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 Beteckning  

Tvangsmakt og konfliktterminering i intrastatlige konflikter – en sammenlignende studie  

Hensikten med denne studien er å undersøke hvorvidt tvangsmakt har effekt som 
termineringsinstrument i intrastatlige konflikter, og om eventuell effekt henger sammen med 
hvilken konflikttype innenfor det intrastatlige konfliktspekteret tvangsmakten benyttes i.  
 
Innenfor samlebegrepet intrastatlige konflikter etableres det for denne analysens formål 2 
hovedtyper konflikter. Disse er tradisjonelle intrastatlige konflikter og konflikter i kollapsede 
stater. Hovedtypene skiller seg i verdier på to variabler: Antall organiserte aktører som bruker vold 
og grad av fungerende statsmakt. Den tradisjonelle intrastatlige konflikt karakteriseres av et 
redusert antall voldsaktører der en av aktørene forvalter en form for statsmakt. Konflikt i 
kollapsede stater karakteriseres av et større antall voldsaktører og forvitret eller ikke-eksisterende 
statsmakt. Etter en utvalgsprosess tas konflikten i Kosovoprovinsen 1998-99 og konflikten i 
Liberia 1990-2003 ut som eksempler. Dette er konflikter som nettopp illustrerer de 2 hovedtypene 
av intrastatlige konflikter. Når det gjelder oppgavens teorigrunnlag står Peter Viggo Jakobsens 
idealmodell for tvangsmakt sentralt. 
 
Analysen resulterer i to nye hypoteser. Den ene er at tvangsmakt anvendt i henhold til Jakobsens 
idealmodell i en tradisjonell intrastatlig konflikt, gitt visse betingelser, har mulighet for 
konfliktterminering. Den andre hypotesen er at samme tvangsmaktanvendelse har liten eller ingen 
mulighet for å oppnå konfliktterminering om den anvendes i en konflikt i en kollapset stat. 

Nøkkelord: Intrastatlige konflikter, tvangsmakt, kollapsede stater og konfliktterminering,  



 

 II

 
Compellence and conflict termination in intrastate conflicts – a study  

 
 
The purpose of this analysis is to investigate the effect of compellence as an instrument for 
conflict termination in intrastate conflicts and to ascertain if the effect it achieves is linked to what 
kind of conflict within the intrastate conflict spectre compellence is used in. 
 
For this study two main types of conflict within the spectre of intrastate conflicts are chosen. 
These are traditional intrastate conflicts and conflicts in failed states. These main types differ most 
in two variables: the number of violent actors and the degree to which a state functions. The 
traditional intrastate conflict is characterised by a limited number of actors where one of the actors 
holds state-like assets. Conflicts in failed states are characterized by a large number of violent 
actors, and a limited or non-existing degree of state power or capacity. 
 
After having discussed the different types of intrastate conflicts, the conflict in Kosovo 1998-99 is 
selected as an example of a traditional intrastate conflict, whereas the civil war in Liberia from 
1990-2003 is selected as an example of a conflict in a failed state. Peter Viggo Jakobsen’s model 
of compellence is then used as a theoretical framework to analyse the conflicts, and the effect of 
compellence upon conflict termination. 
 
The analysis points to two specific results formulated as a new hypothesis. Firstly, that 
compellence may contribute to conflict termination in a traditional intrastate conflict in certain 
circumstances. Secondly, that the same use of compellence in a conflict in a collapsed state has 
limited or no potential for success. 
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1. Innledning 
Borgerkriger eller intrastatlige konflikter er et fenomen som i varierende grad har dominert 
vestlige mediebilder og vestlig tenking om sikkerhet de siste 15 årene. Denne oppgaven skal se 
nærmere på selve fenomenet intrastatlige konflikter og et av instrumentene som muligens kan 
nyttes for å terminere slike konflikter, nemlig tvangsmakt. Et særlig fokus rettes mot om 
relevansen for eller effekten av bruk av tvangsmakt er avhengig av hvilken type intrastatlige 
konflikter instrumentet benyttes i. Temaet er både dagsaktuelt og dessuten relevant for 
konseptuell og teoretisk tilnærming i sikkerhetspolitikk, strategi og militærteori. 
 
1.1 Bakgrunn 
Rivingen av Berlinmuren må karakteriseres som et paradigmeskifte og markerte slutten på den 
kalde krigen. I den ”varme” fredsrusen ble det argumentert for at slutten på den kalde krigen ga 
muligheter for økt grad av internasjonal enighet og samarbeid om vanskelige spørsmål, 
herunder bruk av militærmakt. Fra 1989 og frem til i dag har verdenssamfunnet med ulike 
virkemidler og aktører forsøkt å gripe inn i det vi med en samlebetegnelse kan kalle 
intrastatlige konflikter. Motivene og beveggrunnene kan karakteriseres som sammensatte, 
gjerne fundert på en kombinasjon av realpolitiske, idealistiske og innenrikspolitiske forhold. 
Grad av suksess har vært varierende, og det kan i dag synes som om den optimisme som preget 
beslutningstagere like etter slutten på den kalde krigen, er blitt erstattet av en noe mer forsiktig 
tilnærming til inngripen i denne type konflikter. Intrastatlige konflikter har ikke vært 
fraværende fra den internasjonale politiske agenda verken under den kalde krigen eller 
tidligere, men det kan synes som om fenomenet gis større betydning i nyere tid.  
 
I militærteoretisk sammenheng hevder blant andre Nils Marius Rekkedal at det finnes 5 grunn- 
leggende spørsmål knyttet til fenomenet krig:1 
 
• Hva er krig? 
• Hvordan skal krig kunne vinnes? 
• Hvordan skal en best forberede seg på krig? 
• Hvordan skal krig kunne forhindres? (blir sentralt etter innføringen av kjernevåpen). 
• Hvordan skal kriger kunne avsluttes? 
 
Dette siste spørsmålet ”Hvordan skal kriger avsluttes” (”war termination”), er nettopp det som 
skal undersøkes, men altså begrenset til intrastatlige konflikter og instrumentet tvangsmakt. 
Dette siste spørsmålet innebærer implisitt en interesse for de virkemidler som kan, eller skal 
benyttes, for å kunne oppnå denne termineringen.  
 
1.2 Problemstilling 
I arbeidet med oppgaven skal det genereres en hypotese om hvorvidt tvangsmakt fungerer på 
samme måte i tradisjonelle intrastatlige konflikter som i konflikter i kollapsede stater, eller om 
det finnes betydelige forskjeller. Først undersøkes om tradisjonelle intrastatlige konflikter og 
konflikter i kollapsede stater kan anses som vesensforskjellige, og herunder forsøkes det å 
identifisere hva som skiller. Deretter vil det undersøkes hvordan tvangsdiplomati fungerer i 
henholdsvis det som kan kalles en tradisjonell intrastatlig konflikt og  i en konflikt i en ”failed 
state”, eller på norsk kollapset stat.  
 
                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius (2003). Moderne krigskunst. En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, 
s. 27. 
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Dette innebærer altså en sammenlignende studie der det genereres en hypotese om hvordan 
tvangsdiplomati fungerer. Problemstillingen formuleres således slik: 
 

Fungerer tvangsmakt med ambisjonen om konfliktterminering på samme måte i 
tradisjonelle intrastatlige konflikter som i konflikter i kollapsede stater, eller 
finnes det betydelige forskjeller? 

 
Følgende hjelpespørsmål vil benyttes: 

• Kan en identifisere forskjeller mellom tradisjonelle intrastatlige konflikter og konflikter 
i kollapsede stater, og er inndeling i hovedtyper mulig? 

• Benyttes tvangsmakt i henhold til Jakobsens idealmodell i hhv. Kosovo og Liberia? 
• Medfører bruk av tvangsmakt i Kosovo og Liberia at konfliktene termineres? 

 
Spørsmålene skal bidra til å sette begrep og fenomener inn i en kontekstuell sammenheng. De 
tema som berøres i hjelpespørsmålene vil diskuteres utover de innledende definisjoner som gis 
i dette kapittelets punkt 1.6.   
  
1.3 Metode og teori 
Formuleringen av problemstillingen skisserer en todelt tilnærming. Innledningsvis må man rent 
overordnet beskrive fenomenet intrastatlige konflikter, hvordan disse termineres samt 
undersøke om det er mulig å dele inn i hovedtyper. Forhåpentligvis vil man her kunne 
identifisere klare forskjeller mellom det som kan kalles den tradisjonelle typen intrastatlig 
konflikt og konflikter i kollapsede stater. Deretter drøftes mer detaljert hvorvidt tvangsmakt er 
et relevant virkemiddel for å oppnå nettopp konfliktterminering. Når det gjelder drøftingen av 
tvangsmaktens relevans må denne skje etter at en har funnet hvilke kriterier som påviser 
forekomst av bruk av tvangsmakt. Deretter drøftes en idealmodell spesifikt opp mot de case 
som velges.  
 
Det vil i arbeidet med oppgaven kombineres ulike metoder. Bakgrunnsdelen vil være 
deskriptiv, dvs. beskrivende, og støtter seg noe på allerede foreliggende kvantitative databaser i 
den generelle tilnærming til problemstillingen. I tillegg benyttes et utvalg av litteratur om valgt 
teori og om intrastatlige konflikter, kollapsede stater og utvalgte case. I den kvalitative 
drøftingen analyseres to case. Disse identifiseres i løpet av kapittel 3, et kapittel som nettopp 
skal se nærmere på intrastatlige konflikter. Drøftingen gjennomføres med fokus på to case der 
litteraturstudium benyttes som praktisk instrument. Teorien er knyttet til tvangsdiplomati 
generelt, og spesifikt det som Peter Viggo Jacobsen kaller en idealmodell for tvangsdiplomati 
(coercive diplomacy).2 Denne teorien bygger igjen videre på Schellings ideer om bruk av makt. 
En utfyllende beskrivelse av teori kommer i kapittel 2. 
 
1.4 Materiale og avgrensing 
Kildematerialet kan grovt deles inn i 3 grupper. Den første gruppen litteratur omhandler 
tvangsmakt. Her benyttes særlig Peter Viggo Jacobsens Western Use of Coercive Diplomacy 
after the Cold War, Thomas Schellings to bøker, The Strategy of Conflict og Arms and 
Influence samt boken The Limits of Coercive Diplomacy av Alexander George (ed). Den andre 
gruppen omfatter litteratur som omhandler fenomenet intrastatlige konflikter mer generelt. 
Med tanke på omfanget av tilgjengelig litteratur må utvalget i denne sammenheng begrenses. 
En av hovedutfordringene her er å unngå skjevhet i utvalget. Den tredje og siste gruppen er 

                                                 
2 Når det heretter henvises til Jakobsens modell for tvangsdiplomati vil denne kalles en modell for tvangsmakt. 
Årsaken til dette forklares i siste del av punkt 2.2. 
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litteratur som spesifikt omhandler de valgte case. Punkt 2.3 beskriver nærmere utvalg og 
omfang av materialet. 
 
Materialtilfanget, både i form av litteratur om og antallet potensielle case, synes umiddelbart 
for stort for en oppgave som dette. Med hensyn til den kvantitative oversikten over intrastatlige 
konflikter velges det derfor å ta utgangspunkt i en allerede foreliggende database.3 Formålet 
med studien er imidlertid ikke å analysere det kvantitative materialet i seg, men å anvende 
dette til å etablere en oversikt som kan brukes som et utgangspunkt og bakteppe for den 
kvalitative drøftingen. Dette innebærer at konflikter som faller utenfor den definisjon som gis i 
databasen, faller utenfor denne oppgaven. Konflikter der indikatorer på bruk av tvangsmakt 
ikke kan identifiseres, vil også falle utenfor. Der det er mulig identifiseres anvendt tvangsmakt 
ut fra offisielle kilder. Eksempler på dette er dokumenter fra North Atlantic Treaty 
Organisation (NATO) eller Economic Community of West African States (ECOWAS) samt 
resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd. Dette kompletteres med sekundærkilder. Med hensyn til case 
gis først en generell beskrivelse av fenomenet intrastatlige konflikter herunder terminering, 
deretter begrenses analysen til to konflikter. Disse er identifisert etter en utvalgsprosess som 
redegjøres for i del 3.7. I begge disse konfliktene benyttes tvangsdiplomati i den hensikt å 
terminere konflikten. Disse konfliktene er interessante fordi de representerer to tydelige 
hovedtyper innen fenomenet intrastatlige konflikter.  
 
Oppgaven begrenses til perioden 1989 til 2004, dvs. fra slutten av den kalde krigen frem mot 
nåtid. Utgangspunktet tas i 1989 da dette kan regnes som det tidspunkt da den kalde krigen 
sluttet, og sånn sett et paradigmeskifte i nyere tid sett i forhold til tilnærming til og valg av 
virkemidler relatert til intrastatlige konflikter.4  
 
1.5 Tidligere forskning 
Særlig etter krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet, har interessen for begrepet 
tvangsmakt økt. Det finnes flere faglige arbeider som ser på ”coercion” som fenomen. Utover 
de grunnleggende tekster som fokuserte mer på avskrekking og potensialet for å utnytte 
militært maktpotensial uten å risikere atomkrig, herunder tekstene til Thomas Schelling og 
Alexander George, er omfanget av vitenskapelige arbeider begrenset. Det finnes noen nyere 
arbeider om tvangsdiplomati, men her særlig fra et amerikansk perspektiv.5 En klargjøring av 
noen av begrepene gjøres av Stefan Ring som plasserer voldsmakt i forhold til tvangsmakt.6 
Det foreligger også en studie fra 2003 som ser nettopp på fenomenet tvangsdiplomati, nærmere 
bestemt i Somalia som betegnes som en ”failed state”, en studie som senere er omarbeidet og 
utgitt i boken ”Militära maktmedel i politikens tjänst”. Sammenligningen hentes fra det 
taktiske nivået og mellom 3 ulike styrkebidragsytere, nemlig amerikanske, franske og 
australske styrker. Forfatteren, Åke Norling, knytter tvangsdiplomatiets suksess opp mot 
forsøket på avvæpning av de stridende partene (eller klanene) 1992-93.7  

                                                 
3 The Peace Research Institute, Oslo/Uppsala Armed Conflict Dataset, Version 3-2005b 
http://www.prio.no/page/CSCW_research_detail/Programme_detail_CSCW/9649/45925.html og  
Armed Conflict dataset, Version 3-2005: http://www.prio.no/cwp/armedconflict/current/version_history.pdf  
Accessed: November 20th 2005.  
4 Dette betyr imidlertid ikke at stater eller regioner som har erfart konflikter før 1989 ikke blir tatt med. 
5 Se for eksempel Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion - American Foreign 
Policy and the Limits of Military Might 
6 Se Ring, Stefan (2005). “Brute Force or Coercion: two perspectives on conflict management” 
7 Norling, Åke (2004) ”Tvångsmakt i sönderfallna stater”, i Mohlin, Marcus (ed) (2004). Militära maktmedel i 
politikens tjänst. Stockholm: 
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1.6 Sentrale begreper og definisjoner 
Sentrale begreper i oppgaven er intrastatlig konflikt, konfliktterminering og kollapsede stater. I 
tillegg vil statsbegrepet og krig berøres her. Andre sentrale begreper, som blant annet 
tvangsmakt og tvangsdiplomati, vil behandles i kapittel 2 som omhandler teori da disse krever 
en noe mer omfattende redegjørelse. Det samme gjelder begrepet kollapsede stater som vil 
analyseres mer inngående i kapittel 3 når fokuset rettes mot fenomenet intrastatlige konflikter. 
 
Det virker vanskelig å nærme seg konfliktbegrepet uten å definere først hva krig er. En 
overordnet inndeling av krig kan være: atomkrig, konvensjonell krigføring og 
lavintensitetskonflikter, f. eks gerilja.8 Hvis vi forsøker oss på en noe mer matematisk 
tilnærming kan vi for eksempel definere krig som en konflikt utkjempet av to distinkte 
nasjonale militære strukturer, der målsettingen hos begge er å påføre motparten nok 
skade/ødeleggelse til at han overgir seg, samtidig som det skal være minst 1000 krigsrelaterte 
døde.9 Carl von Clausewitz beskriver krig som en tvekamp, og han hevder at ”Krig er altså en 
voldsakt for å påtvinge motstanderen vår vilje”.10 Den franske offiseren og strategen André 
Beaufre søker å videreutvikle definisjonen blant annet for å møte utfordringer som ikke kan 
relateres direkte til mellomstatlige konflikter.11 Det tas her utgangspunkt i hans definisjon som 
sier at ”Krig er den voldelige vekselvirkning mellom to motsatt rettede viljer, og strategi er 
denne vekselvirkningens kunst.”12 Denne tvekampen synes ikke alltid like lett å identifisere i 
intrastatlige konflikter. 
 
Ser vi på begrepet intrastatlig konflikt (også kalt borgerkrig) kan vi umiddelbart se at dette er 
satt sammen av minst to uavhengige begreper, nemlig (intra)statlig og konflikt. Ser vi på 
statsbegrepet først kan en stat defineres som en enhet som har definerte grenser, monopol på 
voldsmakt, en eller annen form for sentralisert administrasjon/styre samt internasjonal aksept.13 
Ordet intra henspeiler på noe som skjer innenfor et avgrenset område. Noe intrastatlig blir 
derfor en aktivitet som foregår innenfor en stats grenser. Hvordan skal så konfliktbegrepet 
defineres? Forsøkene på å klassifisere ulike former for organisert voldsanvendelse har vært og 
synes fortsatt å være utallige. Som et eksempel kan nevnes at forskeren Jan Angstrom i en 
oversikt viser til over 80 begreper, selv når dette er avgrenset til å omfatte kun såkalt ikke-
statlig krigføring etter 1945.14 Ett eksempel på et slikt begrep er lavintensitetskonflikter.15 Det 
synes her ikke tilstrekkelig å peke på ulike kategorier, det synes nødvendig å operasjonalisere 
begrepet ytterligere. En intrastatlig konflikt defineres her som en organisert voldsaktivitet 
innenfor en stats grenser med minst 2 organiserte voldsaktører og med kamprelaterte døde og 
sårede hos minst to av de involverte partene og der dette resulterer i minst 300 kamprelaterte 
døde på et år.16 
                                                 
8 Rekkedal, Nils Marius (2003). Moderne krigskunst. En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, 
s. 178. 
9 Holsti, Kalevi J. (1996). The State, War, and the State of War, s. 210. 
10 Clausewitz, Carl von (2002). Om kriget, s. 29. 
11 Hans videreutvikling kan sees som en konsekvens av hans erfaringer fra franske styrkers møte med 
geriljabevegelser i det daværende Indo-China og senere i Algerie. 
12 Beaufre, André (2003). Modern strategi för fred och krig, s. 21-22. 
13 Se f.eks. Holsti, Kalevi J. (1996). The State, War, and the State of War, s. 83. 
14 Angstrom, Jan (2003). “Concepts Galore! Theory and Doctrine in the Discursive History of Low Intensity 
Conflict”, s. 170. 
15 Dette begrepet søker å favne en rekke ulike typer organisert voldsanvendelse og omfatter politisk motivert 
geriljakrigføring, revolusjon eller opprør inkludert plyndringstokt over grenser. Det inkluderer også militær 
støtte til sivile myndigheter under sivile uroligheter. Tatt etter et foredrag av Nils Marius Rekkedal på 
Försvarshögskolan Stockholm 11. oktober 2004. 
16 En utfordring her er naturligvis hvor strengt aktiviteten knyttes til statlige grenser,  i forhold til 
grenseoverskridende konflikter uten at nødvendigvis stater direkte er involvert.  
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Det kan argumenteres for at en konflikt kan anses som terminert hvis kjennetegnene ved 
definisjonen av konflikt bortfaller. Det å operasjonalisere terminering etter kamprelaterte døde 
og sårede alene synes imidlertid som en for statistisk tilnærming. Hvis vi ser på hvordan 
intrastatlige konflikter stanser, kan vi i prinsippet finne fire ulike årsaker. For det første kan en 
eller flere parter nå sine mål ved hjelp av sine maktmidler, dvs. vinne over motparten. For det 
andre kan det inngås fredsavtale. Som det tredje alternativet kan det foreligge en noe redusert 
ambisjon der terminering oppnås ved en våpenhvileavtale. Som fjerde utfall kan det også være 
slik at enkelte av disse konfliktene selvdør. Ideen om at borgerkriger og opprør selvdør ble av 
militærteoretikeren Jomini fremhevet som en aktuell og ønskelig strategi for å unngå å 
engasjere seg i en type konflikt som var vanskelig å kontrollere. Han henviste til at de andre 
europeiske stater mislyktes i å stanse den franske revolusjonen, og han argumenterte for at man 
burde vente til eksplosjonen (opprøret eller borgerkrigen) var over og deretter fylle opp med 
regulære sikkerhetsstyrker.17 Et forsøk på å operasjonalisere begrepet kan gjøres ved først å 
dele dette opp i mulige utfall: 18  
 

• At en av partene seirer 
• Fredsavtale 
• Våpenhvileavtale 
• Konflikten selvdør  

 
Disse utfallene kan også anvendes som indikatorer. Skal vi fastslå at en konflikt er terminert 
må altså et av de overnevnte utfall foreligge. Deretter må denne stansen i konflikten vare over 
et definert tidsrom. En må her erkjenne at bruk av tvangsmakt kan utøves trinnvis for å oppnå 
delprosesser mot en varig fred.19 En annen vesentlig forutsetning er også at denne stansen i 
kamphandlinger muliggjør bruk av andre strategiske virkemidler enn tvang. 
Konfliktterminering defineres da som en stans i kamphandlinger (eller handling som søkes 
initiert ved tvangsmakt) som varer i minst 1 år eller like lenge som den tvingende ønsker. 
Denne stansen i kamphandlinger skal også muliggjøre bruke av andre strategiske virkemidler. 
 
Rent språklig synes begrepet kollapset stat eller ”failed state” å henspeile på det faktum at noe 
av det som kjennetegner en stat er satt ut av funksjon eller ikke fungerer. Som nevnt tidligere 
defineres statsmakten som en enhet som har definerte grenser, monopol på voldsmakt, en eller 
annen form for sentralisert administrasjon/styre samt internasjonal aksept. Det er faktorene 
monopol på voldsmakt (herunder antallet aktører som konkurrerer) og sentralisert 
administrasjon/styre som først og fremst trekker oppmerksomhet når vi skal definere en 
kollapset stat. Elementer av intern voldsanvendelse synes vanlig i slike konflikter, det samme 
gjør omfattende demografiske, sosiale og økonomiske  problemer. Forskjellen i forhold til 
andre intrastatlige konflikter synes imidlertid å være at ingen av partene har tilgang til en form 
for statsmakt, samtidig som antallet aktører som bruker vold øker. Muligens kan vi derfor 
identifisere en kollapset stat som en stat der det utover de overnevnte problemer også er et 
økende antall aktører som bruker vold kombinert med forvitring av eller manglende statsmakt. 
En ytterligere tilnærming til begrepet kommer i kapittel 3. 

                                                 
17 Hittle, J. D. (1987). “Jomini and his summary of the Art of War”, s. 442-443. 
18 Det tas utgangspunkt i Armed Conflict Dataset Codebook Version 3-2005, ss. 3-4. Datasettet inkluderer 
ytterligere to kategorier: våpenhvileavtale med konfliktregulering og andre teoretiske muligheter. Disse 
alternativene inkluderes ikke her. 
19 Dette vil si at tvangsmakt kan benyttes for å initiere eller stanse spesifikke handlinger som eksempelvis for å 
få utlevert krigsforbrytere, avvæpning av sikkerhetsstyrker eller tvinge frem tilbaketrekning av militære styrker, 
som ledd i en mer omfattende strategi. 
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1.7 Disposisjon 
Etter dette innledende kapittelet skal det i kapittel 2 redegjøres for valg av metode og teori. Her 
presenteres også tvangsmakt som teoretisk begrep, og Jakobsens idealmodell. Kapittel 3 
fokuserer på intrastatlige konflikter herunder identifisering og hva som skiller det som kan 
kalles tradisjonelle intrastatlige konflikter fra konflikter i kollapsede stater. Kapittel 4 ser på 
bruk av tvangsmakt i en tradisjonell intrastatlig konflikt. Kapittel 5 ser på bruk av tvangsmakt i 
en konflikt i en kollapset stat. Begge case drøftes opp mot Jakobsens idealmodell for 
tvangsdiplomati, men med den begrensing at ambisjonen er terminering. I kapittel 6 gis 
oppsummering og konklusjon. 
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2. Vitenskapelig tilnærming 
I metodesammenheng finnes det i prinsippet tre ulike måter å nærme seg vitenskapelig analyse. 
Disse er gjennom eksperiment, ved statistiske undersøkelser eller ved sammenlignende 
metoder. Enkelte vil også argumentere for at (deler av) ”case study” er en egen vitenskapelig 
tilnærmingsmåte.20 Eksperiment er utelukket i denne sammenheng, da det synes usannsynlig å 
innsette stimuli i intrastatlige konflikter for deretter å måle effekten av disse. Statistisk metode 
synes svært vanskelig siden det sannsynligvis ikke eksisterer et tilstrekkelig antall case som 
illustrerer ønskede kategorier. Selv om problemstillingen brytes opp i et antall utvekslinger av 
tvangsmakt innen hver konflikt, som skissert i Peter Viggo Jakobsens idealmodell,21 vil heller 
ikke dette gi tilstrekkelig grunnlag for å benytte statistisk metode. Skal man  benytte såkalte 
utvekslinger må man dessuten sikre seg at dette ikke medfører uklarhet om utfallet. Det vil si at 
man må unngå at bruk av såkalte utvekslinger gjør at ambisjonen om å påvise terminering eller 
ikke, forsvinner. Den mulighet som da gjenstår er en sammenlignende studie av to case. Dette 
er kombinert med at disse brytes opp i et antall utvekslinger. 
  
