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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Det som kallats NATO:s första krig, det vill säga den 78 dagar långa 
bombkampanjen mot Serbien och de serbiska styrkorna i Kosovo, föregicks 
av ett årslångt försök av världssamfundet att tvinga den jugoslaviske 
presidenten, Slobodan Milosevic, att avbryta sin förföljelse av Kosovo-
albanerna. Den viljornas duell som därvid utspelades mellan främst 
företrädare för USA och Milosevic är föremålet för denna uppsats. USA:s 
engagemang i konflikten inleddes utan adekvat förvarning och det är därför 
av intresse att studera hur en stormakt agerar ad hoc vid en uppblossande 
internationell kris för att efterhand skapa struktur i det egna agerandet. 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att med stöd av den franske generalen André Beaufres 
teori om den totala strategin beskriva och analysera främst USA:s agerande 
under det händelseförlopp  som ledde fram till Kosovokriget. 
 

1.3 Frågeställningar 
De frågor jag avser att besvara är följande:  
 

• Vilket var USA:s strategiska mål under inledningen av konflikten? 
Hur förändrades det efterhand? Skedde någon motsvarande 
förändring av den avgörande riktpunkten? 

• Hur väl lyckades USA:s yttre manövrering maximera egen 
respektive minimera serbisk handlingsfrihet? Innebar USA:s 
medlemskap i NATO en möjlighet eller en begränsning med 
avseende på att skapa egen handlingsfrihet?   

• Enligt vilket strategiskt mönster agerade USA och skedde någon 
förändring över tiden?1 

 

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Undersökningen avgränsas tidsmässigt av den massaker på 58 
Kosovoalbaner som genomfördes av serbiska förband den 5 mars 1998 då 
denna innebar en definitiv brytpunkt för USA:s engagemang i 
Kosovofrågan. Den hitre begränsningen utgörs av den 23 mars 1999 – det 
vill säga dagen före NATO:s operation Allied Force inleddes. 
 
Vad avser avgränsning av aktörer ansätts huvudfokus på duellen mellan 
USA och Serbien. Litteraturen – som diskuteras nedan under en särskild 
punkt - sätter i viss mån gränser för att urskilja vad som är en amerikansk 
ståndpunkt och vad som är t ex NATO:s gemensamma.  
 
                                                 
1 För en förklaring till de teoretiska begreppen hänvisas läsaren till teoriavsnittet i kap 2. 
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Övriga NATO-medlemmar och även andra stater kommer att belysas när så 
är nödvändigt men med hänvisning till teorins duellkaraktär är dessa främst 
av intresse som spegling av USA:s och Serbiens åtgärder. Det faktum att 
USA har en dominerande roll inom NATO-samarbetet gör det också 
motiverat att renodla studien. 
 
USA är den drivande kraften i NATO. Därför antas uttalanden från North 
Atlantic Council (NAC)2 i hög grad reflektera resultatet av USA:s yttre 
manövrering. På samma sätt antas FN-resolutioner återspegla USA:s yttre 
manöver genom den vetorätt som bland annat USA, ikraft av sitt 
permanenta medlemskap besitter. 
 
En koncentration har skett till de organisationer som ur det teoretiska 
perspektivet varit betydelsefullt aktiva och där USA:s genomslag normalt 
kan antas vara stort. Därför har Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE) ägnats mindre utrymme. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av fem delar. Efter inledningen som klargör syftet 
redovisas det teoretiska perspektivet och vald metod. Därefter sätts 
undersökningsobjektet i sitt sammanhang genom att dels Kosovokonfliktens 
ursprung och orsaker redovisas samt att huvudkontrahenternas utgångslägen 
fastställs. Analysen följer därefter uppdelad på tre distinkta skeden. Detta 
kapitel följs av en redovisning av resultat med avslutande diskussion. 
 

1.6 Material 
Som grund har använts The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through 
Documents3 där alla relevanta officiella dokument och uttalanden är 
redovisade. Trots att det inte rör sig om faksimil får denna anses utgöra en 
trovärdig samling primärkällor. Redaktörerna redogör i förordet för de 
kriterier som använts vid urvalet av dokument. Deras avsikt har varit att i 
första hand spegla konfliktens diplomatiska förlopp med tonvikt på den 
förda amerikanska Kosovopolitiken. Redaktörerna hävdar vidare att de 
endast rättat till stavfel och liknande. I vissa fall redovisas utdrag ur 
presskonferenser, jag har då antagit att endast den del som berör 
Kosovokonflikten har tagits med. Huvuddelen av dokumenten har som 
ursprung Foreign Policy Bulletin där en av redaktörerna är verksam. Vad 
gäller dokumentens äkthet finns enligt min uppfattning ingen anledning att 
betvivla denna. Däremot har urvalet bevisligen begränsats vad avser 
europeiska källor. 
De verk jag i huvudsak baserat den empiriska undersökningen av 
händelseförloppet på är för det första Winning ugly; Nato´s War to Save 
                                                 
