig: organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten, eller å påtvinge  
      ham den annen parts vilje. Det er vanlig å skille mellom ulike typer krig, avhengig av hvem de stridende partene er.  
 Dersom konflikten er mellom stater, kalles det ofte internasjonal krig (eng: interstate). En enkel måte å klassifisere kriger  
 på er følgende; store kriger har over 10 000 døde per år, kriger har mellom 1000 og 9999 døde per år, konflikter har  
 mellom 100 og 999 døde per år, og voldelige sammenstøt har under 100 døde per år.
Borgerkrig: dersom konflikten står mellom den lovlige regjeringen i en stat og en organisert gruppe av befolkningen, eller  
 mellom to eller flere organiserte grupperinger i samme land, foreligger det en borgerkrig. Borgerkriger er interne  
 konflikter hvor det gjerne er vedvarende og omfattende væpnede kamphandlinger. 
Revolusjon: brukes som betegnelse på en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom.  
 Uttrykket brukes om både politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. Revolusjoner i stater innebærer ofte et ønske  
 om omveltning av maktapparatet. Slike prosesser er ikke-demokratiske og foregår vanligvis ved bruk av makt.
Statskupp: en rask, forfatningsstridig maktovertakelse av en stat, vanligvis utført av en liten gruppe personer som kun  
 erstatter de øverste politiske lederne. Statskupp er det også dersom borgerne lovstridig fratas rettigheter, påføres plikter  
 eller gis privilegier.
Militærkupp: ikke-konstitusjonell maktovertagelse av militære, med eller uten bruk av vold. De aller fleste militærkupp  
 forekommer i stater der de politiske organer er svekket eller normale samfunnsfunksjoner ikke fungerer. 
Folkemord: drap og andre handlinger som tar sikte på helt eller delvis å ødelegge nasjonale, etniske, rasemessige eller  
 religiøse grupper. Drap på mennesker på grunnlag av hva de er, og ikke på grunn av bestemte handlinger de har  
 utført.
Terrorisme: ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge press på  
 landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.
Intervensjon: inngrepen/innblanding i en annen stats indre anliggende, ofte ved bruk av makt eller trusler om dette. Er i  
 prinsippet forbudt som krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet). Det vil i alminnelighet aldri være  
 berettiget å gripe inn i en fremmed stats indre forhold fordi den opprettholder en bestemt styreform eller på grunn av  
 spesielle politiske idéretninger i landet. Derimot er det hevdet at intervensjon kan være tillatt av humanitære grunner,  
 for eksempel i tilfeller av umenneskelig forfølgelse av religiøse eller politiske mindretall. Intervensjon kan foretas av en  
 enkelt stat (individuell intervensjon) eller av flere stater i forening (kollektiv intervensjon). 
Fredsstøtteoperasjoner: gjennomføres i regi av FN, NATO, EU eller andre aktører. Internasjonale fredsstøtteoperasjoner  
 deles inn i fem kategorier: konfliktforebygging, militære observatører, fredsbevaring, fredsoppretting og humanitære  
 operasjoner. Inndelingen i operasjonstyper er likevel ikke absolutt; ofte vil en type operasjon ha elementer i seg av andre  
 typer operasjoner. Videre kan en internasjonal fredsstøtteoperasjon på grunn av den politiske og/eller militære  
 utviklingen i konfliktområdet endre karakter og få et nytt mandat underveis.