2.1 Metode 
Hensikten med studien er å undersøke hvorvidt tvangsmakt har effekt som terminerings- 
instrument i intrastatlige konflikter og om hvordan eventuell effekt henger sammen med 
hvilken konflikttype tvangsmakten benyttes i. For å undersøke dette velges to ulike eksempler 
der indikatorer på at eksterne aktører har benyttet tvangsmakt, er identifisert. Disse 
eksemplene, eller casene, benyttes til å drøfte tvangsmaktens anvendelse med påfølgende 
effekt. Metodisk defineres først sentrale begreper og derved vil også oppgavens omfang 
begrenses. 

 

Utgangspunktet for studien er Jakobsens idealmodell og hans valg av case for å etablere denne. 
Hans tre case omfatter den første Golfkrigen, krigene i det tidligere Jugoslavia og den USA-
ledede operasjonen på Haiti. Det å bygge idealmodellen på studier av en interstatlig konflikt, 
en intrastatlig konflikt og en kollapset stat sier implisitt at effekten av tvangsmakt ikke vil 
variere i forskjellige konflikttyper. Med tanke på idealmodellens anvendelighet skiller altså 
ikke Jakobsen mellom typer av konflikter. Han synes å legge til grunn at det er idealmodellens 
oppfyllelse eller ikke som er avgjørende for tvangsmaktens effekt. Dette utgangspunktet synes 
å ha behov for verifisering eller nyansering. Hans utgangspunkt (eller hypotese) søkes derfor 
bekreftet eller avkreftet ved å drøfte valgte case opp mot idealmodellen. En slik tilnærming 
forutsetter at det kan finnes to konflikter som kan illustrere hovedtypene, en tradisjonell 
intratstatlig konflikt og en konflikt i en kollapset stat.  

 

Til slutt i oppgaven analyseres konfliktene ut fra idealmodellen. For å oppnå dette testes 
Jakobsens foreliggende hypotese og nye hypoteser utledes. I praksis gjennomføres dette ved 
hjelp av  kvalitativ tekstanalyse av  relevant litteratur, særlig offentlige dokumenter, som 
primærkilder, og et bredt spekter av annen litteratur som sekundærkilder. Det som da blir  
analysens resultat kan benyttes senere som utgangspunkt for videre studier.22  
 

                                                 
20 Lijphart, Arend (1971). “Comparative Politics and the Comparative Method”, s. 683. 
21 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War, s. 7. 
22 Lijphart, Arend (1971). “Comparative Politics and the Comparative Method”, s. 685. 
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2.2 Teori 
Eksistensen av atomvåpen med ulike leveringsmidler synes å ha begrenset atomsmaktenes vilje 
til eskalering av væpnede konflikter, og sikkerhetspolitisk tenkning forsøkte å identifisere ulike 
strategier slik at man kunne unngå at konflikter eskalerte til atomkrig. Nasjonal 
sikkerhetsstenking i Vesten dreide seg i det altoverveiende om grader av oppdemming 
(”containment”) ved hjelp av ulike militære, politiske, økonomiske og kulturelle virkemidler 
mot den andre blokken.23 Denne oppdemmingsstrategien gjorde seg også gjeldende utenfor 
kjerneområdene til blokkene og ofte i form av støtte til et alliert regime eller en potensiell 
alliert i en opprørsbevegelse. Denne støtten ble vanligvis gitt på en slik måte at ukontrollert 
eskalering skulle unngås. Et sentralt element i amerikansk sikkerhetstenking under den kalde 
krigen og senere, ble ideen om bruk av tvangsmakt. Ved hjelp av trussel om begrenset 
anvendelse av maktmidler håpet man at motstanderen skulle gi etter, helst før det ble 
nødvendig å bruke makt.24 
 
Thomas Schelling kan regnes som opphavsmannen til teorien om ”Compellence” eller her 
”tvangsmakt”. Hans første bok om temaet, The Strategy of Conflict, og hans teoretiske 
grunnlag bygger på spillteoretiske tilnærminger. Spillteori er i prinsippet en beskrivelse av 
sosiale relasjoner, der en forutsetter samhandling eller interaksjon mellom rasjonelle aktører.25 
Schelling argumenterer for at konflikter i realiteten er en form for forhandlingsprosess der 
oppnåelsen av den ene parts målsettinger er avhengig av hvordan den andre part handler eller 
beslutter. Hans første bok som er en samling essays, søker nettopp å utvikle muligheten til å 
bruke spillteori som et instrument i sikkerhetspolitikk. Han resonnerer ut fra at total krig 
(utryddelseskrig) er særtilfeller og at det å vinne (med unntak av nettopp de totale kriger) betyr 
noe annet enn å vinne over motstanderen, nemlig å oppnå (eller) vinne noe i forhold til egne 
verdier. Dette betyr igjen at Schellings bok ikke er særlig opptatt av effektiv bruk av (militære) 
maktmidler, men fokuserer på utnyttelsen av potensiell maktbruk. Hans forståelse av begrepet 
synes å omfatte hele komplekset knyttet til strategisk tvang, og han sier blant annet at 
avskrekking i realiteten er dyktig ”ikke bruk” av militære styrker.26 Sentralt i Schellings 
budskap står kommunikasjonen eller relasjonen mellom partene og ikke den faktiske maktbruk. 
I en senere bok, Arms and Influence, fortsetter han sitt arbeid og utvikler det videre. Det er i 
denne boken Schelling søker å etablere en form for teori knyttet til det han kaller ”Diplomacy 
of Violence”. Han tar her utgangspunkt særlig i smerte (eller makt til å ødelegge noe) og peker 
på at dette potensialet eller denne evnen kan omsettes til egen fordel i en forhandlingssituasjon 
selv om vold eller ødeleggelsesevne ikke benyttes. Her understreker han også at forskjellen 
mellom diplomati og militære maktmidler ikke ligger i de spesifikke instrumenter, men i 
relasjonen mellom partene. Det er altså den latente volden som kan influere motpartens valg og 
handlinger.27  
 
I en studie på samme tema går Alexander George med flere systematisk gjennom 3 case: Laos, 
Kambodsja og Vietnam. Ved å beskrive bruk og effekt av tvangsmakt ønsket han å utvikle en 
teori som kan benyttes av beslutningstakere, som samtidig ikke gir detaljerte (og urealistiske) 
beskrivelser av handlingsalternativer i spesifikke situasjoner.  

                                                 
23 Luke, Timothy W (2005). ”The Discipline of Security Studies and the Codes of Containment: Learning from 
Kuwait”, s. 139. 
24 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign Policy and the 
Limits of Military Might,  ss. 2-3. 
25 Hovi, Jon og Bjørn Erik Rasch (1993). Strategisk samhandling, Innføring av bruk av rasjonalitetsmodeller og 
spillteori, s. 15. 
26 Schelling, Thomas, C (1963). The Strategy of Conflict, ss. V (preface) og 4-5. 
27 Schelling, Thomas, C (1966). Arms and Influence, ss. 1-3. 
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George lister 4 mulige strategier for  bruk av maktmidler:28 
 

• Rask og avgjørende bruk av militære maktmidler.  
• Tvangsdiplomati.  
• Utmattelsestaktikk. 
• Test av kapabiliteter innenfor svært begrensede engasjementsregler. 

 
Som han også understreker, synes tvangsdiplomatiet besnærende som strategi da det tilbyr 
muligheten til å oppnå egne målsettinger i en krisesituasjon uten større kostnader. Han 
argumenterer derfor for at det vil være vesentlig å utvikle strategier for bruk av nettopp 
tvangsdiplomati.29 Samme resonnement kan føres i dag da selve ideen om å kunne oppnå sine 
målsettinger uten risikable forpliktelser og kostbare militære aksjoner vil kunne virke 
forlokkende på sentrale beslutningstakere. 
 
Hva er så tvangsmakt? Enkelt formulert kan man si at dette er en strategi som bruker trusler om 
maktbruk, det være seg økonomisk eller militært, for å påvirke noen. En søker altså å bringe en 
motpart, eller aktør, inn i en form for spillsituasjon der trusler om straff eventuelt kombinert 
med lovnad om belønning skal bidra til at motparten endrer atferd. Motparten skal altså enten 
stanse en allerede iverksatt handling eller iverksette atferd som han egentlig ikke hadde tenkt å 
iverksette. For å forstå begrepet kan det være nyttig å se på det i forhold til det som kan 
benevnes som voldsmakt (”brute force”). Mens tvangsmakt har størst suksess når målsettingen 
oppnås uten at makt anvendes, har voldsmakt bare suksess når denne benyttes.30 Det er her 
viktig å merke seg at det ikke er omfanget av voldsbruken som bestemmer i hvilken kategori 
den faller men hvordan voldspotensialet anvendes. Dette betyr at eksempelvis det, i omfang 
relativt sett begrensede, israelske luftangrepet på de irakiske kjernereaktorer i Osirak i Irak i 
1981 er et eksempel på bruk av voldsmakt. Her var formålet nettopp å ødelegge reaktorene og 
ikke å endre regimet i Bagdad sin policy knyttet til utvikling av kjernekraft eller 
masseødeleggelsesvåpen.31  
 
Hvordan kan vi så beskrive strategisk tvangsmakt rent generelt? I utgangspunktet kan 
strategisk tvangsmakt (”Strategic Coercion”) deles i to hovedgrupper,  nemlig avskrekking 
(”Deterrence”)  som skal avskrekke en aggressor fra å gjøre noe, og tvangsmakt 
(”Compellence”). Enkelte mener at dette siste igjen kan deles i tvangsdiplomati (”Coercive 
Diplomacy”) og utpressing (”Blackmail”). Tvangsmakt kan altså regnes som en proaktiv 
strategi mens avskrekking kan regnes som en mer reaktiv eller passiv strategi. Modellen på 
neste side søker å illustrere denne strategien og tar utgangspunkt i Peter Viggo Jakobsen sin 
modell av tvangsmakt,32 og tar også opp i seg Byman og Waxman sin tanke om at avskrekking 
kan deles opp i 2 kategorier: 33   
 
 
 
                                                 
28 George, Aleksander, L David K Hall and William E. Simmons (1971). The Limits of Coercive Diplomacy. 
Laos, Cuba, Vietnam, ss. xvii-xviii og 15-21. 
29 Ibid: s. 250. 
30 Schelling, Thomas, C (1963). Arms and Influence, ss. 2-3. 
31 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, s. 4. 
32 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, s. 12. 
33 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, ss. 6-7. 
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Modell 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Jakobsens modell er de stiplede linjene heltrukne for underkategoriene av tvangsmakt mens 
skillet på avskrekking mellom generell og umiddelbar mangler. Når vi ser på tvangsmakt i 
forhold til Jakobsens arbeid med idealmodellen så synes skillet mellom tvangsdiplomati og 
utpressing konstruert. Spesielt når han diskuterer spesifikke hendelser i Bosnia-Hercegovina 
bruker han eksempler som kan ligge i grenseland mellom tvangsdiplomati og utpressing. Eller 
formulert på en annen måte, under hvilken hovedtype av tvangsmakt faller NATOs trusler om 
luftangrep mot de bosniske serbere i august 1993?34 Er kravet om tilbaketrekning å regne som 
en del av å stanse en aktivitet (dvs bosnisk serbiske artilleriangrep på Sarajevo) eller er det å 
tvinge en aktør til å iverksette en handling han ellers ikke ville ha iverksatt? Det å etablere et 
skille mellom tvangsdiplomati og utpressing her synes i denne sammenheng unødvendig og 
kompliserende. Man kan altså forstå Jakobsen slik at han utvikler en modell for tvangsmakt 
som omfatter både tvangsdiplomati og utpressing, en modell som han selv kaller en 
idealmodell for tvangsdiplomati. Det synes ikke relevant å bruke mye plass på å diskutere dette 
videre utover å konstatere at skillet mellom tvangsdiplomati og utpressing i strategier som 
søker å terminere konflikter er uhensiktsmessig. I fortsettelsen brukes derfor begrepet 
tvangsmakt, selv om Jakobsen språklig sier at han utvikler en idealmodell for tvangsdiplomati. 
 
Formålet med strategisk tvang er å få en motstanderen til å enten avstå fra å gjøre noe gjennom 
å avskrekke ham eller tvinge ham til å påbegynne eller avslutte en aktivitet. Disse strategiene 
er ikke gjensidig utelukkende. Jakobsen peker på at tvangsmakt har vært benyttet som 
virkemiddel av Vesten særlig etter den kalde krigen, men at  når den har vært benyttet har den 
gitt begrenset effekt. Han spør seg hvorfor disse resultatene har vært så dårlige. Byman og 
Waxman har samme tilnærming og sier at: ”US and allied record of coercion has at best been 
mixed over recent years”.35 Jakobsen spør i tillegg om tvangsmakt er et instrument som en kan 
anta vil bli benyttet i fremtiden og om den kollektive innretning på internasjonale militære 

                                                 
34 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, ss. 91-92. 
35 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, s. 1. 
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aksjoner begrenser eller fasiliterer denne type strategi. Dette er for øvrig ikke et tema her. Hans 
idealpolitikk bygger på fire elementer: 36 
 

• Trussel om maktbruk må være troverdig og tilstrekkelig til å bekjempe eller nekte 
motstanderen å nå sine mål.  

• Det må foreligge tidskrav med hensyn til etterlevelse.  
• Det må gies forsikring om at ikke ytterligere krav kommer.  
• Strategien må inneholde en form for belønning ved etterlevelse. 
 

Det er i det siste kravet, nemlig behovet for en form for belønning til motparten om kravene 
etterleves, at Jakobsen skiller seg fra Schelling og bygger videre på Alexander George sine 
ideer. Alexander George brakte nettopp inn muligheten for å kombinere pisken med en gulrot 
når han henviste til Kennedy-administrasjonen sin suksess under Cuba-krisen.  Her aksepterte 
Kennedy å gi en garanti for at USA ikke ville invadere Cuba, mot sovjetisk tilbaketrekning av 
atomvåpnene fra øya.37  
 
Jakobsens hovedtese er at forutsetningen for suksess ved bruk at tvangsmakt er at man følger 
hans idealpolicy. Hans idealmodell er imidlertid ikke feilsikker, noe han selv påpeker og han 
gir tre grunner for at garanti med hensyn til tvangsdiplomati ikke vil fungere. Her lister han for 
det første at en unnlater å følge idealmodellen, for det andre at motparten bevisst velger å 
fortsette kampen uavhengig av mulig nederlag og til slutt at motparten feilbedømmer 
situasjonen. En ytterligere faktor er at tvangsmakten må benyttes mot en aggressor. Jakobsen 
etablerer også en modell (eller mønstre) for å kunne vurdere sannsynlighet for vilje til bruk av 
tvangsdiplomati.38 Sannsynlighetsmodeller for anvendelse vil ikke bli adressert i denne 
analysen. Som angrepene 11. september 2001 har vist oss kan viljen til å gripe inn i kollapsede 
stater, også hos supermakten USA,  endre seg raskt. 
 
2.3 Indikatorer og utvalgskriterier 
Hvordan skal vi så identifisere bruk av tvangsmakt i konflikter? I sin tilnærming til ”coercive 
diplomacy” nevner Jakobsen det amerikanske forsøket i 1941 på å tvinge Japan til å trekke sine 
tropper tilbake fra Kina som et eksempel på at trusler om bruk av økonomiske virkemidler 
alene ikke har hatt ønsket effekt. Han synes senere å fokusere mer på de militære aspekter av 
dette instrumentet og definerer blant annet bruk av luftmakt og sjømakt nettopp som et 
instrument for tvangsmakt fordi de: 
 

... as it by definition will leave the choice whether or not to comply to the opponent.39 
 
Samtidig definerer han også bakkestyrker som har begrensede målsettinger i form av raids eller 
det å ta kontroll over begrensede landområder, som et instrument for tvangsmakt. En annen 
måte å liste instrumenter på som her også synes mer anvendelige gis av Byman og Waxman.  
 
 
 

                                                 
36 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, ss. 2-3, 11-12 og 130. 
37 George, Aleksander, L David K Hall and William E. Simmons (1971). The Limits of Coercive Diplomacy. 
Laos, Cuba, Vietnam, ss. 125 og 135-136. 
38 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, ss. 30-33 og 43. 
39 Ibid: s. 15. 
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Rent faktiske indikatorer på at tvangsmakt benyttes kan etter deres syn være:40  
 

• luftangrep  
• invasjon og erobring av et mindre territorium  
• støtte til opprørere 
• økonomiske sanksjoner41 

 
Byman og Waxman lister også forutsetninger for at slik tvang skal fungere. En forutsetning er 
at man identifiserer motstanderens svake punkter (”pressure points”) og truer disse. I vestlig 
doktrinetenking kan dette kobles til de kritiske sårbarheter via Center of Gravity. I tillegg 
hevder de at det er nødvendig å etablere en situasjon der den som tvinger og ikke den som trues 
styrer eskaleringen.42 Ideen om ”pressure points” er interessant og vil diskuteres nærmere i del 
3.5.  
 
For å kunne fastslå at casene faktisk representerer eksempler på forsøk på bruk tvangsmakt, må 
det etter Jakobsens syn foreligge to kriterier. For det første at en søker å endre en aktørs 
handling(er) formidlet i et klart budskap, for det andre at en trussel om straff følger dette 
budskapet.43 Byman og Waxmans indikatorer vil anvendes for å identifisere mulige case. 
Deretter kvalitetssikres disse opp mot Jakobsens forutsetninger. Vi kan altså etter å ha funnet 
eksempler på henholdsvis tradisjonelle intrastatlige konflikter og konflikter i kollapsede stater 
benytte Byman og Waxmans indikatorer og deretter Jakobsens utvalgskriterium til å finne 
representative case der tvangsmakt anvendes.  
 
2.4 Kilder,  metode- og teorikritikk 
Det synes å foreligge noe begrenset omfang av litteratur på tvangsmakt.44 Ved utvalg av 
litteratur er LIBRIS bibliotekdatabase samt internett benyttet. Som primærkilder benyttes 
offisielle dokumenter fra Forente Nasjoner (FN), NATO, European Union (EU) og Economic 
Community Of West African States (ECOWAS). Dette kompletteres med sekundærkilder i 
form av studier, rapporter, og memoarer med mer. Med hensyn til Kosovo anvendes NATO-
kilder som utfylles særlig av Wesley Clarks Waging Modern War, da han som sentral 
beslutningstager kan gi innsikt både i beslutningsprosessen og førstehånds beretninger fra 
møter med motparten. Når det gjelder Liberia benyttes resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd samt 
en rekke fredsavtaler som primærkilder. I tillegg brukes John-Peter Phams bok Liberia Portrait 
of a Failed State som hovedkilde for bakgrunnsbeskrivelsen. Med hensyn til Liberia synes det 
ikke mulig å finne en omfattende og helhetlig gjennomgang av konfliktperioden, og analysen 
underbygges derfor av en rekke ulike kilder. Den faktiske utvelging har for begge case vært 
gjennomtenkt, men dog subjektiv. Man risikerer her muligens skjev fordeling i valgt litteratur, 
men dette søkes unngått ved å være bevisst denne utfordringen under arbeidet.  

                                                 
40 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, s. 88. 
41 I tillegg lister de politisk isolasjon og trussel om nukleært gjensvar. Dette er indikatorer som jeg ikke kommer 
til å benytte. 
42 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, ss. 30 og 38-46. 
43 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A  
Challenge for Theory and Practice, s. 7. 
44 Ved biblioteksøk var det 7 treff ved søk på ”coercive diplomacy”, 3 treff på ”intra state conflicts” og 3 treff på 
”conflict termination”.44 På ”compellence” ble det 1 treff i LIBRIS, men den gjeldende boken syntes ikke 
fruktbar for dette formålet. Søket begrenset seg imidlertid til tittelen på publikasjonene slik at man muligens 
kunne fått et noe annet resultat om man søkte på tema. Et søk på de svenske og norske begrepene (tvangsmakt, 
intrastatlige konflikter og konfliktterminering) ga ingen treff. 
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Populasjonen av intrastatlige konflikter og konflikter i kollapsede stater i det valgte tidsrom er 
omfattende. For å begrense arbeidet tas det derfor utgangspunkt i en allerede foreliggende 
database.45 På denne måten etableres raskt en oversikt over populasjonen. Formålet med 
studien er imidlertid ikke å analysere det kvantitative materialet i seg, men å nytte dette til å 
etablere en grov oversikt som et utgangspunkt og bakteppe for den kvalitative drøftingen.  
 
Det foreligger flere utfordringer knyttet til mitt valg av metode og teori. For det første synes 
det internasjonale samfunns vilje til å bruke tvangsmakt som instrument for å terminere 
intrastatlige konflikter og konflikter i kollapsede stater, i beste fall varierende. Dette innebærer 
en risiko for at få eller ingen case materialiserer seg. Det er likevel mulig å utvide antallet 
numerisk ved å se på mulige gjentatte tvangsmaktsituasjoner i samme konflikt. Blant andre 
Jakobsen har gjort dette i sin studie og kaller dette ”utvekslinger”.46 En slik tilnærming vil 
kunne skape utfordringer i forhold til vurdering av om en konflikt er terminert eller ikke.  Det 
blir derfor viktig å sikre seg at en ikke faller inn i en diskusjon om hvorvidt en utveksling som 
vurderes å ha et utfall der tvangsmakt fungerer relatert til terminering virkelig har fungert, hvis 
konflikten senere skulle bryte ut igjen. Dette kan sikres ved å koble terminering til definerte 
krav som listet i del 1.6. Utgangspunktet er jo at de valgte konfliktene skal være forskjellige 
med hensyn til konfliktenes karakter. Samtidig kunne det være ønskelig at tvangsmaktens 
anvendelse i disse ulike konfliktene hadde likhetstrekk med hensyn til hvilke virkemidler som 
benyttes og med hvilket omfang tvangsmakt anvendes. Det vil således søkes å finne slike 
likhetstrekk i instrumentanvendelsen uten at dette er styrende. Det at analysen bare bygger på 2 
forskjellige case kan naturligvis svekke det resultat som fremkommer. Uansett kan man ikke 
trekke for sterke konklusjoner eller generalisere ut fra bare to case.   
 
Utgangspunkt tas i Jakobsen sin idealmodell når de utvalgte case skal drøftes. Det er da viktig 
å være klar over at det foreligger ulike synspunkter på hvorvidt det er mulig å etablere en slik 
idealpolicy og om denne er relevant. Blant andre Byman og Waxman argumenterer for at 
idealmodeller i denne sammenheng er umulig:  
 

…not only that a formula for successful coercion is unattainable, but that belief in 
its existence can spawn misguided policy.”47  

 
Deres hovedargument er at selv ved fordelaktig vestlig (og særlig amerikansk) 
militærteknologisk utvikling vil dette følges av innenrikspolitiske eller koalisjonsrelaterte 
bindinger på bruken av teknologien. I tillegg argumenterer de for at en motpart uansett vil 
tilpasse seg det teknologiske nivå ved å finne alternative strategier. 
 