2 NATO:s högsta beslutande organ. 
3 Auerswald, Philip E. & David P. (Ed) (2000) The Kosovo Conflict: A Diplomatic History 
Through Documents, Cambridge/The Hague.: Kluwer Law International. 
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Kosovo4 av Ivo Daalder och Michael O´Hanlon. Författarna har bägge 
koppling till den amerikanska tankesmedjan The Brookings Institution och 
Daalder har därutöver tidigare varit ledamot av USA:s nationella 
säkerhetsråd (NSC).5 Författarna anger att syftet med boken är att försvara 
NATO:s engagemang i konflikten men klargör samtidigt att de är kritiska 
till genomförandet.6 Min slutsats av detta är att vaksamhet måste iakttas vad 
avser deras koppling till högre amerikanska politiska kretsar. Det är dock 
detta som gör deras bok värdefull då de haft möjlighet att intervjua t ex 
Richard Holbrooke. Det andra verk som jag använt för att fastställa 
händelseförloppet är den amerikanske journalisten Tim Judahs bok Kosovo; 
War and Revenge.7 Detta är ytterligare en bok som delvis bygger på 
intervjuer. Styrkan med boken är att Judah varit på plats och intervjuat 
framför allt Kosovoalbaner men även serber vilket är viktigare. Judah, som 
skrivit ytterligare en bok om Balkan, får i viss mån ses som en motvikt till 
den etablissemangsbok som Daalder och O´Hanlon producerat. Den tredje 
boken är dåvarande SACEUR8, Wesley Clarks memoarer9 som har använts 
för att hämta detaljer och citat ur skeendet. Det finns naturligtvis väl kända 
problem med att använda denna typ av material men då Clark vid några 
tillfällen själv var utförare av den inre manövern har jag funnit det värdefullt 
att ta med hans verk trots dessa betänkligheter. David Halberstams bok om 
Clinton-administrationen, War in a Time of Peace, bygger till stor del på de 
tre förut nämnda men även på en del intervjuer. En svaghet i materialet är 
avsaknaden av serbiska källor. Dessa skulle ytterligare ha kunnat belysa 
avsikten med olika serbiska åtgärder. Detta problem bedöms komma att 
kvarstå såvida inte t ex Slobodan Milosevic en dag lättar på förlåten i Haag.  
Därutöver har The Kosovo Report10 nyttjats. Denna skrevs av en 
kommission som bildades på initiativ av statsminister Göran Persson som 
var bekymrad över att en oberoende granskning av konflikten saknades. 
Syftet med kommissionens arbete har varit att studera konfliktens ursprung, 
förlopp och konsekvenser. Resultatet av kommissionens arbete är så pass 
översiktligt att det visat sig överensstämma med annat material som jag 
undersökt. 
Som komplettering har en del sekundärlitteratur, tidskrifter och källor på 
Internet använts. 

                                                 
4 Daalder, Ivo H. & O´Hanlon, Michael E. (2000) Winning ugly; Nato´s War to Save 
Kosovo, Washington, DC.: Brookings Institution Press. 
5 Halberstam, David (2001) War in a Time of Peace, New York.: Scribner  s. 423. 
6 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 9. 
7 Judah, Tim (2002) Kosovo; War and Revenge, New Haven and London.: Yale University 
Press. 
8 Supreme Allied Commander Europe, NATO:s militäre överbefälhavare i Europa. 
9 Clark, Wesley (2002) Waging Modern War, andra upplagan, Oxford.: Public Affairs TM. 
10 The Independent International Commission on Kosovo (2000) The Kosovo Report, New 
York.: Oxford University Press. 
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2. TEORI OCH METOD  

2.1 André Beaufres totala strategi 
 
André Beaufre, en fransk general med bred erfarenhet av NATO samt de 
franska misslyckandena i Indokina och Algeriet, skrev 1963 en liten bok 
betitlad Introduction à la stratégie. Boken är därmed färgad av de då 
rådande förutsättningarna och kanske framför allt av kärnvapenhotet. Det är 
utan tvekan av denna anledning han lagt så stor vikt vid tänkandet omkring 
en indirekt strategi. Innan detta begrepp ges sin fullständiga teoretiska 
förklaring skall dock grunden för Beaufres tänkande redovisas. Beaufre 
utgår ifrån ett dialektiskt förhållningssätt till den strategiska konflikten. 
Hans närmast berömda definition av strategi lyder ”konsten att uppfatta och 
behärska en växelverkan mellan viljor, som använder sig av maktmedel för 
att avgöra sin inbördes konflikt”.11 I sin egen version av Clausewitz 
berömda sentens om krigets fortsättning av politiken med andra medel 
skriver Beaufre: ”Men strategin är blott ett medel. De mål den bör söka 
uppnå tillhör politikens domäner och hänför sig huvudsakligen till den 
filosofi, som man önskar skall vara den förhärskande”.12 
 
Strategins medel sträcker sig från angrepp med kärnvapen till handelsavtal. 
Konsten ligger i att välja och kombinera de till buds stående medlen så att 
de ”utmynnar i ett samlat psykologiskt resultat av tillräcklig effektivitet för 
att åstadkomma den avgörande moraliska effekten”.13 Strategins mål är 
avgörandet som är en händelse av psykologisk art som skall framkallas hos 
motståndaren. Det är just i frågan om nyttjandet av medel som den totala 
strategin kommer till uttryck. I det totala ligger samma betydelse som i 
”totalt krig” och ”totalförsvar”. De samlade resurserna (maktmedlen) skall 
koordineras för att nå avgörandet. Beaufre delar in medlen i fyra kategorier: 
 

• Politiska 
• Diplomatiska 
• Ekonomiska 
• Militära 

 
Dessa fyra kategorier kräver var sin så kallad operativa strategi under vilken 
den respektive praktiska tillämpningen planeras och genomförs. Det totala 
ligger i att samordna dem så att önskad effekt nås. I denna uppsats har för 
klarhetens skull ingen åtskillnad gjorts på politiska och diplomatiska 
maktmedel. 
 