ÅRSAKER TIL KRIG
Det er gjerne sammensatte grunner til at konflikter og kriger bryter ut. Forskjellige konflikter har ofte ulike årsaker,  
og én konflikt kan ha mange årsaker. Likevel er det noen faktorer som hyppig forekommer i konfliktsituasjon.
Ressurser: I de fleste konflikter står kampen om tilgang på knapphetsressurser sentralt – herunder vann, olje, mineraler,  
     gass og mat. Mellom 1965 og 1990 ble hele 73 borgerkriger utløst grunnet kamp om ressurstilgang. I flere deler av  
     verden er vannressurser en mangelvare, og menneskers totale avhengighet av ferskvann utgjør et betydelig konflikt - 
     potensial. Midtøstens kriger har mange årsaker, men kampen om kontroll over vannet i regionen har vist seg å være  
     en viktig grunn til konfliktene. Anslagsvis har kamp om vannressurser vært en del av konfliktgrunnlaget i seks av syv  
     konflikter i regionen. 
Etnisitet: En annen faktor som gjerne gir grobunn til konflikter er etniske motsetninger. Konfliktens kjerne er som regel  
     ikke grunnet motsetninger mellom ulike folkegrupper i seg selv, men dreier seg heller om politiske, økonomiske, sosiale,  
     kulturelle eller territorielle uoverensstemmelser. Etniske konflikter oppfattes som en av de største truslene mot internasjonal  
     fred og sikkerhet. Konflikter på Balkan, Rwanda, Tsjetsjenia, Irak, Indonesia, Sri Lanka, India, og Darfur, samt i Israel, Vestbredden  
     og Gazastripen, er blant de dødeligste eksemplene fra nyere tid.
Religion og ideologi: Flere av historiens og nåtidens konflikter dreier seg tilsynelatende om religiøse eller ideologiske motsetninger.       
     Den kalde krigen blir gjerne beskrevet som en ideologisk konflikt, hvor kapitalisme og kommunismen sto mot hverandre.   
     I de fleste tilfeller er religion snarere begrunnelsen, og ikke årsaken i seg selv. Det å spille på religion kan brukes som     
     legitimeringsgrunnlag, til å motivere og rekruttere folkemassene. I dagens konfliktbilde kommer dette tydeligst frem hos   
     voldelige ekstremistgrupper som IS i Syria og Irak, og Boko Haram i Nigeria og nærliggende stater. Lite dreier seg reelt sett om  
     religiøs overbevisning, men heller om politisk/økonomisk makt og kontroll over ressurser. 
Territorium: Tradisjonelt sett har kriger bunnet i kampen om territorier. I de gamle europeiske krigene var motivasjonen ofte et ønske  
     om å øke sin makt gjennom å øke landets areal. I Afrika har det vært store konflikter om landegrenser etter at kolonimaktene    
     trakk seg ut, for eksempel i Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Vilkårlige trukne landegrenser på bakgrunn av Sykes-Picot-  
     avtalen fra 1916 har vært grobunn for mange av dagens konflikter i Midtøsten. Mellom Afghanistan og Pakistan og Pakistan  
     og India er det også uklarhet rundt, og kamp om landegrensene. Tvistene om Kashmir-området har ført til hele fem kriger mellom  
     Pakistan og India. Territorielle konflikter er sammensatte, og er ofte knyttet til tilgangen på ressursrike områder, men kan også  
     være drevet av kulturell, religiøs eller etnisk nasjonalisme. Noen uoverensstemmelser vedrørende landegrenser ender i fredelige  
     løsninger, noen ender i blodige kriger, mens andre simpelthen fortsetter å eksistere. Uenighet omkrig de delvis anerkjente statene  
     Taiwan, Palestina, Kosovo og Vest-Sahara er eksempel på sistnevnte.  
Opprør mot sittende styre: De aller fleste av dagens kriger er ulike former for borgerkriger. Borgerkriger springer gjerne ut av en  
     kombinasjon av ulike årsaker, der etniske motsetninger og ressurstilgang ofte er sentrale komponenter. Generelt sett er likevel  
     årsaken til borgerkriger at en eller flere grupper innenfor statens territorium bestrider eller ikke godtar sittende styresmakter.  
     Dette gir seg gjerne uttrykk i opprør mot myndigheter, eller krav om opprettelse av en selvstendig stat. Den arabiske vår som  
     startet i 2011 med demonstrasjoner og krav om demokratisering i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika, er et typisk eksempel 
     på opprør mot statsledere. 
Ønske om selvstendighet: Historien viser også at krav om selvstendighet for mindre regioner eller utbrytergrupper i et land kommer  
     til overflaten i ulike konfliktsituasjoner. For eksempel ønsket Sør-Ossetia og Abkhasia, med støtte av Russland, selvstendighet  
     fra Georgia i 2008. Andre selvstendighetskonflikter er palestinernes og kurdernes krav om å opprette egne, suverene stater.  
     Palestinernes områder har blitt stadig mindre siden staten Israel ble opprettet i 1948, og helt siden den gang har Palestina  
     kjempet for å bli en internasjonalt anerkjent stat. Kurdere er verdens største etniske folkegruppe uten eget land, og holder til  
     i store deler av Midtøsten. Krav om selvstendighet har også gitt grobunn for terrorvirksomhet, blant annet gruppene IRA i Nord- 
     Irland, ETA i Spania og PKK i Tyrkia. Terrorgruppen IS kan også sies å delvis falle under denne kategorien, med deres mål om å  
     opprette et Kalifat i Midtøsten på tvers av dagens etablerte stater. 