En annen faktor i Jakobsens resonnement som kan være en svakhet er at han, som de andre 
tenkerne knyttet til tvangsmakt, målbærer en ide om rasjonalitet både hos den som utøver 
tvangsmakt og hos den som søkes påvirket. Sånn sett minner det mye om det utgangspunktet 
Graham Allison bruker i en av sine 3 modeller, nemlig modellen rasjonell aktør, for å forklare 
beslutningstageres handlinger under Cubakrisen.48 Jakobsen sikrer seg imidlertid mot kritikk 

                                                 
45 Peace Research Institute, Oslo/Armed Conflict Dataset , version 3-2005b 
http://www.prio.no/page/CSCW_research_detail/Programme_detail_CSCW/9649/45925.html 
46 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, s. 7. 
47 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, s. 233. 
48 Allison, Graham and Philip Zelikow (1999). Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis, s. 18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006 05 30 322/6:1 
 

 15

ved å si at forsøk på å bruke tvangsdiplomati vil slå feil om idealmodellen ikke følges, samtidig 
som han sier at det å følge modellen ikke automatisk gir suksess.49 En idealmodell som tuftes 
på beslutningsrasjonalitet utelukker imidlertid andre tilnærmingsmåter som analyser knyttet til 
forhandlinger eller byråkratiske modeller. Samtidig er det slik at rasjonalitet, eller kostnad 
versus fordel, fortsatt regnes å ha stor forklaringskraft, særlig i forhold til tvangsmakt.50 Dette 
er jo også logisk siden selve grunnlaget for tvang bygger nettopp på kommunikasjon mellom 
rasjonelle aktører. Det kan argumenteres for at aktører i konflikter i kollapsede stater har 
frikoblet seg fra politiske målsettinger og endret fokus mot eksistensielle målsettinger eller 
personlig berikelse. Isabelle Duyvesten tilbakeviser dette og argumenterer for at også ved 
konflikter i kollapsede stater har aktørene politiske målsettinger mens militære instrumenter 
benyttes for å oppnå gitte målsettinger.51 Det at aktørene kan settes inn i den Clausewitzianske 
triade52 løser imidlertid ikke den underliggende utfordringen, å sikre effekt av tvangsmakt. Det 
synes ikke tilstrekkelig å kommunisere en trussel som oppfattes troverdig. En forutsetning er jo 
også at motpartens kritiske sårbarheter identifiseres og at virkemidler for å påvirke disse 
foreligger. Hvorvidt kritiske sårbarheter kan påvises i intrastatlige konflikter og konflikter i 
kollapsede stater blir derfor en faktor å ta med seg videre i denne analysen. 
 
Uavhengig av foreliggende kritikk av Jakobsen velges det i denne analysen å ta utgangspunkt i 
hans idealmodell for bruk av tvangsmakt. Dette fordi den tross mulige svakheter likevel synes 
fruktbar for denne analysens formål. 
  

                                                 
49 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, s. 32. 
50 Byman, Daniel and Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion American Foreign  Policy and the 
Limits of Military Might, ss. 13-14. 
51 Duyvesten, Isabelle (2005). Clausewitz and African War, Politics and strategy in Liberia and Somalia, ss. 14-
15 og 107. 
52 Carl von Clausewitz’ triade består av folket, fyrsten og feltherren. 
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3. Intrastatlige konflikter53 
Med slutten på den kalde krigen, og med muligheten for utvidet samarbeid blant viktige stater 
som USA og Sovjetunionen (senere Russland) i Sikkerhetsrådet, øynet man en historisk 
mulighet for å oppnå fred og stabilitet. Et eksempel på slike tanker gis av George Bush 
(senior) i sin tale til Kongressen 29. januar 1992: 
 

What is at stake is more than one small country. It is a big idea: a new world 
order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the 
universal aspiration of mankind – peace and security, freedom and the rule of 
law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children’s future.54 
 

President Bush sitt håp om en ny verdensorden skulle imidlertid vise seg lite realistisk. Veien 
fra prioritet av statens sikkerhet til fokus på individets sikkerhet og generelle menneskelige 
rettigheter skulle også vise seg lang. Dragningen tilbake til mer tydelige fronter som under den 
kalde krigen, viste seg dessuten i diskursen om de kommende sivilisasjonskonflikter der 
Samuel Huntington var en av de tydeligste talsmenn. I hans berømte, og i enkelte kretser 
beryktede bok The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order konkluderer han 
med at hovedtrusselen i fremtiden vil være konfrontasjon mellom sivilisasjoner: 
 

In the emerging era, clashes of civilizations are the greatest threat to world 
peace, and an international order based on civilizations is the surest safeguard 
against world war.55  

 
Motdebattanter hevdet at hans teorier ikke var noe annet en et neokonservativt forsøk på å 
redesigne verden etter den kalde krigen og erstatte konflikten mellom kapitalisme og 
kommunisme med konflikten mellom sivilisasjoner.56 I praksis kan hans tanker beskrives som 
en konseptuell forståelse av verden lik den som eksisterte under den kalde krigen, men med 
andre motparter for USA (og Vesten) enn Sovjetunionen og den kommunistiske trussel. Uten å 
gå inn i hvorvidt det er Huntington eller hans kritikere som har rett, kan man si at hans 
virkelighetsforståelse tar utgangspunkt i identifiserbare størrelser med fortsatt fokus på staten, 
dog med en mer uklar beskrivelse av sivilisasjoner. En annen tilnærming med hensyn til 
spørsmålet om sikkerhet, kan være å legge et sterkere fokus på individer og deres krav på 
sikkerhet. Dette innebærer at fokuset på statens sikkerhet må erstattes av fokus på menneskelig 
sikkerhet (human security). En slik tilnærming får naturlig nok konsekvenser for hvordan man 
også internasjonalt skal forholde seg til militær maktbruk, noe som blant annet beskrives i en 
rapport fra et utvalg nedsatt av FNs Generalsekretær.57   
 
Rent definisjonsmessig skiller intrastatlige konflikter seg fra de mellomstatlige ved at de i 
prinsippet tenkes å foregå innenfor en stats grenser. En mulig innfallsvinkel til intrastatlige 
konflikter kan muligens være å se på krigføringsmetoder. Mens stater tradisjonelt har møttes 

                                                 
53 Deler av kapittel 3 bygger på en artikkel av Ruset, Bjørn Inge (2005). ”Lavintensitetskonflikter”, i Norsk 
Militært Tidsskrift, mai 2005.  
54 President George Bush (1992). ”The Hard Work of Freedom”, fra “The Public Papers of the President of the 
United States (1992)”, s. 136. 
55 Huntington, Samuel P (1998). The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order, s. 321. 
56 O’Tuathail, G (2005). “The “Civilizing” of Global Space”, s. 173. 
57 Outline of the Report of the Commission on Human Security http://www.humansecurity-
chs.org/finalreport/Outlines/outline.pdf , s. 1.  Accessed: March 23rd  2006.  
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til styrkeprøver i konvensjonelle kriger med konvensjonelle metoder, kan det synes som om 
minst en av aktørene i en intrastatlig konflikt benytter seg av asymmetriske metoder ofte i 
form av geriljakrigføring. Konvensjonell krig kan karakteriseres som krig mellom stater (eller 
allianser) med regulære militære avdelinger der aktørene søker å ødelegge motstanderens 
militære styrker, dens materielle kapasitet og vilje til å fortsette kampen.58 En annen måte å 
dele inn krigføring på er i generasjoner der man argumenterer for at den fremtredende 
krigføringsform nå er fjerde generasjonskrigføring som er en raffinert form for gerilja eller 
opprørskrig.59 Hvis det eksempelvis er slik at man i en tradisjonell intrastatlig konflikt har 
minst en aktør som disponerer et statslignende maktapparat og derved også til en viss grad vil 
kunne benytte seg av konvensjonelle midler og metoder, vil en opprører i det minste i en 
innledende og konsoliderende fase være tvunget til asymmetriske strategier. Kan det muligens 
være slik at man da ved forsøk på intervensjon eller påvirkning av parter i en kollapset stat 
bare vil møte aktører som opererer asymmetrisk? Et svar på dette kan muligens finnes om vi 
ser på de strategier den svake part gjerne benytter nemlig geriljakrigføring. 
 
En vanlig strategi for den svake part i en intrastatlig konflikt (gjerne i form av frigjøringskrig) 
er geriljastrategi. Selve ordet gerilja går ut fra det spanske ordet guerilla og betyr den ”lille 
krig” eller ”liten krig ført av partisaner.” Begrepet er hentet fra Napoleonskrigene og 
Napoleons felttog i Spania 1807-1814. Det ble trolig nyttet for første gang i 1810 om spanske 
og portugisiske irregulære tropper.60 Det at ikke-regulære styrker kjemper mot en statlig 
organisert militærmakt, er nok likevel et betydelig eldre fenomen. Gerilja har i nyere tid, dvs. 
etter 2. verdenskrig, blitt et begrep som gjerne beskriver motstandsbevegelser i kolonier, ofte 
med ulike former for marxist-leninistisk inspirasjon. Begrepet gerilja kan også brukes om en 
type taktikk/strategi som ikke bare er forbeholdt opprørbevegelser, men som også kan nyttes 
av konvensjonelle styrker. Selv om det ikke synes å foreligge klare indikasjoner på hvilke 
strategier aktører i kollapsede stater benytter, kan det argumenteres for at aktører som blir 
utsatt for press fra ytre aktører nettopp vil svare med asymmetriske metoder. Eksempel på 
dette kan finnes i klanlederen Mohammed Farah Aidids operasjoner i Somalia mot 
amerikanske styrker tidlig på 1990-tallet. 
 
3.1 Forekomst og volum 
Ser vi på antallet kriger og konflikter fra 1945 til 1995 vil vi med den vestlig orienterte 
definisjonen på krig, se at det av totalt 164 væpnede konflikter bare var 38 som kan regnes 
som konvensjonelle kriger.61 Går vi inn på databasen til UCDP (Uppsala Conflict Data 
Project)62 for væpnede konflikter i perioden 1946-2003 og søker63 spesifikt på intrastatlige 
konflikter som har startet etter 10. november 1989 får vi 260 treff. Dog synes dette antallet å 
omfatte flere ”konflikter” innen samme konflikt. I en annen database i samme 
forskningsprosjekt fokuseres det på konfliktterminering. Her søker man å påvise om og hvor 
                                                 
58 Kaldor, Mary (1999). Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, s. 16. 
59 Hammes, Thomas X (2004). The Sling and The Stone, On War in the 21st Century, s. 208. 
60 Rekkedal, Nils Marius  (2003). Moderne krigskunst. En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, 
s. 320. 
61 Holsti, Kalevi J. (1996). The State, War, and the State of War, s. 22. Se også Rekkedal, Nils Marius (2003). 
Moderne krigskunst. En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, s. 328. Rekkedal viser her til en 
nyere undersøkelse om nettopp væpnede konflikter utført ved Universitetet i Uppsala. Tendensen her er den 
samme som hos Holsti.  
62 http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/publications1.htm   UCDP/PRIO Armed Conflict dataset 1946 – 2004 
Accessed: May 4th 2006. 
63 Databasen er gitt i Exel regneark. For å skaffe oversikt ble utvalget først begrenset til konflikter i tidsperioden 
10 november 1989 til ut 2004. De 260 treff beskriver imidlertid et stort antall ”mindre konflikter” eller konflikter 
innenfor samme stats grenser, men med nye aktører. Litt av utfordringen med denne databasen er at 
informasjonen er omfattende og detaljert, men samtidig komplisert å anvende.  
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konflikter er blitt terminert i minst ett år og med forutsetninger knyttet til 
termineringsmuligheter samt at det ikke skal forekomme mer enn 25 kamprelaterte døde pr. 
år. Siden de her fokuserer på termineringer, lister de et større antall eksempler enn under 
listingen av intrastatlige konflikter (som nevnt over), nemlig 289.64 Selve 
operasjonaliseringen av terminering viser oss at eksempelvis Liberia listes som en konflikt 
som har stanset flere ganger men har samme starttidspunkt. Flere konflikter starter altså opp 
på nytt. I begge databasene er samme konflikt vurdert flere ganger i forhold til terminering, 
utbrudd, nye aktører osv. Tallene i seg er ikke viktige, men databasen bidrar til å skape en 
oversikt over aktuelle konflikter. Siden det kan søkes geografisk er det også mulig raskt å 
skaffe seg et inntrykk over hvor konfliktene foregår og ut fra dette hvilke case som kan være 
aktuelle. Veldig grovt kan vi si at det synes å foreligge mange intrastatlige case knyttet til 
Balkan på 1990 tallet og til Vest- og Sentral-Afrika generelt. I tillegg utmerker Russland med 
tidligere sovjetiske republikker samt Burma, Algerie og India seg som stater med interne 
konflikter. Siden basen ikke skiller mellom det som kalles tradisjonelle intrastatlige konflikter 
og konflikter i kollapsede stater, må etableringen av disse hovedtypene inngå som del av 
analysen, noe som gjøres i pkt. 3.6.  
 
3.2 Rammer og instrumenter 
Rent folkerettslig står FN-pakten sentralt som overordnet rammeverk. I prinsippet skiller man 
her mellom tiltak som er gitt mandat under kapittel VI og tiltak gitt mandat under kapittel VII. 
Mens kapittel VI omfatter ikke-voldelige tiltak, omfatter kapittel VII tvangsmidler. Med 
tvangsmidler menes både militære og ikke-militære virkemidler som kan benyttes for å tvinge 
en aggressor til å endre atferd. På den ikke-militære siden nevnes økonomiske sanksjoner, 
begrensinger på kommunikasjon, jernbane, sjø- og lufttransport, post, telegrafi, radio og andre 
kommunikasjonsmidler. I tillegg kommer begrensninger eller stans i diplomatiske kontakter.65 
En annen tilnærming kan være det Joseph Nyes kaller ”soft power” og ”hard power” altså myk 
og hard makt. Han deler inn slik at militære eller økonomiske virkemidler som nyttes som 
gulrot (særlig økonomi) eller pisk utgjør den harde makten, mens den myke makten utgjøres av 
en slags attraksjon, der en aktør velger å rette seg etter en stats ønsker fordi man eksempelvis 
beundrer verdier hos den aktuelle stat eller den suksess staten har hatt.66 I FN-pakten står i 
prinsippet tiltak under kapittel VII som tvangsmaktinstrumenter det vil si hard makt, mens den 
myke makten representeres av den antatte parts behov for aksept, deltagelse i eller 
anerkjennelse fra verdensorganisasjonen. 
 
Ser vi på det fra strategens synsvinkel kan maktmidler beskrives på flere måter. Generalen og 
strategen André Beaufre lister 4 hovedmaktmidler som stater har til sin disposisjon, nemlig 
militær, politisk, økonomisk og diplomatiske makt.67 Beaufre etablerer også begrepsparet 
direkte og indirekte strategi. For enkelhets skyld kan vi si at den direkte strategien kan kobles 
til voldsmakt mens den indirekte strategi (som består av ytre og indre manøver) beskriver 
handlemåter for å utvide egen handlefrihet. Det kan argumenteres for at Beaufre her muligens 
leverer det begrepspar som enkelte hevder mangler hos Schelling.68 Den ytre manøver som 
direkte kan styrke troverdigheten hos den tvingende part er imidlertid ikke tema her. En annen 
variant er IEMP-modellen, der IEMP står for Ideological, Economical, Military and Political. 
                                                 
64 http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/publications1.htm  Accessed: May 4th 2006. Benevnelsen er UCDP 
Conflict Termination dataset 1989 - 2003.  Merk her at tittelen gir et inntrykk av at databasen bare går til 2003 
mens den i realiteten også omfatter 2004. 
65 Charter of the United Nations, Kapittel VII, artikkel 51, ss. 32-33 og artikkel 41 s. 28. 
66 Nye, Joseph S Jr (2002). The Paradox of American Power, Why the World’s only Superpower can’t go it 
alone, ss. 8-9. 
67 Beaufre, André (2003). Modern strategi för fred och krig, s. 30. 
68 Ring, Stefan (2005). “Brute Force or Coercion: two perspectives on conflict management”, s. 149. 
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Denne modellen bygger på sosiologen Michael Mann sine ideer.69 Mann hevder at kilder til 
makt i et samfunn generelt kan organiseres i 4 hovedgrupper. Disse gruppene fungerer 
overlappende og i en slags interaksjon. Disse kaller han organisert makt. I denne sammenheng 
er det den militære og økonomiske makt som vil stå i fokus, og derfor synes det å ha liten 
betydning hvilken av de overnevnte modeller som velges. 
 
Uavhengig av rammer eller teoretisk rammeverk synes det i forhold til ytre aktørers 
handlingsrom (dvs. stater eller allianser/koalisjoner av stater som ønsker å terminere 
konflikter), å foreligge tre prinsipielt ulike strategier. For det første kan man vente, dvs. unnlate 
å gjøre noe og håpe at situasjonen løser seg selv ved at en av partene vinner eller at konflikten 
selvdør. For det andre kan man forsøke å bringe partene til forhandlingsbordet slik at de seg i 
mellom kan finne en løsning. Det å forhandle frem fredsløsninger i intrastatlige konflikter 
regnes imidlertid som svært vanskelig.70 Denne tilnærmingen med forhandlinger kan 
kombineres med internasjonale militære styrker som enten posisjonerer seg mellom de 
stridende parter og/eller monitorerer partene, noe som betinger en viss grad av aksept hos de 
stridende parter. Her kan en alternativt søke å trekke partene inn mot en form for samarbeid 
ved å tilby ”gulrøtter” i form av inkludering (attraction). Det tredje alternativet er bruk av ulike 
former for tvangsmidler, og det er altså virkemidler innenfor dette strategialternativet det vil 
fokuseres på i denne analysen. Hvorfor er så spørsmålet om hvordan intrastatlige konflikter 
termineres interessant? I denne sammenheng synes det fornuftig å svare ved å redegjøre for tre 
parallelle spor som delvis overlapper hverandre.  
 
For det første kan vi tenke oss en generell interesse for stabilitet og fred ut fra rent idealistiske 
tanker eller ideer om å beskytte enkeltindividet. Eksempler på denne type tankegang kan man 
spore i konseptet humanitær intervensjon der statens integritet kan krenkes om dette synes 
nødvendig for å beskytte menneskelige rettigheter.71 Dette kan formuleres i ”human security” 
begrepet som søker å konseptualisere sikkerhetsspørsmålets endrede natur og som knytter 
sikkerhet til individet og ikke til stat, regioner eller grupper.72 Siden intrastatlige konflikter 
(slik det defineres) også omhandler et visst nivå av voldsanvendelse, kan det uansett virke 
rimelig å søke å hindre eller dempe konsekvensene av slike konflikter. Krig og konflikt må 
altså stanses for å hindre menneskelige lidelser og materiell destruksjon. Siden denne type 
konflikter synes å dominere konfliktbildet i verden i dag, er det derfor relevant å se nærmere 
på denne typen konflikter.  
 
For det andre synes bruk av vold å avle vold, uavhengig av om denne utøves av individer eller 
gruppe, og har en tendens til å sette i gang prosesser man ikke kan overskue konsekvensene 
av. Siden en eller flere av aktørene i en intrastatlig konflikt ikke aksepterer det som måtte 
forefinnes av eksisterende statsmakt, er det heller ikke grunn til å tro at de samme aktørene vil 
forholde seg strengt til eksisterende statlige grenser. Man kan altså risikere en horisontal 
spredning av konflikten, noe som igjen kan true det vi kan definere som vestlige eller ”våre” 
interesser.  
 
Det tredje og kanskje nyeste argumentet er koblingen mellom internasjonal terrorisme og 
problematikken med kollapsede stater. I stater der det foreligger omfattende interne 

                                                 
69 Jeppson, Tommy och Inge Tjøstheim (2005). Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv. En nordisk 
syn på militärstrategiens roll, ss. 21-23. 
70 Zartman, William (ed) (1995). Elusive Peace Negotiating an End to Civil Wars, s. 3. 
71 Österdahl, Inger (2004). ”Ett rättferdigt krig är ett folkrättsligt tillåtet krig”, s. 79. 
72 Glasius, Marlies and Mary Kaldor eds (2006). A Human Security Doctrine for Europe,  
project, principles, practicalities, ss. 6-8. 
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stridigheter kombinert med mangel på statlig kontroll, vil det være mulig for ekstreme 
terrorgrupper å etablere seg. Et eksplisitt eksempel på dette er Al Quaidas bruk av 
Afghanistan som base fra 1996. Kollapsede stater kan også huse kriminelle strukturer (som i 
sitt vesen) ved smugling av narkotika, våpen og mennesker med mer også truer våre vestlige 
interesser. I 2003 foregikk ca 95% av all opiumsproduksjon i kollapsede stater.73 Forholdene 
for både kriminelle aktører og terrorgrupperinger synes gode i slike kollapsede stater, forutsatt 
at det interne konfliktnivået holdes på et nivå som gir dem handlefrihet. Eller sagt på en annen 
måte: voldsnivået må være tilstrekkelig til å avskrekke ytre intervensjon uten at den interne 
volden begrenser eller hindrer egen handlefrihet. 
 
Økonomiske virkemidler i form av sanksjoner eller embargoer er et virkemiddel som har økt i 
omfang etter slutten på den kalde krigen. Resultatene av denne type virkemidler er imidlertid 
omstridte. I forhold til verifisering synes det også problematisk å påvise sammenheng mellom 
gitte politiske mål og økonomisk tvangsmakt. I utgangspunktet synes logikken å knyttes til 
ideen om at sanksjoner vil starte eller forsterke økonomiske nedgangstider, noe som igjen vil 
påvirke oppslutningen om det gjeldende regime.74 Problemet er imidlertid at denne 
tankegangen muligens bare kan appliseres på stater med i det minste en viss grad av 
demokratiske mekanismer. Samtidig synes denne strategien langt mer usikker overfor regimer 
som ikke støtter seg på folkelig oppslutning. Selv om man altså kan identifisere kritiske 
sårbarheter eller ”pressure points” så er det ikke sikkert at påvirkning av disse punktene bidrar 
til å nå de gitte mål.  
 
Hvis vi frakobler oss fra ambisjonen om terminering og heller ser hvordan ytre aktører har 
søkt å oppnå sine målsettinger historisk sett i intrastatlige konflikter, kan vi bevege oss tilbake 
til frigjøringskrigene i flere av Vest-Europas kolonier under den kalde krigen. Her forsøkte de 
regjerende, ofte vestlig orienterte, regimer å svare med mottiltak. I engelsk språkbruk hadde 
vi altså ”insurgency” eller opprør som skulle møtes med ”counter-insurgency” (COIN), 
teorier som var særlig fremtredende på 1960-tallet. I korthet gikk dette ut på å samle en rekke 
tiltak, sivile som militære, for å møte de nye utfordringer. Strategien gikk ut på å skille 
opprørerne eller geriljaen fra den nødvendige folkelige oppslutning.75 Selv om man forsøkte å 
kombinere ulike strategiske instrumenter endte man ofte opp med omfattende militær innsats, 
gjerne med konvensjonell trening og utrustning. Selv Storbritannia kan bare vise til noen få 
vellykkede ”counter-insurgency” kampanjer.  Eksempler på dette er henholdsvis Malaysia i 
perioden 1948-607766 og nedkjempingen av Mau-Mau opprøret i Kenya i perioden 1952-60.7777 
Det er i denne sammenheng et tankekors at vi i Vesten ikke synes å kunne skape effektive 
mottiltak mot en aktør med asymmetriske strategier i det lavintensive konfliktspekteret. Nyere 
eksempler på dette er Israel sine forsøk på å bekjempe det palestinske opprøret i Gaza og på 
Vestbredden samt det som kan kalles Vesten sitt forsøk på å slå ut Al Qaida-terrornettverket. 
 
3.3 Gamle og nye kriger? 
I det innledende arbeidet med denne analysen ble det forsøkt å ta utgangspunkt i Mary 
Kaldors inndeling i gamle og nye kriger. I boken Nya och Gamla krig hevder hun at 
organisert voldsbruk har endret karakter under globaliseringsprosessen. Hun fremhever som 
                                                 
73 Collier, Paul V L Elliot, Håvard Hegre, Anke Hoeffler, Marta Reynal-Querol og Nicholas  
Sambanis (2003). Breaking the Conflict Trap, Civil War and Development, s. 41.  
74 Thune, Henrik (2001). ”Sanksjoner, FN og Irak”, s. 1. 
75 Rekkedal, Nils Marius (2003). Moderne krigskunst. En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, 
ss.  393-394 og 397. 
76 Pimlott, John (1985). Guerilla Warfare, ss. 61-65. 
77 Ibid: ss. 68-73 
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beskrivende for de nye konflikter at en ny type organisert vold har blitt utviklet spesielt i 
Afrika og Øst-Europa. Denne nye organiserte volden mener hun ikke bare har konsekvenser 
for de som rammes, men også for vår vestlige tilnærmingsmåte. Hun argumenterer for at de 
nye krigene har andre karakteristikker enn de gamle og at de særlig skiller seg på tre områder. 
For det første hevder hun at de nye krigene skiller seg fra de gamle mht. målsetting, dvs. at de 
nye krigenes målsettinger er identitetspolitiske og ikke geopolitiske eller ideologiske. For det 
andre skiller krigene seg gjennom hvordan de utkjempes, dvs. med hvilke midler. Her 
dominerer geriljataktikk og asymmetriske metoder samtidig som man søker å spre redsel hos 
motstanderens sivile og hat blant egne. For det tredje skiller de nye krigene seg fra de gamle 
ved at finansieringen er desentralisert og gjerne koblet til organisert kriminell virksomhet.78  
 
Et av problemene er at hun tar utgangspunkt i 1600- og 1700-tallet,79 en periode der nettopp 
statens makt samles, statsbegrepet etableres og staten blir den viktigste aktør i internasjonal 
politikk. Her hopper hun elegant over de til dels svært blodige kriger på det europeiske 
kontinent, kriger som har klare fellestrekk med det hun kaller de nye krigene. En av årsakene 
til aksepten for statsdannelsene var at kirken led under de stadige plyndringstokt som ble 
utført av småkonger og riddere. Særlig britiske leietropper på kontinentet hadde rykte på seg 
for plyndring, brenning, drap og voldtekt under store deler av hundreårskrigen. Slike stadig 
gjentagende plyndringstokt av såkalte ”chevauchèe”80 førte naturlig nok til svekkede 
muligheter for skatteinntekter for kirken samtidig som disse bandene også brente kirker. 
Kirkens løsning ble todelt der man på den ene siden formante til at man skulle avstå fra slik 
voldsbruk mot uskyldige sivile samtidig som man søkte å rette adelsmenn og ridderes 
oppmerksomhet mot behovet for korstog til det hellige land. Det synes ikke urimelig å 
sammenligne eksempelvis middelalderens ”chevauchèe” med Arkans Tigre i det tidligere 
Jugoslavia eller med West Side Boys i Liberia. Mens kirken i middelalderen kunne styre 
bandene mot nye mål i Midt-Østen med korstogene, finnes ikke slike muligheter i dag. Et 
annet forhold er at hun benytter eksempler fra borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina feilaktig. 
Hun undervurderer de nye statsdannelsers både praktiske og juridiske ansvar i forhold til 
hvordan voldsutøvelsen gjennomføres.81 En kan også her se på Haag-tribunalets siktelser mot 
flere sentrale politikere i så vel Kroatia, Bosnia-Hercegovina som i det tidligere Jugoslavia.82 
Hun hevder dessuten også at vold ble benyttet: 

 
...för att kontrollera befolkningen snarare än att erövra territorium.83 

 
Voldsanvendelsen i Bosnia-Hercegovina ble imidlertid nettopp benyttet for å renske 
territorium for uønskede etniske grupper. Kaldors inndeling er interessant, men et av 
problemene med hennes beskrivelse, er at de intrastatlige konflikter hun beskriver også 
tradisjonelt har hatt i seg elementer av de tre karakteristikkene målsetting, virkemidler og 
finansiering. Eller med andre ord, de nye krigene hun beskriver er det som tradisjonelt kalles 
intrastatlige konflikter (muligens med unntak av den globaliserte faktoren). Rent historisk 
synes altså ikke hennes påstander å holde vann, dessuten virker inndelingen i nye og gamle 
kriger lite fruktbar, i det minste for denne analysens formål. Det er derfor nødvendig å 
etablere et mer hensiktsmessig begrepsapparat. I denne sammenheng kan begrepet kollapsede 
stater være et interessant fenomen.  