                                                 
11 Beaufre, André (2002) Modern strategi för fred och krig. Stockholm.: ePan, s. 21-22. 
12 Beaufre, 2002, s. 50. 
13 Beaufre, 2002, s. 23. 
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Den strategiska planen är beroende av motståndaren, de egna resurserna och 
den egna handlingsfriheten. Beaufre anger två element som centrala. Å ena 
sidan valet av den avgörande riktpunkten vilken skall kopplas till 
motståndarens sårbarheter. Å andra sidan val av förberedande åtgärder, 
manövrering, vilka skall göra det möjligt att nå denna avgörande punkt. 
Denna senare del innehåller fyra delelement: 
 

• Manövreringsfaktorn 
• Doktrinerna för manövrering 
• Strategins tonarter, samt 
• Medlens och miljöns variationsformer. 

 
Av dessa skall här främst manövreringsfaktorn förklaras. Med sitt väl 
utvecklade sinne för metaforer kallar Beaufre denna för strategins 
tangentbord och använder fäktningstermer för att benämna tangenterna. 
Offensivt står självfallet attack till buds. Denna kan förberedas eller 
efterföljas av hot, överraskning, fintning, vilseledning, genombrytning, 
utmattning och förföljning. Defensivt står gardering, parering, ripost, 
frigöring, reträtt och avbrytande till förfogande. Speciellt för militära 
styrkor finns fem typer av beslut: koncentration, utspridning, hushållning, 
ökning och minskning. Att spela på dessa tangenter har blott ett syfte; att 
tillförsäkra sig initiativet.14 
 
Innan det för denna uppsats mer intressanta huvudämnet indirekt strategi 
presenteras skall något sägas om den direkta strategin för att skapa en tydlig 
kontrast till denna. Beaufre benämner dessa två grundförhållningssätt att 
närma sig en strategi för strategins tonarter som likt dur och moll har olika 
uttryckssätt. Den direkta strategin hänför sig i sin enklaste form till att med 
militära medel besegra motståndaren. Detta innebär i klassisk mening att 
hans stridskrafter angrips och förintas eller åtminstone tvingas till att ge upp. 
Den direkta strategin kräver både stora (militära) resurser och en hög grad 
av handlingsfrihet. 
 
Det väsentliga draget i den indirekta strategin ligger i att den strävar efter att 
nå ett avgörande med andra medel än den militära segern.15 Ett annat 
karakteristiskt drag ligger i den speciella roll som handlingsfriheten antar. 
Konflikten utspelas inom ramen för den handlingsfrihet som man med den 
yttre manövern lyckas tillkämpa sig. Med detta avsåg Beaufre främst de 
begränsningar som hotet om en kärnvapenkonflikt innebar men även med 
detta hot undantaget innebär våldsförbudet i FN-stadgan att stater i flera fall 
varit tvungna att anta en indirekt strategi av politiska skäl. Som Beaufre 
skriver ”kan detta innebära att kriget antar former som kan göra det närmast 
oigenkännligt som sådant.”.16 Ett observandum här är att denna sats kan 
uppfattas som att militära maktmedel intar en sekundär roll i genomförandet 

                                                 
14  Beaufre, 2002, s..36. 
15 Beaufre, 2002, s.103. 
16 Beaufre, 2002, s. 104. 
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av den indirekta strategin. Det som avses är att de disponibla militära 
maktmedlen måste användas inom ramen för den tillgängliga handlings-
friheten som med hänsyn till dessa maktmedels karaktär kan var liten. 
Den ovan nämnda yttre manövern genomförs på det världspolitiska planet 
och omfattar alla upptänkliga åtgärder av politisk, diplomatisk, ekonomisk 
och militär art som kan gynna den egna handlingsfriheten och som kan 
minska motståndarens dito. Hur väl jag lyckas med min yttre manöver får 
konsekvenser för hur jag kan genomföra min operation. Det vill säga graden 
av uppnådd handlingsfrihet. En svårighet – och även en del i det som gör att 
strategin måste vara total – är att åtgärderna måste vara i samklang med den 
valda politiska huvudlinjen. Det är med andra ord även en kamp om 
världssamfundets gunst eller annorlunda uttryckt en kamp om trovärdighet. 
Beaufre talar i en liknelse med lantkrigföringen om att erövra ”abstrakta 
ställningar”.17 När väl den yttre manövern skapat erforderlig handlingsfrihet 
vidtar den inre manövern. Denna utförs i det aktuella geografiska området 
och riktas mot motståndaren. Detta förfarande skall under en längre konflikt 
uppfattas som ett cykliskt förlopp där erövrad handlingsfrihet nyttjas för den 
inre manövern för att därefter följas av ett nytt förlopp med ett förnyat 
erövrande av handlingsfrihet osv. De faktorer som styr den inre manöverns 
utformning är enligt Beaufre: 
 

• Materiella resurser 
• Moraliska tillgångar, och 
• Tidsfaktorer 

 
Stora materiella (militära) resurser medför att manövreringsförloppet blir 
kortare (tar kortare tid) samt att moralen inte prövas i någon högre grad. Om 
däremot de materiella resurserna är små eller handlingsfriheten är begränsad 
krävs en längre tid för att nå avgörandet och därmed kommer även moralen 
att prövas hårdare.18 En illustration av detta skulle kunna vara de skilda 
amerikanska upplevelserna av Gulfkriget 1991 kontra Vietnamkriget. 
Beaufre framlägger två ytterligheter inom ramen för den inre manövern. 
Den första kallar han utmattningstaktiken som i sin tydligaste form kan 
anses ha genomförts av Nordvietnam. Den andra ytterlighetsformen kallar 
han kronärtskockstaktiken som karakteriseras av att militära maktmedel 
används för korta, begränsade, aktioner följda av politisk aktivitet och som 
kan exemplifieras med Hitlers snabba erövringar under 1930-talets senare 
del före angreppet på Polen 1939. 
 