SIKKERHETSPOLITISKE VIRKEMIDLER
Sikkerhetspolitikk defineres ofte som ”summen av de virkemidler som tas i bruk for å bevare eller styrke freden”. Hva disse 
virkemidlene er, vil variere, men litt forenklet kan vi ta utgangspunkt i at vestlige stater har åtte slike virkemidler. Disse vil kunne 
brukes alene, eller i kombinasjon. 

1. Politikk: På nasjonalt nivå innebærer dette at landets folkevalgte vedtar lover og regler som skaper et trygt og stabilt samfunn. 
I tillegg er det de folkevalgte som tar avgjørelser knyttet til hvilke internasjonale operasjoner man skal delta i, og om man skal 
involvere seg i konflikter og kriger eller ikke. Dette er avgjørelser som igjen vil ha konsekvenser for hvor ”synlig” landet er på den 
internasjonale arena. På det internasjonale nivå, innebærer politikk som virkemiddel at landet deltar i internasjonale organisasjoner 
som for eksempel NATO, FN eller EU. I disse fora møtes representanter fra landene for å prøve å påvirke hverandre, finnes felles 
løsninger på sikkerhetspolitiske problemer eller igangsette sivile eller militære operasjoner i konfliktområder. 

2. Diplomati: Dette er et av de eldste og mest klassiske virkemidlene for å påvirke andre stater. Ambassadene rundt om i verden 
fungerer som lytteposter for å rapportere hjem saker som kan være relevante, men også som et talerør for nasjonens interesser. 
Ofte kan diplomati være et svært effektivt virkemiddel i hemmelige forhandlinger der mye står på spill – som for eksempel i 
fredsprosesser. 

3. Internasjonal lov: Vi kan skille mellom erklæringer og konvensjoner, der førstnevnte kun vitner om de undertegnende staters 
intensjoner og ønsker, mens sistnevnte også er juridisk forpliktende for de stater som signerer. Konvensjoner kan være gode 
virkemidler for å tvinge stater til å handle på en bestemt måte. Fordi det kan være vanskelig å oppnå enighet om hva slags 
lovgivning statene skal underlegge seg, vil imidlertid erklæringer ofte være mer omfattende enn konvensjoner. Det er opprettet flere 
internasjonale domstoler som skal straffe de statene som bryter konvensjonene de har undertegnet, for eksempel Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

4. Informasjon: For å kunne være sikker på at man tar riktige avgjørelser knyttet til sikkerhetspolitiske spørsmål, er det svært viktig 
å ha god informasjon – eller etterretning – om hva andre stater og aktører gjør. Dette vil også være relevant for å kunne avverge 
trusselsituasjoner som for eksempel planlagte terroraksjoner. 

5. Politi: Dette kan være et nyttig virkemiddel på to måter. For det første er det nyttig med internasjonalt politisamarbeid i en verden 
der kriminalitet internasjonaliseres på et helt annet nivå enn tidligere. Interpol og Europol er eksempler på dette, og gjør at stater 
kan jobbe sammen for å få bukt med blant annet trafficking, terrorisme og smugling på tvers av landegrenser. For det andre er det 
viktig å bidra til å bygge opp politistyrkene i et land som har vært herjet av krig og uroligheter slik at disse kan ta seg av ro og orden 
i landet etterpå. Dette har vi for eksempel sett i Afghanistan.

6. Økonomi: I en globalisert verden der stater er avhengig av handel med andre land, kan dette virkemiddelet være svært 
effektivt for å påvirke andre staters handling eller politikk. Økonomiske virkemidler kan være negative, som ulike sanksjoner, 
handelsbegrensninger eller boikott, eller positive, som inngåelse av handelsavtaler, tilgang på markeder og gunstige lån. 

7. Bistand: Bistand kan gis gjennom finansiell støtte, materiell støtte eller overføring av personell og kunnskap. Denne hjelpen kan 
enten komme i form av nødhjelp i en humanitær krise, eller for å bidra til langsiktig økonomisk og sosial utvikling. Selv om bistand 
skal være upolitisk, vil det som sikkerhetspolitisk virkemiddel likevel ofte handle om muligheter for påvirkning – enten direkte 
påvirkning av beslutningstakere, eller som mer indirekte ved å skape stabile stater. 