                                                 
78 Kaldor, Mary (1999). Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, ss. 9 og 14-21. 
79 Ibid: s. 24. 
80 Lynn, John. A (2003). Battle, A History of Combat and Culture, s. 85. 
81 Graaf, Bob de (2004). “The Wars in Former Yugoslavia in the 1990s: Bringing the State Back in”, s. 113. 
82 http://www.un.org/icty/  Accessed: May 1st 2006. 
83 Kaldor, Mary (1999). Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, s. 61. 
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3.4 Kollapsede stater - tilbake til anarkiet 
Går vi tilbake til Thomas Hobbes klassiske realisme ser vi at hans  rasjonale for etablering av 
statsmakt ligger i ideen om at mennesket i naturtilstanden vil bevege seg mot et voldsanarki 
der fremgang er umulig. For å unngå denne voldstilstanden og sikre utvikling av industri og 
handel, er utveien å etablere staten. En stat som plikter å beskytte sine borgere men der 
samtidig borgerne plikter å rette seg etter statens pålegg,84 og der dette organiseres gjennom 
en form for samfunnskontrakt. Det er dette elementet som i varierende grad er fraværende ved 
konflikter i kollapsede stater. EU, NATO, FN og USA har alle referanser til utfordringen 
knyttet til kollapsede stater. NATOs Generalsekretær, Lord Robertson, pekte nettopp på dette 
problemet i en tale 8. november 2002 der han lister kollapsede stater som en av 3 
hovedutfordringer for alliansen, sammen med spredning av masseødeleggelsesvåpen og 
terrorisme.85 EU peker også på kollapsede stater (med formuleringen ”State Failure”) kan 
utgjøre en trussel for unionen særlig knyttet til organisert kriminalitet eller terrorisme.86 I 
2006- utgaven av den amerikanske strategien for nasjonal sikkerhet peker president Bush på 
samme utfordring: 
 

If left unaddressed, regional conflicts can lead to failed states, humanitarian 
disasters, and ungoverned areas that can become safe havens for terrorists. We 
will work to address regional conflicts at three levels of engagement: conflict 
prevention and resolution; conflict intervention; and post-conflict stabilization 
and reconstruction.87 

 
Bush nedtoner her litt det amerikanske fokuset på kollapsede stater som han særlig løftet frem 
i strategien som ble lagt frem i 2003, der fenomenet ble koblet direkte til terrorangrepene 11. 
september 2001.88 Det er imidlertid ingen tvil om at dette er forhold som den amerikanske 
administrasjonen tar alvorlig også i dag. Nettopp fravær av statsmakt eller struktur (så vel 
organisatorisk som materielt) forvansker muligheten for å identifisere kritiske sårbarheter og 
om mulig påvirke disse. Samtidig synes kollapsede stater preget av et større antall 
voldsaktører enn det man finner eksempelvis i tradisjonelle intrastatlige konflikter. Selv om 
det skulle være mulig å identifisere og påvirke slike ”pressure points” hos en aktør og 
muligens samtidig kontrollere en annen, synes det lite sannsynlig å kunne kontrollere flere 
aktører som beveger seg i anarkiets naturtilstand. 
 
3.5 Kritiske sårbarheter 
En av flere utfordringer i bekjempelse av opprørsgrupper eller aktører med geriljastrategier 
synes å ligge i å identifisere et tyngdepunkt. Enkelte hevder at selve krigføringen i 
konvensjonell krig utmerker seg i forhold til lavintensitetskonflikter ved at aktørene har et 
klart operasjonelt ”Center of Gravity” (CoG).89 Slike operasjonelle CoG kan muligens finnes 
hos velutviklede geriljabevegelser og klanledere, men at disse kan være noe annet enn det 
man i Vesten tradisjonelt har søkt seg mot. Begrepet tyngdepunkt gjenfinnes i de fleste 
                                                 
84 Jackson, Robert and Georg Sørensen (2003). Introduction to International relations, Theories and 
Approaches, ss. 74-76. 
85 http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021108a.htm Accessed: May 3rd 2006. 
86 A Secure Europe in a better World European Security Strategy Brussels, 12 December 2003. 
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf, s. 4.  Accessed: May 25th 2006. 
87 http://www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/index.html Accessed: May 3rd 2006. 
88 http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb116.htm Accessed: May 3rd 2006. 
89 Smith, M L R (2003). “War and Only War: Analysing the False Categories of Low Intensity Conflict”, s. 43.  
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moderne vestlige militære doktriner. I NATOs instrument for operasjonell planlegging, AJP-
01, (og Guidelines for Operational Planning eller GOP)90 står tyngdepunkt og vurderinger av 
dette svært sentralt. AJP-01 (B) definerer CoG som : 
 

Centre of Gravity (CoG) is defined as the characteristics, capabilities, or localities 
from which a nation, an alliance, a military force or other grouping derives its 
freedom of action, physical strength, or will to fight. It exists at the strategic, 
operational and tactical levels of operations. More than one CoG may exist. CoGs 
must be identified for both opposing and friendly forces.91 

 
NATOs planlegginsverktøy Allied Joint Publication–01 ( AJP) skisserer altså eksistens av CoG 
både på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og gir sågar eksempler fra de ulike nivåene. 
Disse CoGene konstitueres av kritiske kapabiliteter som for å kunne fungere er avhengige av 
kritiske behov. Disse kritiske behovene kan igjen (ved påvirkning) omgjøres til kritiske 
sårbarheter. Forenklet sett kan vi koble sammen ideen om CoG og ”pressure points” via de 
kritiske sårbarheter. Uavhengig av om det velges økonomiske eller militære instrumenter i en 
strategi der tvangsmakt anvendes må slike kritiske sårbarheter identifiseres. Enkelte 
argumenterer likevel for at det kan finnes konflikter der denne tilnærmingen ikke er relevant. 
Antulio Echevarria hevder blant annet at CoG som konsept bare er relevant overfor en 
motstander som opptrer tilstrekkelig enhetlig.92  
 
Ideen om å finne et tyngdepunkt er ellers ikke bare relevant militært sett. I forhold til å kunne 
ha effekt av tvangsmakt synes det vesentlig å ha kunnskap om en motparts svake sider eller 
CoG for å kunne true noe som betyr noe for den som skal påvirkes. Med hensyn til 
målsettinger er det mulig å argumentere for at enkelte aktører i lavintensive konflikter erstatter 
klare politiske målsettinger med ønske om hevn slik som for eksempel enkelte klaner i 
Tsjetsjenia93 eller  plyndring som synes å være målsettingen hos West Side Boys94 i Sierra 
Leone. Og mens den  konvensjonelle krigfører enten søker å oppnå sin vilje ved et avgjørende 
slag eller ved helst raskt å oppnå sine mål, vil en aktør som opererer som gerilja vanligvis søke 
å unngå fiendens styrke og det avgjørende slag samt søke å trekke konflikten ut i tid. USAs 
erfaringer fra Vietnam krigen ble oppsummert presist av Henry Kissinger:  
 

The basic equation of guerilla war is as simple as it is difficult to execute: the 
guerilla army wins as long as it can keep from losing; the conventional army is 
bound to loose unless it wins decisively.95 
 

Siden VietMinh og Nord-Vietnam nettopp unngikk å tape, vant de krigen. Samtidig skal man 
ikke underslå at USA fryktet ukontrollerbar eskalering der man kunne risikere å trekke 
Sovjetunionen og/eller Kina direkte inn i krigen. Denne frykten kan sies å ha begrenset graden 
av amerikansk innsats samt  influert valget av virkemidler. Uthalingsstrategi, eller forholdet 
til tid, kan muligens også identifiseres hos aktører i konflikter i kollapsede stater. Deres 
eksistensgrunnlag består av plyndring av sivile eller hjelpesendinger til disse, smugling av 
våpen, narkotika og mennesker eller andre ”varer”. Dette er altså  aktiviteter som betinger en 

                                                 
90 GOP er gradert og kan således ikke siteres. 
91 Allied Joint Doctrine AJP-01 (B), s. 3-3.  
92 Echevarria II, Antulio J. (2002). Clausewitz’s Center of Gravity: Changing Our Warfighting Doctrine – 
Again!, s. viii. 
93 Haas, Marcel de (2003). ”The Second Chechen War: An Analysis of the Levels of Strategy”, s. 43. 
94 West Side Boys var/er en relativt spesiell gruppe bevæpnede ungdommer/opprørere i Sierra Leone. 
95 Kissinger, Henry (1995). Diplomacy, s. 629. 
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svak eller fraværende statsmakt. Formulert på en annen måte så kan en si at aktørene her 
søker å etablere et lidelsesnivå hos sivile som er omfattende nok til å tiltrekke seg 
internasjonal bistand, men uten å skremme bort bistand som nettopp er en mulig 
finansieringskilde.  
 
3.6 Hovedtyper av intrastatlige konflikter 
Hvorvidt bruk av tvangsmakt er sannsynlig i ulike konflikter er ikke tema i denne oppgaven, 
men derimot sannsynligheten for konfliktterminering ved bruk av tvangsmakt. Spørsmålet om 
hvorfor tvangsmakt har hatt varierende suksess trenger imidlertid ikke bare å ha med å gjøre 
hvilke prinsipper eller regler som anvendes i. Det kan også være slik at instrumentets suksess 
varierer med hvilke typer konflikter det anvendes. Hvordan skal vi så etablere to hovedtyper 
av intrastatlige konflikter? En mulighet kan her være å ta utgangspunkt i konflikter i 
kollapsede stater. Begrepet kollapsede stater er noe som synes å ha dukket opp i litteraturen 
om internasjonal politikk tidlig på 1990 tallet og faller inn under fellesnevneren intrastatlige 
konflikter. Eksempler for å illustrere dette nye fenomenet hentes ofte fra Afrika, og da særlig 
Vest- og Sentral Afrika. Jean-Germain Gros, som forøvrig peker på Somalia, Liberia, Rwanda 
og Haiti som eksempler på fenomenet, forsøker i en studie å systematisere ulike typer av slike 
stater:96 (i) den anarkiske stat som mangler sentralt styre der krigsherrer og bander herjer, (ii) 
fantomstaten der sentral kontroll bare eksisterer på et svært begrenset område, (iii) den 
anemiske stat som har knekket ryggen  pga. opprør eller egen raskt synkende kontroll, (iv) 
den korrumperte stat som bare styrer for en elite og (v) den aborterte stat som aldri i realiteten 
har fungert. Denne inndelingen synes unødig komplisert, og det synes for vanskelig å 
operasjonalisere de ulike typene. Heller ikke ved å se på mulige indikatorer finnes det klare 
operasjonaliseringer av begrepet97 selv om den overordnede inndelingen i sosiale, politiske, 
økonomiske og sikkerhetsmessige faktorer synes relevant. Problemet blir at det også vil finnes 
sosiale, politiske og økonomiske utfordringene i en tradisjonell intrastatlig konflikt og ikke 
bare i de kollapsede stater. Med hensyn til utfordringen av statens voldsmonopol vil også 
denne eksistere.  
 
Skuer vi tilbake til del 3.3 og beskrivelsen av en konflikter i kollapsede stater, synes det 
rimelig å ta utgangspunkt i en slik konflikt som en mulig hovedtype. Denne identifiseres ved 
en subjektiv vurdering av det som svært forenklet kan kalles fungerende statsmakt98 samt 
antall voldsaktører. Som den andre hovedtypen  tar vi intrastatlige konflikter som 
karakteriseres av et begrenset antall parter og der en av partene forvalter ressurser og 
strukturer tilsvarende det en stat gjør. Kobler vi sammen variablene grad av fungerende 
statsmakt med antallet aktører som står for organisert voldsutøvelse så kan dette illustreres 
som vist i modellen på neste side: 
 
 
 
 

                                                 
96 Gros, Jean-Germain (1996). “Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying Somalia, 
Liberia, Rwanda and Haiti”, ss. 458-461.  
97 Indikatorene er hentet fra”The Fund for Peace”. Her gis det en relativt detaljert oppløsning på hvilke verdier 
på tilsammen 12 indikatorer som betegner ”failed states”.  Av plasshensyn er dette omformulert og forenklet. Se 
forøvrig Failed States Index:  http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex.php Accessed: April 5th 2006. 
98 Med grad av fungerende statsmakt forstås det i denne sammenheng en form for etablert struktur (herunder 
infrastruktur) som har i seg kjennetegn fra normalt statsstyre.  
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Modell 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen søker altså å favne spekteret i det vi kaller intrastatlige konflikter. Forenklet betyr 
dette at med et begrenset antall voldsaktører der minst en av aktørene forvalter ressurser som 
identifiseres med statsmakt så tenderer vi mot en tradisjonell intrastatlig konflikt. Der antallet 
voldsaktører øker parallelt med synkende grad av statsmakt  vil vi bevege oss mot en konflikt 
i en kollapset stat. Denne modellen har ikke som ambisjon detaljert å kunne skille alle 
tradisjonelle intratstatlige konflikter fra konflikter kollapsede stater, men skal benyttes for å ta 
ut hovedtypene. 
 
3.7 Valg av case 
Det fins flere konflikter som kan fungere som case for å illustrere intrastatlige konflikter når 
det gjelder det tradisjonelle eksemplet. Umiddelbart synes NATO og EU sin håndtering av 
først borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina og deretter det som endte i NATOs luftkampanje 
mot det tidligere Jugoslavia i 1999 som aktuelt. Russlands forsøk på å pasifisere opprørerne i 
Tsjetsjenia midt på 1990 tallet og senere kunne også være et interessant valg. Med hensyn til 
Tsjetsjenia utgjør dette en konflikt der voldsmakt (invasjon) har stått i fokus. De russiske 
målsettinger synes også å dreie seg om geopolitiske og ressursmessige interesser og ikke det å 
stanse konflikten.99 Problemet ved å bruke hendelser fra konflikten i det tidligere Jugoslavia 
og Bosnia-Hercegovina er at dette er ett av de case Jakobsen benytter for å etablere sin 
idealmodell. Situasjonen i Kosovo 1998 til 1999 synes derfor mer fruktbar. Her var det i 
praksis to hovedaktører som sto mot hverandre (altså et begrenset antall), der den rest- 
Jugoslaviske stat benyttet sitt interne og fungerende statlige sikkerhetsapparat (tydelig 
fungerende statsmakt) for å bekjempe opprørere mens Kosovo Liberation Army (KLA) søkte 
å etablere en selvstendig kosovalbansk stat. I forhold til Byman og Waxmans indikatorer kan 

                                                 
99 Haas, Marcel de (2003). ”The Second Chechen War: An Analysis of the Levels of Strategy, ss. 203-204. 
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vi raskt se bruk av luftmakt, økonomiske sanksjoner og muligens også støtte til opprørere.100 
Klare budskap fra NATO som søkte å endre Milosevics regime sine handlinger var definitivt 
koblet til trusler om straff. Dette case fyller altså kriteriene for en tradisjonell intrastatlig 
konflikt, en konflikt der det vi kan kalle opprørere søker å utfordre statsmaktens 
voldsmonopol og territorielle kontroll for å etablere selvstyre og der instrumenter som 
assosieres med tvangsmakt benyttes. 
 
Det å identifisere et eller flere case på kollapsede stater er heller ikke vanskelig. Utover Haiti, 
som nærmer seg det som kan defineres som en kollapset stat og som i tillegg utgjør et av 
casene som Jakobsen bygger sin idealmodell på,101 synes i første omgang case hentet fra Afrika 
å gi det største utvalget. Et mulig alternativ kunne være Somalia, et case som tidligere er 
behandlet relativt omfattende også relatert til tvangsmakt. Særlig Sentral- og Vest Afrika er 
overrepresentert med hensyn til eksistensen av kollapsede stater. I flere stater forelå det her 
klare indikatorer på så vel politisk, økonomisk, sosial og militær eller sikkerhetsmessig kollaps, 
som viste at dette nettopp representerte kollapsede stater. Når man samtidig ønsker å koble 
dette sammen med utøvd tvangsmakt, reduseres utvalget betraktelig. Siden tvangsmakten i 
Kosovo ble utøvd av en regional organisasjon syntes det også relevant å forsøke å identifisere 
et lignende case her. Etter hvert utmerket Liberia seg, der den regionale organisasjonen 
(ECOWAS) deployerte inn med militære styrker, i praksis en militær aksjon, som i perioder 
tok kontroll over begrensede landområder parallelt med en rekke freds og 
våpenhvileforhandlinger. Luftangrep ble også benyttet, særlig mot Charles Taylor. I forhold til 
Byman og Waxmans indikatorer sier dette noe om at tvangsmakt er forsøkt anvendt. I Liberia 
forelå det også et varierende, men hele tiden høyt antall voldsaktører, og statens rolle (i den 
grad den fantes i enkelte perioder) hadde marginal betydning. Situasjonen i Liberia fra tidlig på 
1990 tallet peker seg derfor ut som et alternativ som fyller kriteriene for bruk av tvangsmakt i 
en konflikt i en kollapset stat. Det ligger dessuten også et besnærende moment i det å 
sammenligne Kosovo med Liberia i det faktum at i begge konflikter grep regionale 
sikkerhetsorganisasjoner, innledningsvis uten FN-mandat, inn. 
 
3.8 Oppsummering 
Dette kapitlet har redegjort for ulike aspekter ved intrastatlige konflikter, både historikk, 
aktører og strategier. Innledningsvis var utgangspunktet å anvende Mary Kaldors inndeling i 
nye og gamle kriger som hovedtyper. Dette var ikke mulig, og en annen tilnærming var derfor 
nødvendig. Innen det intrastatlige konfliktspekteret ble det beskrevet to nye hovedtyper; den 
tradisjonelle intrastatlige konflikt og konflikt i kollapsede stater. Tradisjonelle intrastatlige 
konflikter kan sammenlignes med frigjøringskrigene i koloniene i det at de har et begrenset 
antall aktører og at den part som forvaltet en statsadministrasjon ble utfordret av opprørere. 
Den andre hovedtypen er konflikter i kollapsede stater. Her har vi konflikter som 
karakteriseres av et større antall voldsaktører med forvitret eller fraværende statsmakt. Denne 
typekategorien nærmer seg eller befinner seg i det man kunne beskrive som Thomas Hobbes 
sitt anarki, et anarki som etter hans mening nettopp er rasjonalet for opprettelsen av 
statsmakt.102 Det er altså særlig verdiene på 2 variabler som skiller disse hovedtypene, nemlig 
antall voldsaktører og grad av fungerende statsmakt. 

                                                 
100 Det er grunn til å spekulere i om ikke USA og eventuelt Storbritannia drev militær opplæring av KLA- 
medlemmer i eksempelvis Nord-Albania, samtidig er dette i denne sammenheng irrelevant siden det å muligens 
trene KLA ikke ble brukt som trussel overfor Milosevic-regimet.  
101 Med hensyn til statsmakt-variabelen synes denne å være sterkt synkende. Samtidig synes det bare å foreligge 
én organisert voldsaktør, nemlig  juntaen. Konflikt mellom organiserte aktører synes derfor å ikke å foreligge. 
102 Knutsen, Torbjørn L (1997). A history of International Relations theory, s. 95. 
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Som case videre i analysen vil situasjonen Kosovo-provinsen 1998-99 og utviklingen i 
Liberia fra 1989 benyttes. Mens Kosovo representerer et eksempel på en tradisjonell 
intrastatlig konflikt, velges Liberia som et eksempel på en konflikt i en kollapset stat. De 
spesifikke konfliktene er valgt på grunn av ulikheter i variablene grad av fungerende 
statsmakt og antall voldsaktører. Samtidig kan man risikere at konfliktens karakter endrer seg. 
Det finnes også likheter mellom de valgte case som ikke gjelder konfliktens karakter. I begge 
konfliktene intervenerer regionale organisasjoner med militære styrker uten mandat fra FNs 
Sikkerhetsråd, og det foreligger intern uenighet om både strategi og målsettinger.  
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4. Kosovo 
Etter oppløsningen av det tidligere Jugoslavia og krigene i Slovenia, Kroatia og Bosnia-
Hercegovina kunne man håpe at fred var etablert på Balkan. Slik skulle det ikke gå, og bare 
tre år etter Daytonavtalen brøt stridigheter ut i Kosovoprovinsen i det som kaltes Former 
Republic of Yugoslavia (FRY). 
 
4.1 Bakgrunn for konflikten 
Under forhandlingen om Daytonavtalen103 hadde USAs spesialutsending Richard Holbrooke 
flere ganger forsøkt å få Milosevic til å inkludere Kosovo i avtalen. Milosevic svar var 
kategorisk at dette var en sak for det serbiske folk og albanerne. I serbisk historie regnes 
Kosovo Polje som det serbiske folks vugge. De ottomanske erobringer i Europa fikk større 
tempo på 1300-tallet, og i det kjente slaget på Kosovo Polje 28. juni 1389 ble den serbiske 
arme under prins Lazar slått. På tross av at dette var et militært tap feires denne dagen av 
serbere fordi prins Lazar stod opp mot overmakten og ofret sitt liv heller enn å tape sin ære: 
 

Its better to die in battle than to live in shame(…)We have lived a long time in 
the world; in the end, we seek to accept the martyr’s struggle and to live 
forever in heaven.104 

 
Fra 1980-tallet hadde den kosovoalbanske majoritet i provinsen, under ledelse av Ibrahim 
Rugova, etablert parallelle samfunnsstrukturer. Kosovoalbanerne aksepterte ikke lenger den 
serbiske dominans i alle deler av offentlig forvaltning. Denne ikke-voldelige strategien ble 
møtt med brutal fremferd av serbiske sikkerhetsstyrker, noe som førte til at enkelte 
kosovoalbanske grupper valgte væpnet motstand som strategi. Etter hvert ble disse, i 
utgangspunktet ikke organiserte gruppene, samlet under overbygningen UCK105 eller Kosovo 
Liberation Army (KLA) som ble etablert sommeren 1993 i Pristina.106 KLA skaffet 
finansiering til våpen fra den kosovoalbanske diaspora og kjøpte deretter våpen fra et Albania 
i kaos. Målsettingen til KLA var i prinsippet tredelt. For det første skulle KLA-angrep mot 
serbiske sikkerhetsstyrker få serberne til å føle seg sårbare og derved redusere deres mobilitet. 
For det andre skulle man søke å fravriste Ibrahim Rugova og hans allierte makt, og for det 
tredje fremprovosere serbiske overgrep som ville resultere i vestlig militær intervensjon.107 
Fra sommeren 1998 brøt det ut åpen konflikt mellom serbiske sikkerhetsstyrker og 
kosovoalbanske opprørere.  
 