Som tidigare anförts är den dialektiska kampen en viktig del av 
grundtankarna bakom den totala strategin. Därför är det logiskt att 
ytterligare två begrepp måste tillföras. Dessa är den yttre kontra-
manövreringen respektive den inre kontramanövreringen. Dessa två begrepp 
hänför sig till motståndarens motåtgärder för att på motsvarande sätt minska 
min respektive öka dennes handlingsfrihet och att möta den uppfattade inre 
                                                 
17 Beaufre, 2002, s. 107. 
18 Beaufre, 2002, s. 108. 
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manövrering som han utsätts för. Det kan av ovanstående framställning 
framstå som om valet av ”tonart” är närmast digitalt. Så skall det inte 
uppfattas. Beaufre skriver att tonarterna, direkt och indirekt strategi, 
existerar parallellt med olika tyngd beroende på konfliktens utveckling. 
 
Som avslutning på detta teoriavsnitt redovisar jag även de fem strategiska 
mönster som Beaufre framhåller som typiska exempel på 
grundförhållningssätt vid strategisk planering och genomförande. 
 
Det direkta hotet används då man disponerar stora resurser och syftet är av 
begränsad betydelse. Motståndaren kan då tvingas att anta mina villkor utan 
att någon militär konfrontation behöver uppstå. 
Den indirekta påtryckningen används när otillräckliga resurser (eller 
otillräcklig handlingsfrihet) disponeras och syftet är begränsat. Medlen är då 
främst de ickemilitära. 
De successiva aktionerna används när handlingsfriheten är begränsad och 
resurserna begränsade. Det direkta hotet och den indirekta påtryckningen 
kan då kombineras med mindre militära aktioner. 
Totalt utdraget krig på låg nivå har sin användning när handlingsfriheten är 
stor men resurserna avgjort är otillräckliga. Syftet blir då att moraliskt nöta 
ned motståndaren under lång tid. 
Kamp med våldsmedel syftande till militär seger nyttjas då resurserna är 
stora och benämns i dagligt tal krig. 
 
Den direkta strategin svarar mot det första, tredje och femte mönstret medan 
den indirekta svara mot det andra, tredje och fjärde mönstret. 
 

2.2 Metod 
Inledningsvis har händelseförloppet med avseende på manövrering och 
viktigare övriga händelser från den 5 mars 1998 till den 23 mars 1999 
rekonstruerats med hjälp av officiella dokument och sekundärkällor. 
Sekundärkällor har behövt tillgripas då primärkällorna främst består av 
produkter av de centrala händelserna t ex uttalanden och resolutioner. Här 
kan sägas att det finns ett problem. Beaufres modell understryker det 
centrala i att maktmedlen samordnas för att nå en effekt i kampen med 
motståndaren. Primärkällorna visar i huvudsak på resultatet av 
samordningen medan det centrala - hur samordningen och manövreringen 
faktiskt gick till – endast kan spåras via sekundärlitteratur och memoarer 
med en accelererande otillförlitlighet som följd. Forskningsproblematiken 
kan därmed sägas ha varit att ”gå baklänges” på ett tillräckligt säkert sätt. 
Det vill säga att via primärkällorna gå till sekundärlitteraturen för att hitta en 
överensstämmelse och ett sammanhang dem emellan. Därefter har en 
skedesindelning, baserad på signifikanta förändringar i det amerikanska 
handlingsmönstret, gjorts. I undersökningen av respektive skede har 
parternas handlingar – i form av yttre och inre manövrer – analyserats och 
slutsatser dragits enligt frågeställningarna för vardera sidan. Att identifiera 
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och etikettera parternas olika åtgärder med Beaufres tangentbeteckningar 
har visat sig svårt. Måhända kan detta tillskrivas min ringa kunskap om 
fäktning. Där så har varit möjligt har jag dock beskrivit parternas manövrer 
med dessa beteckningar. 
 
Ett särskilt problem har visat sig vara att urskilja den specifikt amerikanska 
ståndpunkten när materialet till viss grad refererar gemensamma 
ståndpunkter som beslutats vid t ex NAC- och Kontaktgruppsmöten. Detta 
har jag hanterat genom att betrakta gemensamma deklarationer som den 
aktuella uppnådda effekten av amerikansk yttre manövrering vid varje givet 
tillfälle. Att sedan det amerikanska målet med en förhandling varit en annan 
måste anses tillhöra den yttre manöverns inneboende funktion. Härvid görs 
alltså skillnad på avsikt och effekt. Då i viss mån resultatet av internationella 
möten är förutsägbara med hänsyn till de kontakter som föregriper dem är 
det intressant att försöka dra slutsatser om samordningen av de olika 
maktmedlen. En förutsedd halv framgång vid ett tillfälle borde i en väl 
avvägd total strategi kunna mötas med en åtgärd med ett annat maktmedel. 
I analysen kommer kärnkonflikten, det vill säga den mellan serberna och 
Kosovoalbanerna, att utgöra en bakgrundsteckning medan duellen mellan de 
USA-ledda västmakterna och den jugoslaviske presidenten Slobodan 
Milosevic står i förgrunden. 
 
I respektive skede analyseras amerikansk och serbisk manövrering med 
avseende på parternas strategiska mål, val av avgörande riktpunkt, 
manövrering och handlingsfrihet samt total strategi och strategiskt mönster. 
 
En relativt utförlig beskrivning av händelseförloppet har ansetts nödvändig 
då skeendet var relativt komplicerat och duellanternas dialektiska fäktning 
annars inte tillräckligt hade kunnat belysas. 