8. Militærmakt: Dette er et klassisk virkemiddel i sikkerhetspolitikk. Likevel er det i dag bred enighet om at dette kun skal brukes som 
en siste utvei, da konsekvensene kan være enorme. Det er i henhold til FN-pakten ulovlig å bruke militærmakt. Unntakene er dersom 
FNs sikkerhetsråd godkjenner det, enten fordi freden er krenket eller truet, eller hvis det er fare for omfattende humanitære lidelser. 
I tillegg er individuelt eller kollektivt selvforsvar tillatt også uten mandat fra FNs sikkerhetsråd.
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UTVIKLING AV VÆPNET KONFLIKT I ULIKE REGIONER 1946-2014
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UTVIKLING AV ANTALL DREPTE I VÆPNET KONFLIKT 1946-2014
Kolonikrig Konflikt mellom stater Intern konflikt
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LISTE OVER KONFLIKTER ILLUSTRERT PÅ KARTET (PR. 2016)

 Konfliktens Konflikt Sted
 start

  Stor krig over 10 000 drepte i 2015

 1978 Krigen i Afghanistan Afghanistan
  Afghanistan-krigen (2001-) 
 2003 Irak-krigen Irak
  Borgerkrig (2014-) 
 2009 Boko Haram opprør Nigeria, Kamerun, Niger, Tsjad
 2011 Borgerkrig Syria

  Krig 1000-10 000 drepte i 2015  

 1984 Kurdisk-tyrkisk krig Tyrkia, Irak
 1991 Somalisk borgerkrig Somalia, Kenya
 2004 Waziristan-konflikten Pakistan
 2006 Mexicos narkotikakrig Mexico
 2011 Borgerkrig Libya
 2011 Jemen borgerkrig/krise Jemen, Saudi-Arabia
 2011 Sinai-opprøret Egypt
 2011 Sør-Kordofan  Sudan
 2013 Borgerkrig Sør-Sudan
 2014 Donbass-krigen Ukraina

  Konflikter 100-1000 drepte i 2015  

 1947 Kashmir-konflikten India, Pakistan
 1948 Baluchistan-konflikten Pakistan, Iran
 1948 Borgerkrig Myanmar
 1960 Opprør i Sør-Thailand Thailand
 1963 Opprør i Nordøst India India
 1964 Israel/Palestina-konflikten Israel, Palestina
 1964 Paramilitært opprør Colombia
 1967 Naxalite-Maoist-opprøret India
 1969 CPP-NPA-NDF opptøyer Filippinene
 1969 Moro-konflikten Filippinene
 1988 Nagorno-Karabakh-konflikten Armenia, Aserbajdsjan 
 1989 Vold mot enkelte sekter Pakistan
 1989 Xinjiang-konflikten Kina
 1992 Oromo-konflikten Etiopia
 1995 Ogaden-opprøret Etiopia
 1998 Stammekonflikter Nigeria
 2002 Opprør i Maghreb Algerie, Tunisia
 2003 Krigen i Darfur Sudan
 2004 Kivu-konflikten Den demokratiske republikken  
   Kongo, Burundi
 2009 Sundanesisk nomade-konflikt Sudan, Sør-Sudan, Etiopia
 2009 Opprør i Nord-Kaukasus Russland
 2012 Borgerkrig Den sentralafrikanske republikk
 2012 Konflikt i Nord-Mali Mali
 2013 Opprør Egypt
 2015 Protester og uro Burundi
 2015 Kamp mot IS Tyrkia

  Sammenstøt – under 100 drepte i 2015  

 1922 Arabisk separatisme i Khuzestan-provinsen Iran
 1946 Kurdisk separatisme Iran
 1963 Vest-Papua-konflikten Indonesia
 1975 Cabinda-krigen Angola
 1980 Gerilja-opprør Peru
 1987 LRA-opprør Den demokratiske republikken 
    Kongo, Den sentralafrikanske  
   republikk, Sør-Sudan
 1989 Gerilja-opprør Bangladesh
 1995 Andre Afar-opprør Eritrea, Etiopia
 1999 Ituri-konflikten Den demokratiske republikken  
   Kongo
 2004 Konflikt i Niger Delta Nigeria
 2011 Spill-over fra borgerkrigen i Syria Libanon
 2013 RENAMO-opprør Mosambik
 2015 Kamp mot IS Tunisia
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