 4.2 Aktører 
De vesentlige internasjonale aktører var i prinsippet ikke interessert i å bruke for mye 
ressurser på Kosovoprovinsen. FN ble på mange måter ”holdt” utenfor, mye på grunn av den 
internasjonale misnøye som hadde etablert seg etter organisasjonens store problemer i Bosnia-
Hercegovina i første del av 1990-tallet. NATO skulle igjen markere seg som hovedaktøren på 
Balkan. Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) skulle, etter noen år med 
lav profil, også bli trukket frem i det skarpe internasjonale politiske lyset, som et minste felles 
multiplum, for å overvåke situasjonen i provinsen fra høsten 1998. EU bidro gjennom ulike 
diplomatiske initiativ og gjennom sanksjoner og embargoer. De overnevnte aktører forvaltet 

                                                 
103 General Framework Agreement for Peace http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-frm.htm Accessed: May 12 th 2006. 
104 Malcolm, Noel (1998). Kosovo, A Short History,  s. 77.  
105 På albansk heter organisasjonen Ushtria Clirimtare E Kosoves med forkortelsen UCK. 
106 http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1998/kosovo2/271860.stm Accessed: May 4 th 2006. 
107 Halberstam, David (2001). War in a time of Peace, Bush, Clinton and the Generals, ss.  366-367. 
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ulike maktmidler og representerte ulike interesser både seg imellom og internt. Mens EU og 
delvis FN kunne iverksette økonomiske sanksjoner eller embargoer, noe man også gjorde, 
hadde NATO det militære maktmidlet. Med hensyn til interesser fantes det dessuten ulikhet i 
synet på hvordan og med hvilke midler konflikten skulle løses. Innen NATO var det 
eksempelvis stor forskjell i henholdsvis britisk og gresk vilje til å bombe FRY.   
 
4.3 Økonomiske virkemidler 
Den raskt økende voldsbruken internt i provinsen våren 1998 fikk ikke umiddelbare 
konsekvenser. EU hadde tidlig ytret bekymring for situasjonen i Kosovoprovinsen, og i 
rammen av felles utenriks- og sikkerhetspolitikk kunne EU vedta felles holdninger om 
økonomiske straffetiltak i henhold til artikkel J 2.108 EU var her tidlig ute, eksempelvis vedtok 
EU 27. april 1998 forordning 926 som var et forbud mot salg av våpen til Serbia og 
Montenegro som kunne brukes til undertrykking eller terrorisme. Dette kom imidlertid som en 
reaksjon på atferd og ikke som en trussel.109 Utover høsten 1998 og våren 1999 besluttet EU 
seg for flere målrettede sanksjoner, herunder investeringsforbud, frysing av økonomiske 
midler, og til slutt 26. april 1999 en petroleumsembargo.110 Disse sanksjonene kan forstås som 
et forsøk på bruk av tvangsmakt siden det knyttes til en form for atferd som ønskes endret. 
Samtidig forsøkte EU gjennom positive initiativ å støtte opp under demokratiske bevegelser 
internt i FRY.111 Dette kan imidlertid ikke regnes som noen form for gulrot, siden disse 
indirekte truet det sittende regimet. I FNs sikkerhetsråd vedtok man etter amerikansk og 
britisk initiativ resolusjon 1160. Her ytret sikkerhetsrådet bekymring for situasjonen i 
provinsen, men utover å iverksette sanksjoner på salg av militært materiell til provinsen ble 
ikke ytterligere tiltak iverksatt.112 En senere resolusjon, resolusjon 1199, rettet nok en gang 
oppmerksomheten mot det tidligere Jugoslavia men også her uten særlig effekt. Det kan 
imidlertid stilles spørsmål ved om både resolusjonene fra FNs Sikkerhetsråd og EU-
sanksjonene kan regnes som tvangsmakt. Ser vi på resolusjonene i Sikkerhetsrådet er vel det 
nærmeste vi kommer en underliggende trussel resolusjon 1199 der det understrekes at: 
”should the concrete measures demanded in this resolution and resolution 1160 (1998) not be 
taken, to consider further action and additional measures to maintain or restore peace and 
stability in the region.”113 Trusselen er altså svak og uklar, det knyttes ikke noen tidsfrist til 
den og heller ikke presenteres det noen gulrot.  
 
Når det gjelder embargoer og økonomiske sanksjoner fra EUs side kan det samme synes å 
være tilfelle her. Ser vi eksempelvis på den oljeembargo som EU iverksatte våren 1999 kan 
denne også karakteriseres som en reaksjon på motpartens aktiviteter selv om den synes å ha 
blitt koordinert med iverksettingen av NATOs luftkampanje. Iverksetting av sanksjoner eller 
embargoer alene viste seg altså ikke å virke. Man kan imidlertid spørre seg om hvilken effekt 
disse hadde i konsert med det militære maktmidlet. Uavhengig av bruk av økonomiske 
virkemidler begynte NATO å true FRY med militære aksjoner.  
 
4.4 Det militære instrument 
NATO tok rollen som hovedaktør under krisen i Kosovoprovinsen. Her spilte USA og dels 
Storbritannia en nøkkelrolle. NATO som organisasjon hadde skaffet seg nye erfaringer både i 

                                                 
108 Etter 1. mai 1999 trådte Amsterdamtraktaten i kraft, og her berøres bl.a. økonomiske straffetiltak i artikkel  
15.  
109 http://europa.eu/abc/doc/off/bull/da/9804/p103055.htm Accessed: May 8 th  2006. 
110 http://odin.dep.no/ud/norsk/dok/regpubl/otprp/032005-050004/hov002-bn.html#2.1 Accessed: May 8th 2006. 
111 Anthony, Ian (2002). Sanctions applied by the European Union and the United Nations, ss. 212-214. 
112 S/RES/1160 (1998). 
113 S/RES/1199 (1998) pkt. 16. 
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luftkampanjen mot Bosnian Serb Army (BSA) sommeren 1995 med de påfølgende 
fredsstøtteoperasjoner, Implementation Force (IFOR) og senere Stabilisation Force (SFOR). 
Samtidig var alliansen inne i en utvidelsesprosess med flere nye medlemsstater. Russland og 
andre ikke-NATO-medlemmer hadde blitt innlemmet i programmet Partnerskap for fred, og 
ny strategi med tilhørende vurdering av alliansens sikkerhetsutfordringer var under utforming. 
En utvikling mot mer deployerbare styrker var også påbegynt, og NATO hadde ansvaret for 
SFOR. Utviklingen i Kosovo våren 1998 bekymret alliansens medlemmer. Erfaringene fra 
Bosnia-Herzegovina og Srebrenica fristet ikke til gjentagelse. 
 
4.4.1 Operasjon ”Determined Falcon” 
I en øvelse med luftstridsmidler, ”Operation Determined Falcon” 16. juni 1998, forsøkte 
NATO å signalisere styrke overfor FRY. NATOs Generalsekretær uttalte at: 114  
 

NATO continues to support a political solution which brings an end to the 
violence in Kosovo, provides an enhanced status for Kosovo, preserves the 
territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia, and safeguards the 
human and civil rights of all inhabitants of Kosovo, whatever their ethnic origin. 
On this basis, we intend to contribute to the response of the international 
community. 

 
Formuleringen ”support a political solution” er et budskap, og koblingen til en relativt stor 
militær øvelse setter det inn i en tvangsmaktstrategi, men budskapet synes for svakt. Tidskrav 
eller lovnad om belønning ved endret atferd ble ikke  fremført. Øvelsen fikk altså ikke ønsket 
effekt på operasjonene til serbiske sikkerhetsstyrker i provinsen. ”Operation Determined 
Falcon” kan på mange måter minne om en forsiktig variant av tradisjonelt kanonbåtdiplomati. 
Her truet vestlige kolonimakter, ulydige områder i koloniene, gjennom deployering av 
sjøstridskrefter. Selv om ulike NATO representanter signaliserte en vilje til maktbruk om ikke 
serbiske sikkerhetsstyrker stanset sine operasjoner, virket disse utspillene lite koordinerte, og 
var heller ikke knyttet til noen form for tidsfrist. Allerede i juli 1998 sendte Serbia derfor 
betydelige forsterkninger til provinsen og gjennomførte en offensiv mot både paramilitære og 
sivile, noe som blant annet medførte starten på en flyktningstrøm til nabolandene. 
 
4.4.2 Kosovo Verification Mission og NATOs luftromsovervåkning 
Tidlig i oktober fikk Richard Holbrooke forhandlet frem en avtale med Milosevic om at de 
ubevæpnede observatørene fra OSSE skulle overvåke og kontrollere serbisk oppfølging av 
avtalen som omfattet stans i kamphandlinger og tilbaketrekning av serbiske sikkerhetsstyrker. 
Etter hyppig diplomatisk kontakt aksepterte Milosevic til slutt en OSSE-ledet 
observatørstyrke, samt tilbaketrekning av visse sikkerhetsstyrker fra provinsen. Kosovo 
Verification Mission (KVM) som ble ledet av en amerikansk diplomat og gitt mandat fra FNs 
Sikkerhetsråd,115 skulle få en vanskelig oppgave.  
 
Internt i NATO ble løsningen med OSSE-observatører vurdert som dårlig, og Javier Solana, 
den daværende Generalsekretæren i NATO), tok et initiativ for å sikre en større rolle for 
organisasjonen. Dette initiativet omsatte Wesley Clark til et krav om at  NATO skulle kunne 
bruke fly i rekognoseringsrollen for å overvåke i konsert med OSSE-observatørene på bakken 
om Milosevic gjorde det han hadde lovet. For å presse Milosevic til å akseptere dette sendte 
                                                 
114 Statement by NATO Secretary General, Dr. Javier Solana, on Exercise "Determined Falcon" 
http://www.nato.int/docu/pr/1998/p98-080e.htm Accessed: May 12 th 2006, og Clark, Wesley K. (2001). Waging 
Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, s. 120.  
115 S/RES/1203 (1998). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006 05 30 322/6:1 
 

 31

Clark sjefen for den mulige luftkampanjen, General Short, som følge til Richard Holbrooke til 
et møte med Milosevic for å understreke alvoret. Short påpekte her for Milosevic at om ikke 
serberne aksepterte vilkårene ville han bombe dem, altså et eksplisitt eksempel på trussel om 
bruk av tvangsmakt. Parallelt hadde det Nordatlantiske rådet etter sterk anmodning fra 
SACEUR den 12. oktober 1998 gitt sin ”Activation Order” som autoriserte bruk av luftmakt i 
NATO dersom Milosevic ikke fulgte retningslinjene for tilbaketrekning fra provinsen.116 
Dette vedtaket var imidlertid ikke koblet til gyldig vedtak i Sikkerhetsrådet. 
Aktiveringsordren som åpnet for luftangrep etter 98 timer,117 ble også backet opp av det 
faktum at NATO hadde samlet en betydelig luftmilitær kapasitet i Italia. Dette er et eksplisitt 
eksempel på at trussel om bruk av militære maktmidler følges av praktiske tiltak som skal 
gjøre trusselen troverdig. Deler av avtalen ble oppfylt. OSSE observatører ble deployert inn, 
men det var vanskeligere å tvinge de serbiske sikkerhetsstyrkene ut av provinsen. I et møte i 
Beograd 15. oktober forsøkte Clark og Solana å presse Milosevic til å trekke ut avdelingene 
uten særlige resultater. Neste dag fortsatte forhandlingene som til slutt endte med at Clark tok 
Milosevic til side og uttalte: 
 

Mr. President, you are going to have to withdraw all your excess forces. Let’s 
stop fencing about this. If you don’t withdraw, Washington is going to tell me to 
bomb you, and I’m going to bomb You well.118 
 

Igjen et svært tydelig budskap som også burde kunne oppfattes. Kravet var at definerte 
serbiske sikkerhetsstyrker skulle trekkes ut. Straffen som eventuelt skulle følge det å ikke 
etterkomme NATOs krav var luftangrep. Milosevic aksepterte kravene,119 og den 16. oktober 
startet serbiske sikkerhetstyrker å trekke seg ut av provinsen. Som Wesley Clark skriver i sin 
bok: ”Within a few hours the Serbs began moving. This was diplomacy backed by threat.”120 
En begrenset del av de serbiske sikkerhetsstyrkene ble trukket tilbake, og KVM ble deployert 
inn i provinsen. Med KVM-observatørene på bakken, NATO fly i en monitorerende rolle i 
”Operation Eagle Eye”121 og bakkestyrker i Makedonia ”Operation Determined Guarantor”122 
så det ut som om situasjonen skulle roe seg.123 Dette skulle imidlertid ikke vare lenger enn til 
årsskiftet 1998-99. 
 
4.4.3 Racak og Rambouillet 
Etter det som kan beskrives som en noe roligere fase i Kosovo ved årsskiftet 1998-99 vurderte 
NATO blant annet å akseptere mulig serbisk medlemskap i OSSE. Dette ble forkastet da 
situasjonen i Racak oppsto. 16. januar 1999 sto lederen av OSSE sin misjon, Bill Walker,  
frem i internasjonale media og uttrykte sterk fordømmelse overfor det han mente var en 
serbisk massakre av kosovoalbanere i landsbyen Racak. Milosevic krevde umiddelbart at 
Walker måtte fjernes. For Wesley Clark var dette handlingen som ga ham den muligheten han 
                                                 
116 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, ss. 145-147. 
117 Operation Allied Force Regional Headquarters Allied Forces Southern Europe 
http://www.afsouth.nato.int/operations/detforce/force.htm Accessed: May 14 th 2006. 
118 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, s. 148. 
119 NATOs Objectives in NATOs role in relation to the conflict in Kosovo. 
http://www.nato.int/kosovo/history.htm Accessed: May 12 th 2006. 
120 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, s. 153. 
121 Operation Eagle Eye - The NATO Kosovo Verification Mission 
http://www.afsouth.nato.int/operations/deteagle/Eagle.htm Accessed: May 14 th 2006. 
122 Operation Determined Guarantor – The NATO Extraction Force, Regional Headquarters Allied Forces 
Southern Europe http://www.afsouth.nato.int/operations/detguarantor/Guarantor.htm Accessed: May 14 th 2006.  
123 NATO hadde lagt planer for en NATO-støttet uttrekning av KVM og hadde deployert en mindre styrke til 
Makedonia med dette som mulig oppdrag (Operation Verification and Extraction). Denne styrken skulle senere 
bli kjernen i KFOR.  
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trengte for å presse hardere på for krig. Internt i NATO besluttet man etter Racak å følge en 
strategi der man stilte tre krav til Milosevic. For det første krevde man at lederen for det 
internasjonale krigsforbrytertribunalet (med Loise Arbour) skulle få etterforske saken. For det 
andre vektla NATO at Walker skulle få bli i provinsen. Og til slutt understreket NATO at 
Milosevic faktisk skulle utføre de tilbaketrekninger han hadde forpliktet seg til å gjøre i 
oktober året før, men som ikke hadde blitt gjennomført.124 Den serbiske responsen var 
negativ.  
 
Et siste forsøk på å unngå krig ble gjort under ledelse av Madeleine Albright med 
fredsforhandlinger i Rambouillet i Frankrike. Forhandlingene startet 6. februar og endte 18. 
mars med at bare den Kosovo-albanske delegasjon undertegnet avtalen. Uttrekningen av 
OSSE-observatørene ble fullført 20. mars, og 24. mars falt de første NATO bombene mot 
serbiske mål. Selv om kravet ble presentert og trusselen må regnes som både troverdig og 
tilstrekkelig med klare tidsfrister, manglet både gulrot og garanti for at ikke flere krav skulle 
komme. I henhold til idealmodellen er det derfor ikke merkelig at suksessen uteble.  
 
4.4.4 Operasjon ”Allied Force”  
Operasjon “Allied Force” var trolig den første krigen i historien der den ene parten 
utelukkende valgte å støtte seg på luftmakt som militært virkemiddel, men selv mot overlegen 
teknologi skulle det ta lang tid før Milosevic ga etter. NATOs Generalsekretær, Javier Solana,  
sa på en pressekonferanse 23. april at han hadde gitt ordre til SACEUR om å iverksette en 
bombekampanje mot det tidligere Jugoslavia.125 Denne startet dagen etter og sluttet først 10. 
juni. Kampanjen skulle by på flere utfordringer for NATO og SACEUR både underveis og 
etterpå. Det å skulle gjennomføre en krig i en allianse med da 19 medlemsstater med ulike 
politiske målsettinger, begrensinger og teknologi, skulle vise seg å være komplisert i seg selv. 
Erfaringene fra luftkampanjen mot de bosniske serberne, samt de erfaringer man hadde hatt 
med serbernes overgrep i Bosnia-Hercegovina, hadde imidlertid gjort det lettere å samle 
alliansen om at noe måtte gjøres. Samtidig eksisterte det fortsatt stor uenighet i forhold til 
både valg av virkemidler og deretter bruk av disse. Statene hadde ulike synspunkter, 
eksempelvis motsatte Hellas seg i prinsippet all bombing, mens Frankrike og Italia var 
forsiktige, og man ønsket heller ikke å gi frie hender for militære sjefer.  
 
På ressurssiden var situasjonen ikke tilfredsstillende sett fra et militært perspektiv da 
kampanjen startet. Ved starten på kampanjen var det bare 350 fly tilstede, mens man i 
utgangspunktet hadde beskrevet et behov på 1000. Dette skulle imidlertid  ikke bli et stort 
problem fordi man på politisk nivå la sterke begrensninger på hvilke mål som skulle 
engasjeres. Det militære ønsket, særlig fra General Short (sjef for luftoperasjonene), om 
tildeling av ressurser, klare målsettinger og deretter relativt frie hender ble ikke hørt. Internt i 
NATO mente man at man hadde sett en god effekt av bombepausen høsten 1995 for å få 
serberne til forhandlingsbordet. I tillegg for frykten for feilbombing og skade på sivile, tenkte 
man også instrumentelt ved å koble den militære maktbruken nærmere diplomatiske 
initiativer. Fra et rent operasjonelt militært synspunkt ble dette vurdert som uheldig siden 
slike bombepauser ikke ville gi den nødvendige effekt siden erfaringer fra blant annet 
Vietnam hadde vist at bombede mål raskt kunne repareres.126 Internt i den militære struktur 
medførte dette sterke motsetninger, blant annet mellom Wesley Clark som pliktet å 

                                                 
124 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, ss.158 og 160-163 
125 Press Statement by Dr. Javier Solana, Secretary General of NATO, http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-
040e.htm Accessed: May 12 th 2006. 
126 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat. s. 179.  
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gjennomføre kampanjen i henhold til de politisk gitte rammer, og sjefen for luftkampanjen, 
Mike Short, som alene fokuserte på den militære effekten.127 
 
Denne spenningen mellom politiske føringer og militære behov peker nettopp på kjernen i 
tvangsmakt, nemlig kommunikasjon mellom aktører. Begge parter ser på kommunikasjon 
som nødvendig mens uenigheten dreier seg om hvordan kommunikasjonen skal skje. Er det 
slik at bruk av militære virkemidler utelukker diplomatiske initiativ? Eller formulert på en 
annen måte, betinger kommunikasjonen mellom partene stans i voldshandlinger, eller kan 
diplomati og militærmakt anvendes samtidig? På den ene siden kan man argumentere for at 
pauser i kampanjen vil kunne hindre voldsanvendelsens målsetting, nemlig det å få motparten 
til å gi etter. På den andre siden vil muligens en automatisk  kampanje kunne presse motparten 
over i et eksistensielt modus, et modus det kan bli vanskelig å kommunisere i. President Matti 
Ahtisaari som deltok i flere forhandlinger med regimet i Beograd var helt tydelig på at 
bombepauser bare ville medføre uthaling hvis ikke en verifiserbar tilbaketrekning av serbiske 
sikkerhetsstyrker ble oppnådd.128 
 
Målsettingen med operasjonen var gitt av North Atlantic Council (NAC) 12. april 1999, og 
bekreftet av NATOs regjeringssjefer på et møte i Washington 23. april samme år. 
Målsettingen omfattet 5 hovedpunkter:129  
 

• Verifiserbar stans av alle militære aksjoner, samt umiddelbar stans av vold og 
undertrykking. 

• Tilbaketrekking av serbiske sikkerhetstyrker fra Kosovo herunder paramilitære 
styrker. 

• Deployering av en internasjonal militær styrke. 
• Uhindret og betingelsessløs tilbakeføring av flyktninger. 
• Etablering av et politisk rammeverk basert på Rambouillet avtalen samt FN-pakten. 

 
Det å totalt velge bort muligheten for bruk av bakkestyrker begrenset SACEUR sine 
handlingsmuligheter,130 men følger delvis Jakobsens definisjon av tvangsmakt der han 
fremhever bruk av luft og sjøstyrker som hensiktsmessige instrumenter i utøvelse av dette.131 
Denne begrensingen ga nok i realiteten Milosevic større handlingsrom. Virkemidlet ble altså 
ikke bare begrenset til luftmakt, men også hvordan luftmakten skulle benyttes, herunder 
hvilke og hvor mange mål som skulle bombes. Beslutningsprosessen for utvalg av mål ble 
dessuten tidkrevende og komplisert. Mens Short ville gå direkte på det han oppfattet som de 
viktige og tunge målene (tyngdepunktet), ble han holdt tilbake av Clark som hadde politiske 
begrensninger å forholde seg til. Presset fra media og den etter hvert økende mangelen på 
politisk akseptable strategiske mål gjorde at taktiske mobile mål særlig ble engasjert i den 
siste del av kampanjen, mens man innledningsvis bombet statiske mål. Fraværet av egne 
bakkestyrker gjorde det imidlertid relativt lett for mobile serbiske sikkerhetsstyrker å unngå 
eller narre NATOs fly. Umiddelbart etter at de første bombene falt intensiverte serbiske 

                                                 
127 Halberstam David (2001). War in a time of Peace, Bush, Clinton and the Generals s. 445. 
128 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat. s. 326. 
129 NATOs Objectives in NATOs role in relation to the conflict in Kosovo. 
http://www.nato.int/kosovo/history.htm 
130 Etter at luftkampanjen dro ut i tid ble en bakkeoperasjon vurdert. I prinsippet forelå to alternativer der det ene 
alternativet var å ta provinsen fra sør. Det andre alternativet,som SACEUR forkastet, var en invasjon av Serbia 
fra Ungarn med det mål å ta Beograd.  
131 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, s. 15. 
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sikkerhetsstyrker sine operasjoner mot den kosovalbanske sivilbefolkningen. I det man antar 
ble kalt Operasjon Hestesko, rensket serberne mesteparten av provinsen for kosovoalbanere, 
og NATO fikk plutselig et gigantisk flyktningproblem å håndtere, særlig i Makedonia. I 
vestlige media ble den massive flyktningstrømmen logisk nok koblet sammen med de 
serbiske sikkerhetsstyrkers fremferd. I april ble det hevdet at over 600 000 kosovoalbanere 
hadde flyktet fra provinsen mens muligens så mye som 700 000 var interne flyktninger i 
provinsen.132 Det vokste derfor frem et betydelig internasjonalt press for å dreie 
bombekampanjen som prioriterte (faste) strategiske mål i Serbia til taktiske mål (serbiske 
sikkerhetsstyrker) i provinsen. Dette ble naturligvis et problem siden NATOs behov for å 
unngå tap, og dermed behov for å bombe fra stor høyde (kombinert med å velge bort egne 
bakkestyrker) i realiteten umuligjorde effektiv bekjemping av små mobile mål.133 
 
Ved å prioritere bombing av taktiske mål i provinsen økte dessuten faren for å bombe sivile, 
noe som dessverre skjedde. Uavhengig av de interne friksjoner synes det utvilsomt at NATO, 
gjennom representanter for Milosevicregimet 9. juni signerte MTA, oppnådde sine mål. Her 
ble Jakobsens idealmodell fulgt. Den foreliggende trussel var troverdig og anvendt i 
porsjoner, tidskravet var knyttet til det å trekke serbiske sikkerhetstyrker ut av provinsen. Det 
ble ikke gitt garantier om at ikke ytterligere krav skulle komme, men implisitt syntes det svært 
lite sannsynlig at NATO skulle presentere flere krav enn de som knyttet seg til situasjonen i 
provinsen. Med hensyn til belønning så ble NATOs rolle i MTA nedtonet, etter krav fra 
Milosevic. Dette antyder at Milosevicregimet fikk noe som kan karakteriseres som en 
belønning.  
 
4.5 Tvangsmakt i Kosovo 
Ble så tvangsmakt som konsept benyttet i henhold til Jakobsens idealmodell? La oss se på de 5 
utvekslinger der tvangsmakt benyttes. Hvis vi tar utgangspunkt i de økonomiske sanksjoner og 
embargoer som ble iverksatt kan vi se at de ikke fyller kravene til Jakobsens idealmodell. Med 
hensyn til resolusjonene fra Sikkerhetsrådet så er disse reaktive, og i den grad trusler uttrykkes 
så gjøres dette svakt. Definerte tidskrav, mulig belønning eller garanti for at det ikke stilles 
flere krav gis ikke. Det samme gjelder delvis EU sine sanksjoner. Disse virkemidlene synes 
heller ikke å ha hatt særlig effekt. 
 