FHS/ ISS ENSKILD UPPSATS FHS 19100: 2035 
ChP 01-03 
Mj Carl-Henrik Styrenius 2003-05-15 Sida 10 (42) 
_____________________________________________________________ 
 

3. BAKGRUND TILL KONFLIKTEN 

3.1 Kosovofrågan under 1900-talet 
 
Kosovos moderna historia kan anses ha sin början i krigen som tvingade det 
ottomanska väldet att lämna Balkan före VK I. Men det var inte förrän 
förbundsrepubliken Jugoslavien upprättades år 1945 som Kosovo 
inlemmades i Serbien. 1974 antogs Jugoslaviens fjärde konstitution på 
trettio år innebärande att provinsen Kosovo erhöll status som autonom 
provins inom republiken Serbien. Detta skulle dock inte vara länge. Redan 
under den senare delen av 1970-talet påbörjades strävanden att åter öka det 
serbiska inflytandet. 1981 förekom omfattande studentprotester i 
provinshuvudstaden Pristina. Att Slobodan Milosevic 1987 valdes till 
president i Serbien innebar början på den väg som skulle komma att sluta i 
katastrof. Den 25 april samma år höll Slobodan Milosevic sitt beryktade 
nationalistiska tal vid Kosovo Polje, en förstad till Pristina, men även den 
plats där det stora slaget mot det ottomanska riket stod år 1389. Serbernas 
nederlag skulle komma att innebära en påtvingad ockupation fram till år 
1912. Kosovo Polje, Trastfältet, har alltsedan dess varit symbolen för 
Serbiens vägran att underkasta sig något annat folk. 
 
1989 lät Milosevic avsätta det Kosovoalbanska ledarskapet. Samma år 
genomförde det serbiska parlamentet ändringar i konstitutionen innebärande 
att Kosovo hamnade under direktstyre från Serbien. Det Kosovoalbanska 
motdraget blev att upprätta ett inofficiellt och parallellt samhälle med den av 
den albanska majoritetsbefolkningen (80-90%)19 ständigt omvalde Ibrahim 
Rugova som lika inofficiell president. Dennes parti, Kosovos Demokratiska 
Förbund, valde att arbeta med fredliga medel mot serberna och kombinerade 
passivt motstånd med kravet på självständighet. I skuggan av de övriga 
krigen i det sammanfallande Jugoslavien ökade det serbiska förtrycket i 
Kosovo under 1990-talet. I litteraturen förekommer kritik mot att Kosovo-
frågan av västmakterna medvetet undantogs från dagordningen i Dayton 
1995. I februari 1996 genomförde den Kosovoalbanska befrielsearmén 
(UCK)20, sin första attack. Detta var det första symptomet på att ett politiskt 
mer aktivistiskt element hade bildats bland Kosovoalbanerna. Under de 
kommande åren skulle antalet attacker mot serbisk personal och 
installationer komma att öka för att i inledningen av 1998 nå tidigare ej 
skådade proportioner. 
 

                                                 
19Judah, 2002, s. 313. 
20 UCK, efter sin albanska förkortning som står för Ushtria Clirimtare E Kosoves, 
http://www.fas.org/man/dod-101/ops/kosovo.htm [2003-05-06]. I engelskspråkig litteratur 
används förkortningen KLA för Kosovo Liberation Army. 
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3.2 Utgångsläget i februari 1998 
I slutet av februari besökte den amerikanske presidenten Clintons sändebud 
till Balkan, Robert Gelbhard, Belgrad och framförde budskapet att 
Milosevic stod inför ett val. Antingen kunde serberna verka för fred i 
regionen genom att medverka till en politisk lösning i Kosovo och därmed 
dra fördel av att sanktioner hävdes alternativt skulle de få leva med 
ytterligare isolering om våldet i Kosovo fortsatte. Samtidigt lät USA 
meddela att man avsåg att häva en del sanktioner och tillåta Jugoslavien att 
inrätta ett konsulat i New York. De ekonomiska sanktionerna kvarstod dock. 
Gelbhard reste därefter direkt till Pristina och gjorde ett uttalande där 
serbernas skuld förringades och där UCK terroriststämplades.21 
 
Judah menar att detta uttalande från amerikanskt håll fungerade som en 
klarsignal för serberna. Om världens mäktigaste nation uttalade att UCK var 
en terroristorganisation måste det även vara tillåtet att bekämpa den. Judah 
anför vidare att ett liknande resonemang hade förts av serberna efter James 
Bakers, den dåvarande amerikanske utrikesministern, tal i juni 1991 då 
denne lät förstå att USA var emot att Jugoslavien upplöstes. Fyra dagar 
senare bröt kriget mot det separatistiska Slovenien ut.22 
 
Som anförts tidigare hade de serbiska och Kosovoalbanska folkgrupperna 
det gemensamt att deras anspråk på Kosovo var ömsesidigt uteslutande. 
Genom sitt deltagande i NATO:s SFOR (Stabilization Force) i Bosnien 
fruktade västmakterna att en uppblossande konflikt skulle sprida sig i 
regionen och destabilisera såväl Bosnien som det sköra Albanien och 
Makedonien. En sådan spridning av konflikten skulle kunna medföra risker 
för den trupp som avdelats till Serbiens grannländer och därtill fruktade man 
en ny våg av flyktingströmmar av den typ som de tidigare Jugoslavienkrigen 
hade inneburit. Bilden komplicerades av att vissa länder i Kontaktgruppen23 
även hade ekonomiska förbindelser med Jugoslavien. Det var främst Italien 
och Ryssland som hade att förlora ekonomiskt på en eskalerad konflikt.  

                                                 
21 Judah, 2002, s. 138. 
22 Ibid. 
23 Kontaktgruppen för före detta Jugoslavien, ett forum för Balkanfrågor, hade Frankrike,  
Italien, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA som medlemmar. 
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4. UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

4.1 Skede1 – mars till juni 1998 

4.1.1 Händelseförlopp 
 
I början av 1998 hade UCK:s aktiviteter nått en sådan nivå att serberna 
kände sig tvingade att slå tillbaka med kraft. I en operation avsedd att 
tillfoga UCK permanent skada slog inrikestrupperna till den 5 mars i byn 
Donji Prekaz belägen i Drenica-regionen. De drabbade tillhörde Jeshari-
klanen med kända UCK-kontakter. Adem Jeshari, klanledaren, var dessutom 
dömd i sin frånvaro för terrorism.24 Att det inte var ett ordinärt 
polisingripande framgår av att artilleri användes vid insatsen.25 Vid den 
resulterande massakern blev Adem Jashari dödad. Dessutom dödades 
ytterligare 57 Kosovoalbaner, varav tio barn och 18 kvinnor. UCK hade 
därmed fått sin första martyr.26 
 
Omvärldens reaktion på den serbiska skoningslösheten blev omedelbar. 
NATO:s högsta beslutande organ, North Atlantic Council (NAC) uttalade 
samma dag att NATO hade ett legitimt intresse av utvecklingen i Kosovo 
eftersom regionens stabilitet var en angelägenhet för alliansen.27 I den 
amerikanska regeringen föll det på utrikesminister Madeleine Albrights lott 
att gripa sig an uppgiften att leda Kontakgruppens reaktion på det plötsliga 
våldsutbrottet. I färskt minne fanns händelserna i Bosnien och i hennes eget 
fall väcktes även minnen från när hennes familj undkommit Förintelsen. På 
väg till den hastigt sammankallade Kontaktgruppens möte i London besökte 
hon Italien och Tyskland för möten med sina kolleger. 
 
I London, den 9 mars, visade sig dock andra medlemmar av Kontaktgruppen 
inte lika villiga till en skarp reaktion på det serbiska övergreppet. Gruppen 
fördömde det serbiska övervåldet men även UCK, som terrorister, och 
ställde följande fyra krav på Belgradregimen. Den skulle: 
 

• Dra tillbaka förband med inrikestrupper från Kosovo, och avbryta 
aktioner mot civilbefolkningen.  

• Tillåta inresa för Internationella Röda Korset och andra NGO:s28 
samt representanter för Kontaktgruppen och andra ambassader. 

• Tillkännage sig vara beredd att påbörja en dialog med det 
Kosovoalbanska ledarskapet. 

                                                 
24 Judah, 2002, s. 132. 
25 The Kosovo Report, 2000, s. 68. 
26 Judah, 2002, s. 140. 
27 Auerswald, 2000, s. 99. 
28 Non Governmental Organisations, t ex Human Rights Watch. 
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• Samarbeta aktivt med Kontaktgruppen bl a avseende att tillåta 
representanter för UNHCR samt OSSE tillträde till Kosovo. 

 
Om dessa krav inte infriades inom tio dagar skulle sanktioner omfattande ett 
vapenembargo, inreseförbud för högre stats- och tjänstemän, frysning av 
export- och investeringkrediter samt av jugoslaviska tillgångar i utlandet 
införas. De två senare sanktionerna stöddes inte av Ryssland. 
Kontaktgruppen enades om att åter samlas i slutet av månaden för att göra 
en ny bedömning av Belgradregeringens hållning.29 
 
Daalder et al menar att Kontaktgruppens deltagarländer delade fyra 
gemensamma antaganden. Det första rörde övertygelsen om behovet att 
agera snabbt för att undvika ett nytt Bosnien. Det andra var insikten att 
enighet och amerikanskt ledarskap var av nöden. Det tredje var att endast ett 
starkt tryck mot Milosevic skulle ha någon utsikt att lyckas stoppa 
våldsspiralen. Det fjärde antagandet uteslöt att Kosovo skulle kunna bli 
självständigt eftersom en påföljande instabilitet i regionen sannolikt skulle 
uppstå och att därmed ett äventyrande av Dayton-överenskommelsen skulle 
kunna följa då detta skulle stärka Bosnienserbernas och –kroaternas krav på 
självständighet eller uppgående i sina moderstater.30 
 
Belgrads yttre kontramanöver lät inte vänta på sig. Den 11 mars kom 
pareringen av Kontaktgruppens uttalande. Den jugoslaviska regeringen 
biföll fördömandet av UCK:s terrorism men kunde inte acceptera försöken 
att internationalisera den interna konflikten. Att diskutera inblandning och 
därvid hota med att idka påtryckningar skulle vara ett flagrant åsidosättande 
av folkrättsliga principer. Belgradregeringen sade sig acceptera alla 
humanitära och minoriteters rättigheter i enlighet med internationella lagar 
och avtal. Man var för en lösning via dialog och sade sig vidare vara beredd 
att samarbeta med det internationella samfundet i frågan.31 Samma dag 
inbjöd den serbiska regeringen Kosovoalbanerna till samtal i Pristina den 12 
mars.32 Detta bedömdes av en västdiplomat stationerad i regionen som ”…a 
scam aimed at making Rugova look bad in our eyes”.33 
 
Den serbiska manövreringen förstärktes den 19 mars av den jugoslaviske 
FN-ambassadören som upprepade att det var en intern angelägenhet och 
protesterade mot att frågan skulle tas upp av FN:s säkerhetsråd. Vidare sade 
man sig skilja på humanitära frågor och politiska frågor. I det förra fallet var 
man beredd att föra diskussioner med internationella organisationer. I det 
senare icke.34 
Angående risken att konflikten skulle sprida sig över gränserna framfördes 
att detta var överdrivet då regimen hade full kontroll i Kosovo. Hotet mot 
                                                 
29 Auerswald, 2000, s. 113. 
30 Dalder & O´Hanlon, 2000. s. 24-25. 
31 Auerswald, 2000, s. 115. 
32 Ibid, s. 116. 
33 “How many will perish?” i Time nr 12, 23 mars 1998, s. 31. 
34 Auerswald, 2000, s. 118. 
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internationell fred och säkerhet kunde istället komma från Albanien som 
inte hade kontroll över sina gränser.35 Denna senare utsaga hade viss 
sanningshalt eftersom inflödet av vapen och i utlandet rekryterad personal 
till UCK flödade in i Kosovo från Albanien. 
 