Beveger vi oss over til de militære trusler og maktbruk kan vi se på perioden før og etter 
starten på luftkampanjen. En utfordring i å vurdere effekt av tvangsmakt her er at 
representanter for NATO eller medlemsstatene, i ”en lang rekke utsagn” truet med at man 
ville engasjere seg militært om ikke Milosevic beordret å stanse sine sikkerhetsoperasjoner i 
Kosovoprovinsen.134 Det er derfor lite fruktbart å forsøke å identifisere alle truslene som ble 
gitt. Ved spesifikt å følge Jakobsens tilnærming kan vi identifisere 3 større forsøk på å utnytte 
tvangsmakt før bombingen ble iverksatt. Det første tilfellet er NATO øvelsen ”Determined 
Falcon”. Selv om øvelsen skulle demonstrere for Milosevic at NATO mente alvor, ble ikke 
selve tilstedeværelsen av militære styrker knyttet til et klart budskap og fikk heller ingen 
effekt. Det er først når NATO tvang Milosevic til å akseptere KVM-observatørene og 
tiltaktrekning av sikkerhetsstyrker, at tvangsmakten synes å ha hatt noe effekt. Milosevic 
aksepterer imidlertid nye krav etter at Holbrooke hadde sagt ja til tilbudet om å slippe KVM 

                                                 
132 ICG Balkans Report N 61. 19. april 1999 WAR IN THE BALKANS: Consequences of the Kosovo Conflict 
and Future Options for Kosovo and the Region. International Crisis Group 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1592&l=1 Accessed: May 26th 2006, s. 8. 
133For en mer detaljert gjennomgang av “Operation Allied Force” kan NATO sine hjemmesider nyttes: 
http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm Accessed: January 25th 2006. 
134 Eide, Espen Barth (2000). ”NATOs Kosovokrig -  ett år etter” i Internasjonal politikk, nr 1, s. 39. 
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observatørene inn i Kosovoprovinsen. I denne utvekslingen fylles bare tre av Jakobsens krav i 
idealmodellen, siden det kan synes som om nye krav (NATOs luftromsovervåkning) følger 
den opprinnelige avtalen. Bruken av tvangsmakt fikk likevel effekt, men i et noe begrenset 
tidsrom. Hovedproblemet her ble likevel at begge aktørene, både serbiske sikkerhetsstyrker og 
den andre aktøren i Kosovo, KLA, fortsatte sine operasjoner, selv om serbiske 
sikkerhetsstyrker utmerket seg ved overdreven voldsbruk.135  
 
Etter Racak forsøkte NATO på nytt å tvinge Milosevic til å etterleve verdenssamfunnets krav. 
Her fylles også bare noen av betingelsene i idealmodellen, nemlig klart budskap med 
påfølgende trussel om straff innen en gitt tidsramme. Dette følges imidlertid ikke av lovnad 
om at det ikke skal komme nye krav (selv om dette kan anses å være gyldig siden NATO ikke 
med rimelighet kunne antas å ville komme med nye krav). Den gulrot som ble vurdert mht. å 
ta FRY inn i OSSE igjen, hadde mistet sin aktualitet nettopp pga. Racak. Forsøket på bruk av 
tvangsmakt lykkes heller ikke.  
 
Operasjon ”Allied Force” er noe mer komplisert å analysere relatert til tvangsmakt. Det er 
ingen tvil om at Milosevic 10. juni 1999 aksepterer de betingelsene NATO stiller og trekker 
sine styrker ut av provinsen. Spørsmålet er imidlertid om anvendelsen av luftmakt her kan 
regnes som tvangsmakt og ikke voldsmakt. Hvis vi ser på indikatorene først så brukes 
luftmakt som maktmiddel. Dessuten er Jakobsens forutsetning oppfylt: NATO søker å endre 
Milosevicregimets handlinger der trusler om straff følger budskapet. Samtidig synes det 
relevant å spørre seg om ikke teknologisk og doktrinell utvikling innen luftmakt har utfordret 
Jakobsen på at luftmakt i seg er et instrument for tvangsmakt. I utgangspunktet er det 
trusselen om maktbruk som er kjennetegnet på tvangsmakt og ikke anvendelsen. Med det 
omfang av luftstyrker som ble satt inn og ikke minst utviklingen innen målvalg, minner 
imidlertid dette om den strategi Alexander George beskriver som å utmatte fienden (se pkt 
2.2). Ser vi Kosovokampanjen for seg kan vi grovt si at mens det politiske beslutningsnivå 
valgte (eller snublet inn i) en utmattelsestaktikk sto dette i sterk kontrast til bla det sjefen for 
luftstridskreftene, general Short, ønsket og uttalte i en høring i USAs senat høsten 1999:136 
 

I'd have gone for the head of the snake on the first night. 
 
Dette er logisk for offiseren Short. Han hadde identifisert det administrative og politiske 
sentrum, en kritisk sårbarhet som kunne rammes for  derigjennom å presse Milosevic til å gi 
seg.  
 
Fulgte operasjon ”Allied Force” en strategi for tvangsmakt? Selve bruken av luftmakt 
reflekterer jo nettopp en av Byman og Waxmans indikatorer, men samtidig synes bruken av 
luftmakt omfattende. Det er derfor mulig å spørre seg om ikke teknologisk utvikling har gjort 
at luftmakt alene kan anvendes i en voldsmaktstrategi. Samtidig kan det argumenteres for at 
luftmaktens potensial ikke ble utnyttet fullt ut, delvis på grunn av politiske begrensninger. 
Diskusjonen om mulig bruk av bakkestyrker, som ikke kom til anvendelse, sier jo også noe 
om eskaleringspotensialet. Hvis vi aksepterer dette så følges også Jakobsens idealmodell. Et 
klart budskap ble formidlet fulgt av garanti om straff om budskapet ikke ble fulgt. Den klare 
bortvelgelsen av et mulig alternativ for bakkeoperasjoner svekket nok tvangsmaktens 
potensial noe, både før det militære maktmidlet ble anvendt rent fysisk og underveis i 
kampanjen. Tidskravet var knyttet til en uttrekning fra provinsen og sånn sett udefinert da 
                                                 
135 NATOs Objectives in NATOs role in relation to the conflict in Kosovo. 
http://www.nato.int/kosovo/history.htm Accessed: May 12 th 2006. 
136 http://www.dod.mil/news/Oct1999/n10261999_9910264.html Accessed: May 9 th 2006. 
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kampanjen ble iverksatt, men ble klar under forhandlingene i begynnelsen av juni. Det ble 
ikke stilt en garanti for at det ikke skulle komme flere krav, men samtidig syntes det lite trolig 
at NATO ville presset Milosevic ytterligere om han hadde gitt opp tidligere.  
 
Med hensyn til belønning så synes endringen i MTA å kunne beskrives som nettopp en form 
for belønning, dog svak. I møtet mellom serbiske myndigheter og russiske og finske 
representanter 3. juni antas det også at Tsjernomyrdin uttrykte at Milosevic hadde mistet sin 
støtte i Moskva.137 Det skal her nevnes at  Russland hadde vært i harde forhandlinger tidligere 
om en egen sektor i det fremtidige Kosovo Force (KFOR), men uten at NATO ville gi dem 
egen sektor. Kobler vi dette sammen med det russiske fallskjermskompaniets (del av den 
russiske kontingenten i SFOR i Bosnia-Herzegovina) overraskende ilmarsj den 11. juni,138 fra 
sitt område Ugljevik nordøst i Bosnia-Herzegovina gjennom Serbia til Pristina, kan muligens 
en forklaring ligge her. Det har ikke vært mulig å finne kilder på dette, men en del av den 
russiske pakken ha vært garantier om at Russland skulle sikre deler av provinsen og særlig 
provinshovedstaden. Hvis denne antagelsen er korrekt må dette kunne karakteriseres som en 
gulrot for regimet i Beograd. Det å kunne sikre seg slaviske ”trosfeller” som fredsbevarere i 
provinsen var en løsning som syntes smakelig for regimet. En slik løsning ville trolig også 
kunne blitt  utnyttet innenrikskpolitisk i FRY som en seier. Et forsøk på å systematisere 
utvekslingene gjøres i tabellen under. Først listes de utvekslinger som er identifisert. Deretter 
plasseres  de i forhold til Jakobsens 4 krav for at idealmodellen skal følges. Til slutt vurderes 
om bruken av tvangsmakt har gitt suksess.  
 
Tabell 1: 
Utvekslinger Troverdig og 

tilstrekkelig trussel 
Tidskrav Forsikring Belønning Terminering 

Sanksjoner 
 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Determined 
Falcon 

Ja/Nei Nei Nei Nei Nei 

Aksept for KVM 
 

Ja/ja Ja Nei139 Nei Nei 

Racak Ja  Ja Ja (implisitt) Nei (var under 
vurdering) 

Nei 

Allied force 
 

Ja Ja Ja  Ja  Ja 

 
Som vi ser her følger en av utvekslingene idealmodellen til Jakobsen, og med Allied Force  
oppnås suksess til slutt. Konflikten termineres illustrert av en våpenhvileavtale (MTA), og 
situasjonen i provinsen gjør det mulig å benytte andre strategier enn tvangsmakt (oppbygging 
i regi av FN, EU og OSSE). Dette indikerer at idealmodellen fungerer. Det er imidlertid verdt 
å merke seg at aggressoren som skal påvirkes her er en fungerende stat (FRY) med en 
infrastruktur som lett kan omsettes i kritiske sårbarheter. 
 
 
 
 

                                                 
137 Lambeth, Benjamin S (2004). “Operation Allied Force: En strategisk utvärdering”, ss. 257-259.  
138 Clark, Wesley K. (2001). Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, s. 377. 
139 Her kom det nye krav fra NATO om luftovervåkning etter at Holbrooke og Milosevic innledningsvis hadde 
blitt enige om KVM-observatører. 
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4.6 Oppsummering 
NATOs strategi relatert til det tidligere Jugoslavia med hensyn til Kosovoprovinsen 1998-1999 
kan definitivt defineres som et forsøk på bruk av tvangsmakt. I forhold til Byman og Waxmans 
indikatorer benyttes luftangrep utført av NATO og økonomiske sanksjoner i regi av FN og EU. 
Med hensyn til Jakobsens indikatorer ser vi at så vel FN som NATO og EU søkte å endre 
Milosevicregimets atferd ved hjelp av klare budskap, og trusler om straff fulgte. Ser vi på 
tvangsmakt representert ved det økonomiske instrument, kan det synes som om dette isolert 
sett har hatt begrenset betydning, muligens fordi idealmodellens krav ikke fylles. Samtidig 
synes det relevant å stille spørsmål ved sanksjonsinstrumentet generelt.  
 
Vurderer vi tvangsmaktens anvendelse i henhold til idealmodellen vil vi se at det var kun med 
operasjon ”Allied Force” at modellens betingelser ble fulgt. Det forelå en troverdig og 
tilstrekkelig trussel. Tidskravet var ikke tydelig formulert, men knyttet til tilbaketrekningen av 
serbiske sikkerhetsstyrker. Det forelå i realiteten en forståelse av at NATO ikke ville komme 
med ytterligere krav, og Milosevic fikk justeringer i MTAen samt trolig lovnad fra Russland 
om russiske fredsbevarere til provinsen. Etter en omfattende bombekampanje der man også 
bombet mål som var av sterk økonomisk betydning, valgte Milosevic å gi etter og en 
våpenhvileavtale eller ”Military Technical Agreement”140 (MTA) ble undertegnet av de 
respektive militære ledere 9. juni.  
 
En av grunnen til at tvangsmaktens effekt likevel kan karakteriseres som noe svak, kan knyttes 
til President Milosevic. Milosevic hadde på mange måter bundet seg politisk til Kosovo. Hans 
tale på Kosovo Polje 24. april 1987 der han, oppildnet av serbiske nasjonalister, la om fra en 
tradisjonell kommunistisk retorikk til regelrett nasjonalistisk serbisk propaganda, er av mange 
regnet som startskuddet for oppløsningen av Jugoslavia.141 I praksis betydde dette at utfallet av 
håndteringen av Kosovo ville kunne få betydelig større innenrikspolitiske konsekvenser, og 
implisitt også for ham selv, enn det Daytonavtalen i Bosnia- Herzegovina hadde fått. Milosevic 
og FRY forvaltet en relativt sett utviklet statsmakt med infrastruktur. Ut fra tanken om behovet 
for å identifisere kritiske sårbarheter synes derfor FRY som et takknemlig mål. Så vel broer, 
som garnisoner, industri og kraftverk var i realiteten lette å ramme med militære maktmidler 
selv om man begrenset seg til bruk av luftstridsmidler. Behovet for handel med omverdenen og 
særlig tilførsel av olje gjorde det også mulig å ramme økonomisk sett  sårbare mål. En 
interessant refleksjon er om slike punkter også kunne ha blitt identifisert hvis motstanderen var 
en opprører, det vil si en aktør uten statslignende forvaltning og infrastruktur.  
 
En av hovedkonklusjonene etter krigene i det tidligere Jugoslavia og i Kosovoprovinsen, må 
være at tvangsmakt utøvd av koalisjoner fungerer også i begrensede kriger med begrensede 
mål og begrensede midler. Tvangsmakt anvendt i henhold til Jakobsens idealmodell mot en 
aggressor som forvaltet en form for statsmakt, i en konflikt med to aktører, medførte 
konfliktterminering slik jeg har definert det. Likevel var ikke utfordringene over, undertrykte 
kosovoalbanerne angrep de gjenværende serbere i provinsen, og KFOR står fortsatt som en 
relativt robust militær styrke i provinsen. Dette er imidlertid ikke tema for denne analysen. 

                                                 
140 http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm Accessed: January 25th 2006.  
141 Silber Laura and Allan Little (1995). The Death of Yugoslavia, ss. 37-40. 
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5. Liberia 
Liberia ble på 1800-tallet etablert som et friområde for frigitte slaver fra USA. Initiativet til å 
”kolonisere” Liberia med frigitte slaver kom fra American Colonization Society (ACS) i USA. 
Det første skipet med frigitte slaver ble sendt i 1820. Motivene hos initiativtagerne varierte fra 
rent humanistisk likhetstankegang til de i Sørstatene som ønsket å fjerne slaver som allerede 
var frigitt for å hindre at disse skulle initiere opprør hos de som fortsatt var slaver i Sørstatene. 
En mulig lokalisering for de frigitte slavene ble funnet på Afrikas vestkyst i nærheten av den 
britiske kolonien Freetown. Her hadde britene allerede i 1792 gitt slaver som hadde kjempet på 
deres side under USAs frigjøringskrig, sin frihet. Med etableringen av Monrovia i 1822 ble det 
sendt nye skipslaster til uavhengigheten i 1847. Frem til den amerikanske borgerkrigen kom 
det dessuten flere skip med slaver, slaver som ble fraktet på skip vestover, men  som hadde 
blitt frigitt av amerikanske og britiske krigsskip.142 
 
Etter uavhengigheten var landet preget av relativ stabilitet og fremgang helt frem til 1979. I 
hele denne perioden var staten dominert av Whig Party, et parti som var dominert av tidligere 
frigitte slaver og deres etterkommere på tross av at de i praksis utgjorde en liten minoritet. 
Mindre territorielle spørsmål ble løst og landet ble koblet tettere til USA blant annet gjennom 
lån fra private bankinstitusjoner. På 1970-tallet startet problemene som senere skulle ende i en 
blodig og langvarig borgerkrig. En kombinasjon av fallende priser på hovedeksportvarene 
gummi og jernmalm kombinert med stigende priser på olje, skapte store problemer. Disse 
problemene influerte også på den innenrikspolitiske stabiliteten, og det ble stilt spørsmål ved 
den ekstreme rikdommen i presidentfamilien.  
 
5.1 Bakgrunn for konflikten 
Det som synes å ha utløst urolighetene i 1979 var at myndighetene økte prisen på ris, noe som 
først førte til massive protester. Protestene ble utnyttet av Progressive Alliance of Liberia 
(PAL). Etter at sikkerhetsstyrker hadde drept flere demonstranter spredte uroen seg og 
transformerte seg raskt til et opprør. Opprøret endte med at Samuel Doe 12. april 1980 tok seg 
inn i presidentpalasset og henrettet den tidligere presidenten Tolbert, hvorpå han selv tok 
makten.143 Kuppet ble altså utført av sersjant Samuel Doe sammen med 17 andre soldater. 
Samuel Doe var underoffiser og med et begrenset nettverk både politisk og militært,. Han 
hadde imidlertid bånd til det tidligere forbudte Progressive Alliance of Liberia (PAL). Etter at 
kuppet var gjennomført erklærte Doe seg selv som femstjerners general og satte opp et 
styringsråd, People’s Redemption Council (PRC), som skulle styre landet. Et forsøk på 
motkupp fra en offiser i AFL ble møtt med harde mottiltak der et av de første tiltakene var å 
fjerne høyere offiserer fra Liberias væpnede styrker.144 Uten å gå inn på detaljer i Does styre i 
Liberia forøvrig kan det på mange måter sammenlignes med Idi Amins Uganda, med 
omfattende korrupsjon, brutalitet, vilkårlighet i rettsystemet og generell inkompetanse.145 
Etter 5 års vanstyre aksepterte det sittende regime under Doe, etter ytre press, å gjennomføre 
demokratiske valg. Valget ble en farse der blant annet flere parti ble forbudt å delta samtidig 
som pressen ikke fikk dekke andre partier enn Does parti, National Democratic Party of 
Liberia (NDPL). Likevel skulle utbredt misnøye medføre at et opposisjonsparti i realiteten var 
i ferd med å vinne i følge regional presse. Dette ble håndtert ved at Does soldater konfiskerte 
stemmeboksene og satte opp et eget telleregime som konkluderte med at Doe hadde vunnet. 

                                                 
142 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, ss. 5-13.   
143 http://www.nytid.no/index.php?sk=7&id=1202 Accessed: May 5th 2006. 
144 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, s. 79. 
145 Ibid: s. 82. 
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Doe satt deretter som president i 5 år før han selv ble utsatt for et kupp og drept. Does regime 
hadde en skrikende mangel på kompetanse innen alle fagfelt. Blant andre den tilbakevendte 
(fra USA) studenten Charles Taylor med bachelor i økonomi ble tatt i mot med åpne armer i 
1980. Taylor hadde representert organisasjonen for liberiere under sin studietid i USA og var 
altså ikke fremmed for politisk organisering. Han ble raskt utnevnt til assisterende 
handelsminister, men havnet i unåde og flyktet til USA etter anklager om omfattende svindel. 
Etter å ha rømt fra varetekt i USA begynte han å bygge opp en egen hær og skaffet seg allierte 
i den Vest Afrikanske regionen. Han etablerte også kontakt med Libya via kontakter i Burkina 
Faso og fikk militær trening av libyske sikkerhetsstyrker.146 Julaften 1989 krysset Charles 
Taylor grensen fra Elfenbenskysten med sin private arme på ca 200 soldater inn  i fylket 
Nimba. Dette området hadde nettopp blitt utsatt for overgrep fra Does regime. Her rekrutterte 
han nye soldater, mesteparten fra Krahn og Mandingo-stammene, og angrep sivile i stammene 
Gio og Mano som hadde fulgt Doe og hans regime. 
 
Den etniske dimensjonen forsterket konflikten og i august, parallelt med deployeringen av 
ECOWAS, dukket også nye grupper opp. Prince Johnsons INPFL kjempet mot både Taylor 
og Doe, og det var Johnson som høsten 1990 kidnappet og drepte Doe. I tillegg kom to nye 
grupper, begge fra Krahn stammen; ULIMO og Liberian Peace Council (LPC). Det er her 
viktig å ta med at Nigeria, som den klart dominerende stat i området, har blitt sett på med 
mistenksomhet i forhold til blant annet landets førende posisjon i ECOMOG. Dette har 
medfört intern uro i ECOMOG mellom frankofile stater og Nigeria.147 I praksis har vi etter 
1989 i Liberia sett en konflikt som har vart frem til 2003, der perioder med relativ fred har 
blitt avløst av intense kamper og uforståelige grusomheter. Forholdene i Liberia har i flere 
sammenhenger blitt beskrevet som en borgerkrig med etniske undertoner. Samuel Doe hadde 
brukt mye ressurser innledningsvis på å knytte sammen Gio-Manostammene fra Nimba 
County og hans egen Krahn stamme. Da han senere kuttet denne alliansen flyktet hans 
tidligere allierte og returnerte naturlig nok som motstander. Doe hadde bundet egen stamme, 
Krahn, eksistensielt ved å tvinge alle til å delta i hans operasjoner noe som sikret at hvis Doe 
og hans krigere forsvant ville hevnen fra de andre stammene likevel gå utover Krahn.148 Dette 
er for øvrig en form for etnisk konfliktentreprenørskap vi kjenner også fra det tidligere 
Jugoslavia. Et større (og flytende) antall aktører både internt og eksternt har altså deltatt i 
konflikten i Liberia. 
 
5.2 Aktører 
Konflikten i Liberia har vært preget av flere aktører internt samt ECOWAS, FN og i begrenset 
grad USA eksternt. Antallet av interne grupperinger har både vært omfattende og dessuten 
endret seg underveis i konflikten. I tillegg har ledere blitt byttet ut, grupperinger splittet opp og 
smeltet sammen igjen, samt at fiender og allierte har skiftet side. Internt i regionen skulle det 
også vise seg å være omfattende ”spillover” mht grenseoverskridende raid og plyndring der så 
vel statlige som ikke-statlige aktører deltok. Antallet aktører har variert under hele konflikten, 
men har hele tiden vært betydelig inntil samlingen av Taylors motstandere i  Liberians United 
for Reconciliation and Democracy (LURD). Å forsøke å beskrive de ulike allianser blir for 
omfattende i en analyse som dette utover å konstatere at aktørbildet har vært komplisert. Også 
relasjoner til nabostater fra interne aktører i konflikten synes innfløkt. Dette gjør det, forsiktig 

                                                 
146 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, ss. 94-95. 
147 Interventions after the Cold War (part 1)The International Development Research Centre 
http://www.idrc.ca/en/ev-28498-201-1-DO_TOPIC.html. 
148 Oquaye, Mike, (2001). The Liberian Crisis: Lessons for Intra-State Conflict Management and Prevention in 
Africa, s. 4. 
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formulert, noe komplisert å etablere et oversiktelig bilde av de ulike voldsaktører. Det 
aktørbildet som benyttes er derfor forenklet.  
 
For å se på aktørene internt i Liberia først kan vi si at de fire  hovedaktørene som regnes som 
de viktigste på 1990 tallet var Samuel Doe (som ble drept), Charles Taylors National Patriotic 
Front of Liberia (NPFL), Prince Yedou Johnson, som var en utbryter fra Taylors bevegelse 
med Independent National Patriotic Front of Liberia (INPFL) samt United Liberation 
Movement of Liberia for Democracy  (ULIMO). I tillegg kommer et større antall mindre og 
større grupper som enten oppstår som følge av splittelse av de overnevnte eller som helt nye 
aktører.149 Senere gjør gruppen LURD og Movement for Democracy in Liberia (MODEL) seg 
gjeldende på aktørkartet.150 
 
Eksternt kan det pekes på 3 aktører: FN, ECOWAS og tildels USA. FN og FNs  Sikkerhetsråd 
hadde sett med bekymring på utviklingen i Liberia. Et av de første omfattende tiltakene FN 
iverksatte var en våpenembargo som omfattet all import av våpen til Liberia.151 Samme 
resolusjon velsignet også i realiteten det regionale initiativ ECOWAS hadde tatt. FN etablerte 
også fredsstyrken UNOMIL, og ga mandat til ECOGMIL. Organiasjonen Organisation of 
African Unity (OAU) så også med bekymring på utviklingen i Liberia, men fokuserte på 
megling og tilrettelegging av forhandlinger mens man overlot hovedrollen til ECOWAS. 
 
ECOWAS ble etablert ved at 15 stater signerte avtalen  Lagos i mai 1975.  Formålet var å 
fremme handel, samarbeid og selvstendighet i Vest-Afrika. I 1977 ble også Kapp Verde 
innlemmet i organisasjonen. En revidert avtale ble utarbeidet tidlig på 1990-tallet og ble signert 
i 1993. Målene her var blant annet felles marked og valuta samt etableringen av et 
vestafrikansk parlament. Et viktig element var at organisasjonen skulle påta seg å forhindre 
eller  å løse/stanse konflikter i regionen.152 Et tidligere afrikansk initiativ i regi av Organization 
of African Unity (OAU) til å etablere en fredsbevarende styrke i Tchad i 1981, var det eneste 
tidligere eksempel på regionale initiativ med tanke på konfliktløsning.153  ECOWAS maktet 
imidlertid å sette opp og drifte en regional militær styrke, ECOMOG, en styrke som også ble 
benyttet i andre deler av regionen. 
 
Interne forventninger i Liberia om at USA skulle gripe inn i borgerkrigen på slutten av 1980 
tallet og senere, skulle  vise seg å ikke bli oppfylt.154 Mens situasjonen raskt ble dårligere holdt 
de amerikanske marinestyrkene som lå utenfor Liberias kyst, derav ca 2000 marines, seg på 
god avstand.155  Selv om den kalde krigen var i ferd med å slutte hadde Charles Taylor nettopp  
knyttet sterke bånd til en av USAs hovedfiender, nemlig Libya. Både han selv og flere av hans 
soldater fikk militær opplæring i Libya.156 Tradisjonelt hadde USA vært noe interessert i 
Liberia, og koblingen mellom Libya og Taylor virket med amerikanske øyne ikke særlig 
lovende. 
 

                                                 
149 Eknes, Åge (1995). “FNs fredsbevarende operasjoner, Sikkerhet , nødhjelp, utvikling”, s. 96.  
150 Thaw, Jennifer Morrison and Andrew Grant-Thomas (1999). US Support for Regional Complex Contingency 
Operations: Lessons from ECOMOG, s. 56. 
151 S/RES/788 (1992), pkt. 8. 
152Economic Community of West African States  http://www.mbendi.com/cb17.htm  Accessed: May 5th 2006. 
153 Ero, Comfort (2001). “ECOMOG: A Model for Africa?”, s. 58. 
154 USA kan ikke regnes for å ha en særlig sentral rolle før i 2003. 
155 Draman, Rasheed and David Carment (2001). “Managing Chaos in the West African Sub-Region: Assessing 
the Role of ECOMOG in Liberia”, s. 3. 
156 Huband, Mark (1998). The Liberian Civil War, ss. 53-56. 
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5.3 Økonomiske virkemidler 
Flere ulike tiltak med økonomiske virkemidler har blitt forsøkt for å stanse konflikten i 
Liberia. FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjoner med hensikt å ramme de stridende parter, men 
synes opprinnelig å være betydelig mer opptatt av situasjonen i det tidligere Jugoslavia. Etter 
at kamper igjen brøt ut ble flere resolusjoner vedtatt, både i relasjon til den interne konflikten 
og i forhold til det faktum at særlig Charles Taylors regime etter hvert støttet opprørere i 
nabostatene. Det kan synes som om sanksjoner og embargoer ikke alene har gitt den ønskede 
effekten, men dette utelukker ikke at sanksjoner og embargoer kan ha bidratt sammen med det 
militære instrument. I forhold til embargoer så krever disse i FN sammenheng at de 
tilgrensende stater følger embargoens pålegg. Kollapsede stater er i sin natur anarkistiske og 
kaotiske. Dette preget av anarki og kaos er ikke grenseavhengig. Når dette kobles opp mot det 
faktum at også nabostatene som Sierra Leone og Elfenbenskystens også sliter med flere av 
kjennetegnene for kollapsede stater, så blir det tydelig at embargoinstrumentet, siden dette må 
støtte seg på oppfølging fra nabostater, nødvendigvis vil møte utfordringer.  
 
Med hensyn til FNs forsøk på tvang så kan dette illustreres ved Sikkerhetsrådets resolusjon 
788 (1992) som innførte en våpen embargo på alle stridende parter (unntatt ECOWAS sine 
styrker) i Liberia. Embargoen ble imidlertid ikke rettet mot spesifikke grupper, men var et 
generelt tiltak selv om det i praksis kom som en reaksjon på Charles Taylors offensiv 15. 
oktober samme år.  Resolusjonen henviste dessuten til Yamoussoukro IV, en våpenhvileavtale 
som hadde blitt inngått i 1992.157 
 
5.4 Det militære instrument 
Sammenlignet med Kosovo synes det militære maktinstrumentet å ha blitt anvendt på en 
mindre tydelig måte i Liberia. For Liberias del har internasjonale militære styrker, særlig 
Economic Community Ceasefire Monitoring Group (ECOMOG), vekslet mellom henholdsvis 
tvangsmakt og voldsmakt. Dette kan muligens illustreres ved å se på forskjellen mellom 
fredsbevaring og fredsoppretting der styrken i perioder vekslet mellom disse relativt 
forskjellige operasjonskonseptene. I prinsippet var det ECOWAS gjennom den etablerte 
vestafrikanske militære styrken ECOMOG og ECOMIL som har stått for de militære 
instrumenter. Tilstedeværelsen av amerikanske marinestyrker utenfor Liberias kyst ble ikke 
koblet til klare trusler, og ble benyttet til å evakuere vestlige borgere i 1990, men kan 
muligens ha hatt en effekt ved Taylors avgang i 2003. ECOMOG stilte i perioder med en 
relativt potent militær styrke, selv om den internt var svekket av indre stridigheter og svært 
varierende trenings og utrustnings standard.  
 
En kombinasjon av antallet eksterne og interne aktører i Liberia samt det faktum at konflikten 
pågår mer eller mindre over 14 år, gjør at man risikerer et stort antall utvekslinger. Dette 
synes særlig å være tilfelle om dette knyttes til de militære instrumenter. For å gjøre 
konflikten analyserbar synes det derfor hensiktsmessig å ta utgangspunkt i prosessen frem 
mot spesifikke freds- eller våpenhvileavtaler og søke å identifisere indikatorer på tvangsmakt 
her. For Liberias del kan vi liste 6 større freds- eller våpenhvileavtaler i perioden: Bamako, 
Lome, Yamoussoukro prosessen, Cotonou, Akosombo og Abuja. I tillegg synes prosessen 
rundt Charles Taylors avgang som president i 2003 relevant. Dette gir 7 mulige utvekslinger.  
Bamako og Lome faller sammen med deployeringen av ECOMOG. Med hensyn til 
Akosombo  og Abuja synes det vanskelig å identifisere anvendt tvangsmakt og disse 
analyseres derfor ikke. Prosessen rundt Taylors avgang tas med. 
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FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006 05 30 322/6:1 
 

 42

5.4.1 Deployeringen av ECOMOG 
ECOMOG var en vestafrikansk fredsbevarende styrke som ble etablert av ECOWAS 25. 
august 1990 som et forsøk på å stanse konflikten i Liberia.158 Som for NATO i Kosovo hadde 
ikke ECOMOG mandat i FNs Sikkerhetsråd, men ECOWAS sine medlemsstater argumenterte 
for at den omfattende volden og allerede negative innvirkningen på regional stabilitet, 
medførte at man måtte intervenere. En latent konflikt mellom særlig Nigeria og noen av de 
frankofile stater forvansket ECOMOGs oppgave. De sittende regimer i Elfenbenskysten og 
Burkina Faso fryktet at deployeringen av ECOMOG kun var innrettet mot å hindre Charles 
Taylor og NPFL, som de innledningsvis hadde støttet, i å ta makten. Etter hvert skulle intern 
uro og bekymring over Nigerias regionale ambisjoner føre til at to av de mer franskorienterte 
statene, Elfenbenskysten og Burkina Faso, fortsatte sin støtte til Charles Taylor.159 Som i 
NATO i forhold til Kosovo viste det seg altså også her hvor problematisk det var å enes om 
en felles strategi, dog her mer eksplisitt. ECOWAS maktet å etablere en viss stabilitet 
innledningsvis ved hjelp av en kombinasjon av militær tvang og diplomati. I utgangspunktet 
var styrken på 2700 soldater sammensatt fra Nigeria, Ghana og Guinea. Nigeria, som var og 
er, den klart dominerende stat i regionen, hadde definitivt egne motiver utover målsettingen 
om fred og stabilitet. Nigeria hadde tidlig alliert seg med Samuel Does regime, noe som 
medførte at  Charles Taylor og hans NPFL naturligvis motsatte seg deployeringen av 
ECOMOG.  
 
Etter deployeringen av ECOMOG medførte konfrontasjon med NPFL at styrken i praksis 
allierte seg med Taylors motstandere, tvang deretter Taylor til forhandlingsbordet og presset 
ham til å gå med på en umiddelbar våpenhvile. Han måtte også akseptere at hans styrker 
skulle monitoreres av ECOMOG.160 Selv om ECOMOG kombinerte forhandlinger og 
militære aksjoner synes disse ikke koordinert. Det har heller ikke vært mulig å konstatere om 
belønning var et element som ble presentert for de stridende partene selv om krav om 
umiddelbar stans i kamphandlingene ble forelagt partene. Selv om den militære trusselen kan 
karakteriseres som tilstrekkelig kan det at ECOMOG allierte seg med AFL og INPFL ha 
medført at Taylor ble mistenksom. Disse gruppene ble av Taylor oppfattet som konkurrenter 
til hans krav på presidentpalasset. Etableringen av en interimregjering ble en slags 
mellomløsning men der de stridende parter ikke fikk delta. Dette fikk definitivt ikke den 
ønskede virkning.161 Det må samtidig pekes på den interne uenigheten i ECOMOG som måtte 
bidra ikke bare til å svekke trusselen, men også til nettopp å gi AFL og INPFL ideer om at de 
kunne støtte seg på ECOMOG for å nå egne mål. Taylor mistenkte hele tiden, med rette, at 
Nigerias egentlige mål var å kvitte seg med ham.  Det kan argumenteres for at den taktiske 
situasjonen på bakken også var ufordelaktig. Ved deployeringen av ECOMOG kontrollerte 
Taylor ca. 90 prosent av Liberia. Det å tvinge frem en løsning like før en av partene når sitt 
definitive mål synes vanskelig, særlig siden belønning ikke synes å ha vært et tema. Det kan 
her også spekuleres i om etableringen av interimregjeringen var heldig. Selv om indikatorer 
på tvangsmakt altså kan identifiseres ble Jakobsens idealmodell ikke fulgt.  
 
Hensikten med ECOMOGs deployering var å stanse kamphandlingene. Parallelt ønsket 
Nigeria å beskytte Samuel Doe. Mens ECOMOG fokuserte sin oppmerksomhet mot Charles 
Taylor, grep Prince Johnsen muligheten til å fange Samuel Doe og deretter drepe ham etter 
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hard tortur. Dette illustrerer noe av utfordringen med et større antall aktører, de tenderer ikke 
nødvendigvis til å ville gjøre det den intervenerende part ønsker.  
 
5.4.2 Yamoussoukro IV  
NPFL og Taylor hadde blitt presset ut av Monrovia, men etablerte en egen hovedstad i 
Gbarnanga,162 mens kamphandlingene og uroen fortsatte. Presidenten i  Elfenbenskysten 
forsøkte derfor på eget initiativ å bringe de stridende parter til forhandlingsbordet i et nytt 
forsøk på å løse konflikten.163 Dette initiativet skulle bidra til en rekke forhandlinger om 
våpenhvile i Yamoussoukro som er den administrative hovedstaden i Elfenbenskysten. 
Forhandlinger pågikk hele høsten 1991. Det var imidlertid ikke før i det fjerde forsøket i 
oktober at man skulle nærme seg en avtale som holdt over noe tid. Under hele 
forhandlingsperioden hadde det pågått kamphandlinger av varierende intensitet. De fem 
hovedmomentene i avtalen var:  
 

• Våpenhvile. 
• Etablering av valgkommisjon. 
• Fornyet og akseptert mandat for ECOMOG. 
• Demobilisering av de stridende parter. 
• Gjennomføring av valg innen 6 måneder.164  

 
Representanter for de stridende parter godkjente avtalen 30. oktober 1991. Umiddelbart etter 
at avtalen var underskrevet forsøkte ECOMOG å løse de oppgaver som avtalen beskrev, men 
partene motsatte seg særlig avvæpningen. Etter en lengre periode med uro og stridigheter  
presenterte representanter for ECOWAS 29. juli 1992 et ultimatum for Charles Taylor. Kravet 
var at han skulle respektere allerede inngåtte våpenhvileavtaler, avvæpne sine soldater og 
lokalisere dem i garnisoner. I tillegg lå det i planen en stegvis utvikling mot en interim 
regjering og forberedelse av nye valg, altså  en trinnvis prosess der målet var å stanse 
konflikten. Taylor ble spesifikt nevnt sammen med NPFL, og han  ble gitt 30 dager til å 
etterleve avtalen.  Hvis ikke ville ECOWAS iverksette omfattende sanksjoner mot ham og 
hans NPFL.165 Den spente situasjonen kuliminerte med at Taylor iverksatte en større 
operasjon, operasjon ”Octopussy” 15. oktober samme år der hans styrker angrep hovedstaden 
og Monrovia samt ECOMOG. Selve angrepet førte til en flyktningstrøm inn i Monrovia.166 
Det kan altså identifiseres indikatorer på bruk av tvangsmakt i den prosessen ECOMOG 
fulgte mot Yamoussoukro IV. Budskapet om straff ble klart formulert med påfølgende 
tidskrav. Nye krav var imidlertid ikke et tema og heller ikke belønning. Iverksettelsen av 
Yamoussoukro IV stanser imidlertid ikke her. Kort tid etter inngåelsen av avtalen iverksatte 
Taylor en ny omfattende militær offensiv. 
 
Etter at Taylor iverksatte sin offensive operasjon benyttet ECOMOG militære maktmidler for 
å tvinge Taylor tilbake til forhandlingsbordet.  Det har ikke vært mulig å se om dette ble fulgt 
opp av garantier om ikke flere krav, men det synes ikke som slike garantier ble gitt. Med 
                                                 
162 Duyvesten, Isabelle (2005). Clausewitz and African War, Politics and strategy in Liberia and  
Somalia, s. 31. 
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hensyn til belønning kan det argumenteres med at  oppfyllelsen av  Charles Taylors ønske om 
at den nigerianske dominansen i ECOMOG måtte endres ble oppfylt. Nigerianske styrker ble 
kort tid etter erstattet av styrker fra Senegal. Likevel kan dette ikke regnes som en suksess 
relatert til kravene direkte. Avvæpning av militsene og tilbaketrekning til garnisoner ble ikke 
fullført, og nye stridigheter brøt ut. ECOMOG var tydeligvis ikke tilstrekkelig potent til å 
kunne avskrekke de stridende parter. I prosessen mot en våpenhvileavtale forsøkte ECOMOG 
ved en kombinasjon av diplomati og tvangsmakt å bringe partene sammen for å etablere en ny 
våpenhvile,167 men denne våpenhvilen varte ikke lenge. Med Taylors angrep mot Monrovia 
spesielt og ECOMOG generelt var borgerkrigen i gang på nytt.   
 
5.4.3 Cotonou 
Med manglende suksess i å tvinge partene til å overholde Yamoussoukro IV, startet FN og 
ECOWAS arbeidet med et nytt initiativ for å forsøke skape fred i Liberia. Allerede senhøstes 
1992 understreket FNs Sikkerhetsråd at det beste alternativet for fred i Liberia måtte bygge 
videre på nettopp Yamoussoukro IV-avtalen:168  
 

Reaffirming its belief that the Yamoussoukro IV Accord of 30 October 1991 
(S/24815) offers the best possible framework for a peaceful resolution of the 
Liberian conflict  (…) 

 
Den relativt forsiktige anmodningen fra FN synes å ha hatt begrenset effekt. ECOMOG hadde 
forsterket med ytterligere militære styrker og økt til ca 15 000 soldater.169 Frem til april 1993 
pågikk det reelle kamphandlinger mellom ECOMOG og Charles Taylor sine styrker, og 
Taylors styrker ble presset ut fra store områder. Taylors operasjon ”Octopussy” fikk nå sin 
konsekvens.170 Angrepene fra Taylor mot ECOMOG medførte et initiativ fra ECOWAS til 
FNs Sikkerhetsråd som endte i den tidligere nevnte våpenembargoen. Samtidig  ble det 
gjennomført offensive operasjoner  parallelt med forhandlinger.171 I begynnelsen av november 
1992 skulle Charles Taylor og NPFL bombes til forhandlingsbordet. Nigerianske bombefly og 
krigsskip bombet NPFL sine stillinger mens ECOMOG angrep på bakken. Dette fikk 
imidlertid ikke særlige konsekvenser før på nyåret 1993 da ECOMOG koordinerte sine 
angrep med ULIMO og AFL.172 Taylor ble i realiteten tvunget til forhandlingsbordet av 
ECOMOG som hadde brukt omfattende militære ressurser i flere offensiver.173  
 
Mens forhandlingene pågikk ble det avdekket at AFL styrker natten mellom 5. og 6. juni 
hadde massakrert 547 flyktninger ved byen Harbel.174 Denne massakren førte til utvidet 
internasjonalt fokus på Liberia og øket vilje i Sikkerhetsrådet til å utvide engasjementet. Et 
robust militært alternativ var ikke mulig å etablere så løsningen ble observatørstyrken 
UNOMIL som også kunne holde oppsikt med ECOMOG. Det ble undertegnet en ny 
fredsavtale den 31. juli 1993, Cotonou-avtalen. Denne besto av flere elementer. De viktigste 

                                                 
167 Eknes, Åge (1995). ”FNs fredsbevarende operasjoner, Sikkerhet , nødhjelp, utvikling”, 96. 
168 S/RES/788 (1992). 
169 Conciliation Resources West Africa  http://www.c-r.org/accord/lib/accord1/chronol.shtml Accessed: May 14 

th 2006.  
170 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, s. 112. 
171 Forceful ECOMOG offensive severely weakens NPFL without crushing it. http://www.c-
r.org/accord/lib/accord1/chronol.shtml  Accessed: 14th May 2006. 
172 Duyvesten, Isabelle (2005). Clausewitz and African War, Politics and strategy in Liberia and  
Somalia, ss. 32-33. 
173 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, ss. 94-95. 
174 Human Right Developments Liberia, Human Rights Watch   http://www.hrw.org/reports/1994/WR94/Africa-
03.htm Accessed: May 13 th 2006.  
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var avvæpning, demobilisering, valg, repatriering av flyktninger, et generelt amnesti og andre 
forhold diskutert i Geneve. Selve avtalen ble nevnt i en ny resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd. 
Den militære trusselen sto et forsterket ECOMOG for. Et trekk som gjorde avtalen spiselig 
var at noen av de bidragsytende stater i ECOMOG ble skiftet ut med det som kan 
karakterisere som mer nøytrale stater. En avgjørende betydning kan også tillegges at en FN- 
styrke, United Nations Mission in Liberia (UNOMIL), skulle overvåke avtalen. Et formalisert 
samarbeid med en allerede etablert regional fredsstyrke ble altså iverksatt. ECOMOGs 
militære styrke ble forbedret ved at Uganda og Tanzania sendte tropper.175  
 
Cotoneu-avtalen ble signert 25. juli 1993. Avtalen fokuserte på våpenhvile som grunnlag for 
en stabil og fredelig utvikling. Et nytt element var introduksjonen av en FN-observatørstyrke 
samt omfattende myndighet for ECOMOG til å tvinge igjennom deler av avtalen. ECOMOG 
ble gitt myndighet til å etablere buffersoner for å hindre våpensmugling inn i Liberia og til 
med makt å avvæpne parter som ikke etterkom avtalen.176 Selv om elementer av tvangsmakt 
kan identifiseres i prosessen frem mot Cotonou-avtalen, så ble ikke idealmodellen til Jakobsen 
fulgt. Det ble ikke uttrykt en klar trussel selv om ECOMOG kombinerte offensive militære 
operasjoner med forhandlingsvilje. Tidskrav synes ikke å ha vært et tema. Taylor fikk 
gjennomslag for sitt ønske om FN observatører, som da kunne sikre at Nigeria ikke fikk for 
sterk innflytelse, noe som kan klassifiseres som en belønning. Et av hovedproblemene synes i 
tillegg til manglende vilje hos partene å være det vi kan kalle det flytende aktørbildet. Etter 
signeringen av Cotoneu avtalen desintegrerte ULIMO inn i tre nye separate fraksjoner som 
riktignok alle fortsatt kjempet mot Charles Taylor, men også seg imellom.177 I sum ble altså 
ikke idealmodellen fulgt, og konflikten fortsatte. 
 
Nye interne stridigheter endte i en fredsavtale. Denne ble signert i august 1995 i Abuja.,178 
men uten at det har vært mulig å identifisere bruk av tvangsmakt. Dette regnes således ikke 
som en utveksling. Demokratiske valg ble holdt 19. juli 1997, og til stor overraskelse for det 
internasjonale samfunn så ble Charles Taylor valgt til president med over 70 prosent av 
stemmene. Taylor hadde stått som hovedaktør i krigen og åpent underbygget sin kampanje 
med at det var han som startet krigen og også derfor han som kunne stanse den. Velgerne i 
Liberia var enig med ham. De fryktet ny krig, at han skulle sette i gang ny borgerkrig om ikke 
han fikk bli president.179 Det synes altså som en Taylor i presidentpalasset av befolkningen 
ble oppfattet som et langt bedre alternativ enn Taylor nok en gang som opprørsleder. 
Muligens kan dette ses på som et eksempel på en konflikt som stanser og der noe av 
forklaringen er krigstretthet. Selv om en her ikke umiddelbart kan knyttet dette opp mot det 
utfall der konflikter selvdør, synes selve ideen om krigstretthet som konflikt-
termineringsfaktor interessant.  
 
5.4.4 Taylor tvinges i eksil 
Charles Taylor fikk 6 år som president før presset mot ham igjen økte. Hans rolle i krigen i 
nabostaten Sierra Leone hadde på ny brakt internasjonalt fokus mot Liberia. I prosessen frem 

                                                 
175 Ero, Comfort (1995). “ECOWAS and the Subregional Peacekeeping in Liberia”, s. 11. 
176 Cotonou Accord,  Conciliation Resources West Africa  http://www.c-r.org/accord/lib/accord1/chronol.shtml 
acessed May 14. 2006. 
177 Ero, Comfort (1995). “ECOWAS and the Subregional Peacekeeping in Liberia”, s. 10.  
178 Duyvesten, Isabelle (2005). Clausewitz and African War, Politics and strategy in Liberia and  
Somalia, s. 34. 
179 Walraven, Klaas von (1999). Containing Conflict in the Economic Community of West African States: 
Lessons from the Intervention in Liberia, 1990-1997, s. 68.  
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mot Taylors resignasjon og eksil spilte FN en sentral rolle. I resolusjon 1478 i 2003 uttrykkes 
det en eksplisitt trussel mot Liberias regjering, nemlig:180  
 

Decides that the measures imposed by paragraphs 5 to 7 of resolution 1343 
(2001) shall remain in force for a further period of 12 months from 00:01 Eastern 
Daylight Time on 7 May 2003, and that, before the end of this period, the Council 
will decide whether the Government of Liberia has complied with the demands 
referred to in paragraph 1 above, and, accordingly, whether to extend these 
measures for a further period with the same conditions. 

 
Resolusjon 1478 refererte til en tidligere resolusjon (1343). Her beskrives Liberias støtte til 
opprørstyrker, Revolutionary United Front (RUF), i Sierra Leone. Resolusjonen beskriver 
tydelig hva som kreves, nemlig stans i all støtte til opprørere i Sierra Leone.181 Disse tiltakene 
blir så tatt frem igjen når borgerkrigen på nytt bryter ut internt i Liberia. Her pekes det på en 
tidligere resolusjon som hadde som målsetting å stanse Liberias støtte til aktører i den 
pågående borgerkrigen i Sierra Leone. Denne resolusjonen  ga også et direkte mandat til 
ECOWAS om å lede en ny styrke, ECOWAS Mission in Liberia (ECOMIL). Denne nye 
styrken var Nigeria-ledet og betydelig mer robust enn forgjengerne.  
 