Under tiden hade läget på marken i Kosovo skärpts ytterligare. UCK fick 
som ett direkt resultat av Drenica-massakern en ökad rekrytering som man 
hade svårt att hantera. En mängd mindre, icke samordnade, attacker 
genomfördes mot serbiska polisstationer och –posteringar. UCK påstod nu 
att man efterhand ökade sin kontroll över landsbygden främst i Drenica men 
även i centrala Kosovo och längs den albanska gränsen.36 Serberna 
upprätthöll kontrollen över städer och de större vägarna.37 
 
Serberna fortsatte nu sin yttre manövrering genom att den 23 mars sluta en 
utbildningsöverenskommelse som rent praktiskt innebar att Kosovoalbanska 
studenter och skolelever efter nästan tio år åter fick tillträde till 
läroanstalterna som de utestängts ifrån.38 Den 24 mars lät Rugova 
genomföra inofficiella val till parlament och president. Valet förlöpte utan 
störningar från serbernas sida och utföll med stor majoritet till Kosovos 
Liberala Förbunds fördel. Rugova–som ställt upp utan motståndare–vann 
lika övertygande presidentskapet. En överväldigande majoritet av 
befolkningen tycktes ännu stödja en förhandlingslösning.39 Samma dag 
uttalade Albright att Belgradregimen gjort vissa framsteg men påpekade att 
detta skett efter tidsfristens utgång samt att Kontaktgruppens huvudkrav (om 
att dra tillbaka inrikestrupperna och upphöra med våldet mot 
civilbefolkningen) inte tillgodosetts. Albright framhöll vidare att en 
möjlighet till framgång endast fanns om enigheten i Kontaktgruppen kunde 
upprätthållas samt om ett trovärdigt tryck kunde upprätthållas mot Belgrad-
regimen.40 
 
Påföljande dag konstaterade Kontaktgruppen vid sitt uppföljningsmöte i 
Bonn – där Ryssland, Frankrike och Tyskland var motståndare till att öka 
omfattningen av sanktionerna41 – att vissa framsteg skett avseende en dialog 
mellan Belgrad och Kosovoalbanerna men att dessa inte var tillräckliga för 
att häva de ikraftträdda sanktionerna. Ett förnyat ömsesidigt fördömande av 
såväl UCK som serbiskt övervåld meddelades och man klargjorde även att 
för Kosovos framtid var varken status quo eller självständighet 
acceptabelt.42 
 

                                                 
35 Auerswald, 2000, s. 120. 
36 Judah, 2002, s. 145. 
37 The Kosovo Report, 2000, s. 71. 
38 Auerswald, 2000, s. 121-123. 
39 Judah, 2002, s. 146. 
40 Auerswald, 2000, s. 125. 
41 “Of carrots and sticks” i Time nr 18, 4 maj 1998 s. 20. 
42 Auerswald, 2000, s. 131-132. 
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Den 31 mars antogs FN-resolution 1160 med en nedlagd röst (Kina). Genom 
att resolutionen tagits under kapitel VII framgick därmed klart att 
Säkerhetsrådet ansett att ett hot mot internationell fred och säkerhet förelåg. 
Resolutionen beslutade om att ett vapenembargo mot Jugoslavien skulle 
införas samt att Kontaktgruppens krav skulle uppfyllas. Vidare beslöt 
Säkerhetsrådet även att ytterligare åtgärder skulle övervägas om parterna 
inte uppfyllde resolutionens krav.43 
 
Vid Kontaktgruppens möte i Rom den 29 april fördömdes både serberna och 
UCK för övervåld. Gruppen konstaterade att kraven från den 9 och 25 mars 
inte hade uppfyllts varför sanktionerna utökades genom frysning av 
jugoslaviska tillgångar i utlandet. Kraven utökades nu till att omfatta även 
att OSSE skulle tillåtas fortsätta sitt medlingsuppdrag samt att parterna 
skulle följa FN-resolution 1160. Farhågor uttrycktes för att situationen i 
Kosovo skulle kunna spridas till grannländerna samt att Dayton-
överenskommelsen skulle kunna sättas i fara.44 
 
Trots behovet av amerikanskt ledarskap förekom under sexveckorsperioden 
från den 25 mars till den 6 maj inget officiellt amerikanskt uttalande i 
Kosovofrågan. Lewinsky-affären hade blivit officiell i och med Washington 
Posts artikel den 21 januari och hade en förlamande effekt på 
Clintonadministrationen under detta valår till kongressen då mycket kraft 
gick åt till att försöka undvika en riksrättsprocess.45 När Gelbhard i maj 
föreslog att luftmakt skulle användas mot serberna avslogs detta av Sandy 
Berger, presidentens nationella säkerhetsrådgivare.46  
 