Et ytterligere press ble lagt på Charles Taylor ved at han 4. juni ble tiltalt for krigsforbrytelser 
av Special Court for Sierrra Leone. Taylors innblanding i Sierra Leones borgerkrig hadde ikke 
gått upåaktet hen, heller ikke hos krigforbrytertribunalet. Tiltalen ble fremmet under 
fredssamtaler i Accra. Under Taylors fravær hadde sentrale medlemmer i hans regjering 
undertegnet en fredsavtale med representanter for LURD og MODEL. Med tiltalen mot 
Taylor besluttet imidlertid LURD seg for å bryte avtalen og iverksatte en offensiv mot 
Monrovia. President Bush d.y. hadde i en tale 26. juni samme år uttalt at Taylor måtte gi fra 
seg makten. USA deployerte samtidig krigsskip til kysten med blant annet 2300 
marinesoldater.182 Disse ble imidlertid ikke anvendt direkte utover å sikre USAs ambassade 
og andre vestlige borgere. Selve tilstedeværelsen kan imidlertid vurderes som en 
understreking av at også USA mente alvor. Etter sterkt internasjonalt press der så vel FN som 
USA ga klare signaler183 samtidig med at opprørstyrker truet Monrovia, valgte Taylor å 
resignere som president 11. august og forlot landet. 7 dager senere undertegnet sentrale 
aktører en våpenhvileavtale som blant annet inneholdt regulering og monitorering av de 
tidligere krigførende parter herunder aksept av en robust internasjonal fredsstyrke.184  
 
Taylor hadde blitt tilbudt asyl i den Nigerianske kystbyen Calabar. Med tanke på en mulig 
skjebne som Samuel Doe eller et krigsforbrytertribunal kan dette klassifiseres som en 
belønning. Trusselen Taylor sto overfor var både troverdig og tilstrekkelig. Det har ikke vært 
mulig å finne om det forelå definerte tidskrav knytt til hans avgang eller om han fikk en 
garanti om ingen ytterligere krav skulle presenteres. Tiltalen om krigsforbrytelser lå jo 
allerede på bordet, men det kan spekuleres i om det forelå garanti om å ikke bli utlevert i 
tilbudet om politisk asyl. Uansett resulterer de ulike initiativ og trusler i at konflikten 
termineres. 
                                                 
180 S/RES/1478 (2003). 
181 S/RES/1343 (2001). 
182 Pham, John-Peter (2004). Liberia, Portrait of a Failed State, s. 187. 
183 Liberian times, Liberia: Former President “But Fugitive And Controversy 
http://www.theliberiantimes.com/article_2006_03_22_1335.html Accessed: May 10 th 2006.  
184 Peace Agreement between Government of Liberia, LURD, MODEL and Political Parties. Accra Ghana, 18th 
August 2003  http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MHII-62F8J6?OpenDocument Accessed: May 13th 
2006. 
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5.5 Tvangsmakt i Liberia 
Overordnet synes det å ha forekommet fire utvekslinger med forsøk på bruk av tvangsmakt i 
Liberia. For det første synes det klart at tvangsmakt ble forsøkt benyttet i forbindelse med 
deployeringen av ECOMOG. Det neste forsøket kom da man forsøkte å tvinge særlig  den ene 
parten NPFL, til å følge den allerede inngått fredsavtalen Yamoussoukro IV. Det samme kan 
sies om prosessen rundt Cotoneu avtalen, med det siste eksempelet knyttet til Taylors avgang 
fra presidentembetet i 2003 med påfølgende eksil. Sensommeren 2003 ble sluttpunktet på 
Charles Taylors 6 år lange periode som president i den liberiske borgerkrigen. Det kan her 
spekuleres på om Nigeria ga løfte om amnesti som en del av strategien for å tvinge Charles 
Taylor ut av både presidentpalasset og landet, siden Taylor fikk bo i en luksusvilla i Nigeria 
under sitt eksil. Et forsøk på å systematisere utvekslingene gjøres i tabellen under. Først listes 
de utvekslinger som er identifisert. Deretter plasseres  de i forhold Jakobsens 4 krav for at 
idealmodellen skal følges. Til slutt vurderes om bruken av tvangsmakt har gitt suksess. 
 
Tabell 2: 
Utvekslinger Troverdig og 

tilstrekkelig trussel 
Tidskrav Forsikring Belønning Terminering 

Deployeringen av 
ECOMOG 

Nei/ja Ja Nei Nei Nei 

Yamoussoukro 
IV 
 

Nei Ja Ja Ja Nei 

Cotonou avtalen Ja  Nei Nei Ja Nei 
Taylor går av 
 

Ja Nei Nei Ja Ja 

 
Som vi ser synes det altså ikke som Jakobsens idealmodell ble benyttet i Liberia, selv om 
prosessen frem mot særlig Yamoussoukro IV og det at Taylor går av fyller flere av kravene. 
Med hensyn til Yamoussoukro IV kan den ikke defineres som terminert på grunn av at det tok 
under 1 år (det manglet 15 dager). Dessuten ble ikke betingelser som ble listet i avtalen fulgt 
så som avvæpning og å sette militære avdelinger i garnisoner. I henhold til Jakobsen kan det 
derfor konkluderes med at det ikke er overraskende at suksess uteblir. Det blir imidlertid 
vanskeligere å forstå da hvorfor Taylor går av (i den siste utvekslingen). Her fylles ikke alle 
krav, men likevel oppnås suksess, noe som står i direkte motsats til Jakobsens hypotese, 
nemlig at idealmodellen må følges om suksess skal oppnås.  
 
En utfordring knyttet til bruk av tvangsmakt i kollapsede stater kan åpenbart ligge i det 
faktum at dette er konflikter som det er vanskelig å motivere stater til å gripe inn i. For 
Liberias del kan den, for å formulere det forsiktig, varierende suksessen imidlertid ha andre 
årsaker enn hvorvidt Jakobsens idealmodell er fulgt eller ikke. Om vi går tilbake til Byman og 
Waxman husker vi at de understreket behovet for å identifisere det de kaller ”pressure points” 
eller kritiske sårbarheter. Med hensyn til Liberia byr det på  klare utfordringer å identifisere 
slike. Et eksempel på hvor vanskelig dette er, er oppløsningen av ULIMO som fra å være en 
relativt sett enhetlig aktør oppløses og gjenetableres som 3 nye væpnede grupper.  
 
Indikatorer på bruk av tvangsmakt identifiseres altså i forbindelse med Taylors avgang og 
konflikten termineres dog uten at Jakobsens idealmodell følges. Hva kan vi tolke ut av dette? 
For det første kan vi slå fast at Jakobsens forutsetning om at hvis ikke idealmodellen følges så 
garanteres det at strategien vil mislykkes,185 må forkastes. For det andre synes utfallet å 

                                                 
185 Jakobsen, Peter Viggo (1998). Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War A Challenge for 
Theory and Practice, s. 32. 
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antyde at en annen form for tvangsmakt enn Jakobsens idealmodell, kan lykkes i en kollapset 
stat. Hvis vi går tilbake til begrepet kollapset stat, så ble det definert som en stat der det utover 
de overnevnte problemer også er et økende antall aktører som bruker vold kombinert med 
forvitring av eller manglende statsmakt. Med hensyn til antallet voldsaktører hadde dette blitt 
redusert etter at de dominerende opprørsgrupper (med unntak av MODEL), herunder tidligere 
medlemmer av AFL, LPC og alle ULIMO fraksjonene, gikk sammen under paraplyen 
Liberians United for reconciliation and Democracy (LURD) med det felles mål å styrte 
Taylor.186 Samtidig kan det argumenteres for at Charles Taylor i sin da 6 år lange 
regjeringstid hadde etablert strukturer, herunder sikkerhetsstyrker, som kan ligne statsmakt. 
Det kan derfor muligens være slik at Liberia etter 2000 ikke lenger er et så klart eksempel på 
konflikt i kollapset stat men muligens nærmer seg den andre hovedtypen.   
 
5.6 Oppsummering 
Konflikten i Liberia kan karakteriseres som kompleks og uoversiktlig med mange 
voldsaktører. Liberia har samtidig alle tradisjonelle kjennetegn på en kollapset stat. 
Etableringen av rasjonell kommunikasjon mellom aktører synes utfordrende om ikke umulig, 
og det samme gjelder identifisering av kritiske sårbarheter.  
 
ECOWAS strategi relatert til intervensjonen i Liberia kan defineres som et forsøk på bruk av 
tvangsmakt. Ved bruk av et begrenset militært instrument tar man kontroll over et begrenset 
geografisk område og benytter luftangrep mot særlig en aktør, Charles Taylor. Ser vi på 
tvangsmakt representert ved det økonomiske instrument, kan det synes som om dette 
uttrykkes tydelig i forhold til Taylors regime ved inngåelsen av Yamaoussukrou avtalen, men 
gir ikke ønsket effekt. Idealmodellen følges ikke og man oppnår heller ikke terminering. Det 
samme gjentar seg ved forhandlingen frem til og forsøkene på å tvinge gjennom 
Yamoussoukro IV og Cotonou avtalen. Heller ikke prosessen frem mot disse avtalene bidrar 
til terminering. 
 
Det er først ved koordinert og omfattende innsats mot Liberias ”Enfant Terrible” Charles 
Taylor, at man lykkes i å terminere den på det tidspunkt 14 år gamle konflikten. Samtidig må  
det her konstateres at terminering oppnås uten at idealmodellen følges. I henhold til Jakobsen 
er dette ikke mulig, noe som antyder at også hans uutalte hypotese om at effekten av 
tvangsmakt ikke er avhengig av type konflikt den anvendes i, må revurderes eller nyanseres. 
Det er altså her relevant å stille spørsmålstegn ved Jakobsens tese om at tvangsmakt garantert 
ikke vil lykkes om ikke idealmodellen følges. Et annet spørsmål som kan stilles er om Liberia 
faktisk har de kjennetegn i fasen før Taylors avgang som karakteriserer konflikt i en kollapset 
stat, eller om Liberia her har andre verdier på variablene antall voldsaktører og grad av 
fungerende statsmakt. Antallet aktører kombinert med utfordringen i å påvirke kritiske 
sårbarheter kan være en årsak til at tvangsmakt ikke anvendes i henhold til idealmodellen. Det 
kan her imidlertid også foreligge andre faktorer som kan forklare utfallet, så som relasjonen 
mellom Jakobsens 4 betingelser eller at selve konfliktslitasjen medvirker til terminering. 
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6. Konklusjon og oppsummering 
Som beskrevet i foregående kapitler synes tvangsmakt med målsetting om konfliktterminering 
ikke å fungere på samme måte i tradisjonelle intrastatlige konflikter som i konflikter i 
kollapsede stater. Det synes altså å foreligge betydelige forskjeller med hensyn til 
tvangsmaktens effekt når den anvendes i ulike konflikter. Jakobsens underliggende 
utgangspunkt at tvangsmaktens effekt ikke påvirkes av konflikttypen den anvendes i må derfor 
som et minimum nyanseres og muligens forkastes. I både Kosovo i 1998-1999 og Liberia  i 
1990-2003 kan det identifiseres elementer av tvangsmakt. I Kosovo fylles kriteriene for 
Jakobsens idealmodell under ”Allied Force” og konflikten termineres. I Liberia kan også 
indikatorer for bruk av tvangsmakt identifiseres, og her i hovedsak som en kombinasjon av 
økonomiske og militære instrumenter. Her følges ikke Jakobsens idealmodell ved noen av 
utvekslingene. Konflikten termineres likevel i 2003, ved at Charles Taylor presses til å gå av 
som president og dra i eksil. Dette utfallet synes imidlertid å ha mer å gjøre med konfliktens 
endrede karakter enn andre faktorer. Av dette resonnementet kan følgende 2 hypoteser 
formuleres: 
 

Tvangsmakt med ambisjon om konfliktterminering i en tradisjonell intrastatlig 
konflikt og anvendt i henhold til Jakobsens idealmodell har mulighet for suksess, 
gitt at tvangsmakten utøves mot den aktør som forvalter det som forefinnes av 
statsmakt. 

 
Den andre hypotesen kan formuleres slik: 
 

Tvangsmakt med ambisjon om konfliktterminering i konflikter i kollapsede stater 
har liten eller  ingen mulighet for suksess. 

 
Med hensyn til anvendelse av tvangsmakt i en tradisjonell intrastatlig konflikt må altså 
Jakobsens utgangspunkt nyanseres noe. Det er imidlertid i kategorien konflikter i kollapsede 
stater vi finner den viktigste forskjellen fra Jakobsens hypotese. Bruk av tvangsmakt mot 
aktører i konflikter i kollapsede stater lykkes ikke. Det er først når konflikten i Liberia endrer 
karakter mot en tradisjonell intrastatlig konflikt at man lykkes. Hovedårsaken synes å ligge i 
to følgende punkter:  

 
• Det synes vanskelig, om ikke umulig, å både identifisere og påvirke kritiske 

sårbarheter hos den type voldsaktører som forefinnes i kollapsede stater.  
• Mengden av aktører gjør det vanskelig å forutse hvordan påvirkning (i den grad det er 

mulig) av en aktør vil influere de andre voldsaktørene.  
 
Er det så slik at Jakobsens idealmodell som helhet må forkastes? Svaret på dette spørsmålet er 
nei, men det som synes klart er at hans garanti om at tvangsmakt ikke vil lykkes om 
idealmodellen ikke følges, må forkastes.  
 
6.1 Tvangsmakt og konflikttyper 
Ved å ta utgangspunkt i typekategorier innenfor intrastatlige konflikter ble det gjennomført en 
sammenlignende studie. I begge casene er det funnet indikatorer som tyder på at forsøk på 
bruk av tvangsmakt har forekommet. Med hensyn til bruk av idealmodellen så appliseres 
denne i Kosovo under Allied Force. I Liberia synes det ikke som om betingelsene for 
idealmodellen følges, men man oppnår at konflikten termineres. I tabellen under 
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oppsummeres funnene fra de to case. Indikatorene for Byman og Waxman beskrives i forhold 
til hvilke av disse som er benyttet. Det samme gjelder Jakobsens indikatorer, nemlig at en må 
søke å endre en aktørs handling(er) formidlet i et klart budskap, og i tillegg  må en trussel om 
straff følge dette budskapet. Deretter sammenfattes hvorvidt Jakobsens idealmodell anses ha 
blitt anvendt og til slutt om dette har medført suksess: 
 
Tabell: 3 
Case Indikatorer B&W Indikatorer Jakobsen Idealmodell Utfall 
Kosovo Ja, mil trussel 

luftangrep og 
økonomiske 
sanksjoner 

Ja Ja (Allied Force) Terminering 

Liberia Ja, økonomiske 
sanksjoner og mil 
trussel kontroll av 
begrenset terr. 

Ja Nei Terminering 

 
Som vi ser skiller Kosovo seg fra Liberia. Det forelå i Kosovo klare indikatorer på bruk av 
tvangsmakt, og Jakobsens betingelser for tvangsmakt forelå. Under utvekslingen i operasjon 
”Allied Force” så følges  idealmodellen, og resulterer i en terminering, illustrert av MTA. 
NATO oppnår sine målsettinger i Kosovo og terminerer konflikten etter luftkampanjen. 
 
I Liberia ble det et annet utfall. Her også foreligger det klare indikatorer på bruk av 
tvangsmakt og Jakobsens krav for identifisering kan også påvises. Med hensyn til bruk av 
Jakobsens idealmodell er resultatet her noe mer uklart. Etter 14 år avsluttes konflikten ved at 
president Taylor avgår og drar i eksil. Idealmodellen til Jakobsen følges til en viss grad, men 
hverken tidskrav eller garantier mot ytterligere krav foreligger. I Liberia oppnås fred uten at 
idealmodellen følges. I forhold til Jakobsens modell stemmer dette ikke.  
 
Det er tidligere argumentert for at forskjellen mellom det som kalles en tradisjonell intrastatlig 
konflikt og en konflikt i en kollapset stat, identifiseres av variasjoner på 2 variabler, nemlig 
antall voldsaktører samt grad av fungerende statsmakt. Her kan vi trekke en kobling til 
utfordringer med hensyn til å identifisere kritiske sårbarheter. Statsmakt kjennetegnes utover 
de prinsipielle kravene av en viss grad av organisasjon samt infrastruktur. Grad av 
organisasjon, kompetanse samt volum og kvalitet på infrastruktur vil naturligvis varierere. Det 
er imidlertid stor forskjell på noe og ingenting. Poenget er her at gitt at tvangsmakt skal 
anvendes i en kollapset stat så risikerer man at selv med tilgang til instrumentet så finnes ikke 
sårbare punkter som kan presses. En annen faktor er at selv om kritiske sårbarheter skulle 
identifiseres så vil man møte store problemer i å kontrollere andre, konkurrerende voldsaktører. 
Dette synes tydelig i Liberia der alternativet til tvangsmakt synes være å ta militær kontroll 
over sentrale områder, noe som ECOMOG også gjorde, men der man også allierte seg med 
motstandere av Charles Taylor og NPFL.  
 
I tilnærmingen til problemstillingen ble det funnet nødvendig å etablere to typer innen det 
intrastatlige konfliktbegrepet. Kategoriene tradisjonelle intrastatlige konflikter og konflikter i 
kollapsede stater ble etablert for å undersøke hvorvidt tvangsdiplomati fungerte på samme 
måte. De viktigste variablene for å skille kategoriene, antall voldsaktører og synkende grad av 
fungerende statsmakt, ble illustrert i en modell i del 3.5. Et forsøk på å plassere inn konflikter 
vises i modellen på neste side. Ser vi tilbake til del 3.6 ser vi at Liberia velges om 
typeeksempel på en konflikt i en kollapset stat (inntil 2003 der interne utviklingstrekk gjør at 
Liberia beveger seg mot den tradisjonelle intrastatlige konflikt), mens Kosovo plasseres som 
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typeeksempel på en klassisk intrastatlig konflikt. Hvis vi forsøker å plassere inn Bosnia-
Herzegovina og Somalia for å ta noen eksempler, kan vi svært forenklet plassere disse som 
skissert under. 
 
Modell 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgerkrigen i Bosnia-Herzegovina ble dominert av 3 interne aktører, de bosniske serbere, de 
bosniske kroater og bosniakene (muslimer). I tillegg opererte forretningsmannen Fikret Abdic 
en egen enklave i Bihac og utfordret åpenlyst de bosniske muslimers president, Alija 
Izetbegovic.187 Grovt sett kan man her altså regne 4 aktører der alle (muligens unntatt Abdic) 
utnyttet eksisterende infrastruktur samt etablerte nye statslignende strukturer med parlament, 
sikkerhetsstyrker og skatteinnkreving med mer. I Somalia sto konflikten i utgangspunktet 
mellom Mohammed Farah Aideed  og hans Hawiy klan mot Ali Mahdi. Antallet voldsaktører 
herunder klaner og ”freelancere” skulle imidlertid øke raskt og eksempelvis ved 
fredsforhandlingen i Bahr Dahr 6. juni 1992 deltok representanter for 11 klaner.188 
 
De overnevnte konflikter vil kunne plasseres som vist i modellen, dog med det forbehold at 
modellen bør utvikles videre. Med hensyn til de foregående resonnementer vil altså 
tvangsmaktens effekt påvirkes av hvor konflikten denne skal anvendes i plasserer seg i 
modellen. Eller sagt med andre ord: En økning av antall voldsaktører kombinert med ulik grad 
av forvitring av statsmakt, vil dempe effekten av, eller gjøre tvangsmakt som følger Jakobsens 
idealmodell irrelevant. Det foreligger imidlertid ikke en klar operasjonalisering på hvor denne 
grensen går.  
 

                                                 
187 Silber, Laura and Allan Little (1995). The Death of Yugoslavia, s. 304. 
188 Mayall, James (ed) (1996). The New Interventionism 1991-1994, United Nations experience in Cambodia, 
former Yugoslavia and Somalia, ss. 106-107 og 189. 
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6.2 Oppsummering og refleksjon over analyse og resultat  
Flere utfordringer materialiserte seg underveis i arbeidet med denne analysen. En innledende 
ambisjon om en langt bredere tilnærming til fenomenet konfliktterminering viste seg å bli for 
omfattende. Det ble derfor nødvendig å avgrense oppgavens omfang. Dette ble gjort ved å 
benytte teori om tvangsmakt som utgangspunkt. Dette instrumentet skulle så kobles til 
hovedtyper av intrastatlige konflikter. Det innledende utgangspunktet i Mary Kaldors inndeling 
i gamle og nye kriger viste seg ufruktbart. Som redegjort for tidligere gir hennes begrepspar 
begrenset mulighet til operasjonalisering av intrastatlige konflikter. Det ble derfor nødvendig å 
etablere to identifiserbare ytterpunkter innen fenomenet intrastatlige konflikter, nemlig det ene 
som ble kalt tradisjonell intrastatlig konflikt og det andre konflikt i en kollapset stat.  
 
Det å finne eksempler på såkalte tradisjonelle intratstatlige konflikter og konflikter i kollapsede 
stater var uproblematisk. Utvalget av case blant et relativt omfattende antall intrastatlige 
konflikter, ble imidlertid betydelig mer komplisert enn først antatt. Problemet lå i å finne 
konflikter som også hadde elementer av tvangsmakt i seg, og der man kunne se en regional 
eller internasjonal målsetting om terminering i tillegg. På den tradisjonelle siden ble Kosovo 
1998-1999 valgt ganske raskt, siden den umiddelbart syntes å matche Byman og Waxmans 
indikatorer samt Jakobsens utvalgskriterier. Det å finne en kollapset stat der en kunne finne 
tydelige eksempler på tvangsmakt og gjerne både av økonomisk og militær karakter skulle vise 
seg utfordrende. Med hensyn til Liberia viste det seg også at konflikten endret karakter 
underveis fra konflikt i kollapset stat til å nærme seg det som kjennetegner en tradisjonell 
intrastatlig konflikt. 
 
En refleksjon underveis i analysen er det underliggende behovet for å kunne identifisere 
kritiske sårbarheter hos motparten eller de aktører som skal påvirkes. I militær sammenheng 
brukes det engelske uttrykket CoG. Selv om disse begrepene ikke nødvendigvis betyr eksakt 
det samme, synes koblingen mellom kritiske sårbarheter og det Byman og Waxman kaller 
”pressure points” svært interessant. Hvis det virkelig er slik at kritiske sårbarheter vanskelig 
eller til og med ikke kan identifiseres, hos aktører i konflikter i kollapsede stater, så vil også 
anvendelsen av tvangsmakt være dømt til å mislykkes. Muligens må en da her velge andre 
strategier, eksempelvis voldsmakt og her nyttiggjøre seg strategier for opprørsbekjemping. Et 
annet alternativ er å velge ut en eller flere aktører som bygges opp til å ta ansvar både 
sikkerhetsmessig og politisk. 
 
Under arbeidet med oppgaven er det  fremkommet at det er tvangsmakt mot den part som 
forvalter en form for statsmakt i en intrastatlig konflikt som er mulig, og ikke slik Jakobsen 
hevder at dette begrenses mot en aggressor. Bruk av tvangsmakt mot aktører som ikke forvalter 
en form for statsmakt vil trolig ikke lykkes. En utfordring i dette resonnementet ligger i utfallet 
i et av de case Jakobsen bygger sin idealmodell på. Han argumenterer for at den amerikanske 
håndteringen av Haiti og regimet til kuppmakeren general Raoul Cèdras nettopp i sin siste fase 
demonstrerer en situasjon der idealmodellen benyttes og suksess oppnås. Utfordringen her er at 
Haiti i andre sammenhenger presenteres som en kollapset stat. Samtidig er det mulig å 
argumentere for at selv om Haiti har mange trekk som kjennetegner en kollapset stat så er det 
samtidig slik at konflikt, slik den defineres i denne oppgaven, er fraværende. Siden denne 
analysen ser på tvangsmakt brukt for å stanse konflikter i kollapsede stater, så synes derfor 
dette caset irrelevant. 
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Et tankekors med hensyn til analysens utfall er det forhold at begge konflikter termineres etter 
flere foregående forsøk. Et relevant spørsmål her er i hvilken grad tidligere utvekslinger (uten 
suksess) bidrar til terminering i den siste utvekslingen? Eller formulert på en annen måte: kan 
slitasje over tid (eller tvangsmaktutøverens justering av strategien) medvirke til terminering? 
En annen refleksjon er hvorvidt idealmodellens 4 elementer skal veies mot hverandre, det vil si 
om troverdig trussel er viktigere enn belønning.   
 
Det besnærende ved å kunne oppnå sine målsettinger ved bare å true eller ved å bare bruke et 
begrenset omfang av makt, reflekteres også i utviklingen innen flere av de vestlige staters 
væpnede styrker. I en artikkel som omhandler den videre utvikling av Forsvaret i Norge, 
argumenterer blant andre Forsvarssjefen i Norge General Diesen, for at ”... militærmakt kan 
anvendes friere, men da for mer begrensede formål..”, samtidig som han hevder at den 
historiske utviklingen er irreversibel og har gjort gamle konsepter ubrukbare.189 Når dette 
kobles mot et sterkt fokus på teknologi samtidig som ytterligere midler ikke tilføres til allerede 
pressede budsjettrammer, synes konsekvensen å bli redusert volum og bortvalg av militære 
kapasiteter. Det man risikerer å bevege seg mot er å utvikle et voldsinstrument designet for 
tvangsmakt, en strategi som har begrenset eller fraværende mulighet for suksess, i det minste 
gitt at ambisjonen er terminering av konflikter i kollapsede stater.  
 
6.3 Forslag til videre forskning 
Det er flere forhold som synes interessante og relevante for videre forskning. Hvis vi ser på ett 
sentralt utgangspunkt i denne analysen, nemlig inndelingen i to hovedtyper, synes ytterligere 
forskning nødvendig. Så vel statistiske undersøkelser som casestudier kan anvendes for å 
utvikle videre de nye hypotesene både i forhold til selve inndelingen og med hensyn til valg 
av variabler. Her kan muligens modell 1 raffineres ytterligere. 
 
Et annet forhold er diskusjonen om kritiske sårbarheter kan identifiseres og rammes hos 
voldsaktører i konflikter i kollapsede stater. Her er bør det være mulig å koble seg på temaene 
opprør og opprørsbekjempelse. 
 
Det synes også nødvendig å vurdere nærmere om det kan være andre forhold enn selve 
tvangsmaktens anvendelse som medfører terminering av en konflikt. Det er her viktig å ta 
med seg at terminering i så vel Liberia som Kosovo skjer først etter en rekke utvekslinger. 
Muligens kan selve slitasjen eller utmattelsen være signifikant i forhold til effekt. En annen 
faktor kan være at den intervenerende part raffinerer sin strategi underveis og derfor lykkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Diesen, Sverre (2005). “Mot et allianseintegrert forsvar“, ss. 167-169. 
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