Ytterligare faktorer försvårade det amerikanska engagemanget. Omedelbart 
efter det att krisen flammat upp delades den amerikanska utrikes-
förvaltningen i två läger. I det ena stod Albright som framhöll sitt utsedda 
sändebud, Robert Gelbhard. I det andra stod de som hävdade att Richard 
Holbrookes erfarenhet och personkännedom behövdes. Frågan 
komplicerades av att Holbrooke och Albright hade varit medtävlare i 
kampen om utrikesministerposten vilket skadat deras relation. Efter 
Albrights utnämning hade Holbrooke tagit anställning i näringslivet. 
Albright var även bekymrad över att Holbrooke skulle visa sig för 
undfallande mot Milosevic i en förhandlingssituation. Utrikesministern var 
övertygad om att endast ett kraftfullt hot med vapenmakt skulle kunna 
tvinga Milosevic till de nödvändiga eftergifterna. Ahlbright var fast besluten 
att undvika ett nytt München och avsåg då eftergifterna till Hitler på 1930-
talet.47 
 
En vidare komplicerande faktor var att både försvarsminister William Cohen 
och försvarsgrenscheferna, JCS (Joint Chiefs of Staff), var motståndare till 
                                                 
43 Auerswald, 2000, s. 139-142. 
44 Auerswald, 2000, s. 160-161. 
45 Halberstam, 2001, s. 371. 
46 Halberstam, 2001, s. 376. 
47 Halberstam, 2001, s. 369-370. 
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ett utökat engagemang på Balkan. Dels föranstaltade gällande doktrin att 
den amerikanska krigsmakten skulle kunna utkämpa två samtidiga krig, och 
dessa krigsskådeplatser var redan bestämda till att vara den koreanska 
halvön samt Mellanöstern (Irak). Dels fanns stor skepsis mot att det skulle 
räcka med luftmakt för att påverka Belgradregimen.48 Att finna stöd i en 
fientlig kongress för att sätta in marktrupp betraktades som uteslutet. Det 
enda stöd från militärt håll som Albright erhöll var från Wesley Clark, 
nyutnämnd Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), med 
erfarenhet av Dayton-förhandlingarna. 
 
Den 23 april fortsatte den serbiska yttre kontramanövreringen genom att 
serberna i en folkomröstning avvisade internationell inblandning i kon-
flikten med nästan 95 procent av rösterna. Röstdeltagandet var dock lågt och 
Kosovoalbanerna var undantagna från omröstningen.49 Som ett svar på 
UCK:s framgångar (en del uppgifter gör gällande att UCK i detta skede 
behärskade 30-40 procent av Kosovos yta)50 förstärktes nu den serbiska 
polisen och inrikestrupperna i Kosovo av reguljära arméförband från 
Serbien. En samordnad aktion hade påbörjats i slutet av april där armén tog 
över uppgiften att upprätthålla gränsbevakningen medan inrikestrupperna 
och polisen bekämpade UCK.51  
 
USA:s inre manövrering kunde inte påbörjas förrän striden om Holbrooke 
avslutats. Slutligen fick Albright se sig överkörd och i början av maj kunde 
USA:s inre manövrering påbörjas på allvar i och med att Holbrooke besökte 
Belgrad. Att utländsk medling påbörjades så nära inpå folkomröstningen 
berodde på att omröstningen främst varit riktad mot OSSE:s medlingsförsök 
(där sändebudet Felipe Gonzalez vägrats inresa). Enligt Judah var Milosevic 
rädd för att OSSE:s medlingsförsök på längre sikt skulle hota hans politiska 
existens genom att ett krav på Milosevic avgång skulle bli följden. 
Holbrooke uppfattades uppenbarligen däremot som någon man kunde göra 
affärer med.52 Med Holbrooke följde Christopher Hill, USA:s ambassadör i 
Makedonien och Holbrookes förutvarande högra hand i Dayton. Efter fem 
dagars förhandlingar tillkännagav Milosevic att han nu var beredd att möta 
Rugova.53 Denne var inledningsvis tveksam men ”köptes” av Holbrooke 
med ett löfte om att få ett möte med president Clinton.54 Holbrooke lyckades 
även utverka att Hill skulle få uppdraget att utforma en procedur för de 
fortsatta förhandlingarna mellan Belgradregimen och Kosovoalbanerna. 
Denna process skulle komma att ta flera mödosamma månader och innebära 
en skytteltrafik mellan ett motvilligt Belgrad och ett splittrat Pristina.55 

                                                 
48 Clark, 2002, s. 122. 
49 Bellamy, Alex J. (2002), Kosovo and International Society, Basingstoke:.Palgrave 
MacMillan, s. 78. 
50 Se t ex “Misery´s measure”, Time nr 25, 22 juni 1998, s. 25. 
51 The Kosovo Report, 2000, s. 71-72. 
52 Judah, 2002, s. 153. 
53 ”A very brief encounter”, Time nr 21, 25 maj 1998, s. 41. 
54 Judah, 2002, s. 154. 
55 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 39. 
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Den 15 maj skedde ett inledande möte mellan Rugova och Milosevic i 
sBelgrad. Kosovoalbanska politiker reagerade på detta möte med ursinne då 
det stod i motsatsställning till en av grundpelarna i LDK:s politik; att inte 
möta serberna utan utländsk medling. Allmänheten i Kosovo såg mötet som 
ett svek och UCK:s rekrytering ökade ytterligare. Mötet mellan parterna 
följdes av ännu ett den 22 maj i Pristina där representanter gjorde upp om 
mötesordningen framöver. Den 29 maj, under Rugovas besök i Washington, 
mottog den Kosovoalbanska delegationen ett samtal som meddelade att 
serberna inlett en offensiv mot UCK i Decani-området. Den omedelbara 
reaktionen blev att avbryta samtalen med Belgradregimen. Förhandlings-
processen var död efter två möten.56 
 
De hårda striderna i Decaniområdet i slutet av maj och i början av juni ledde 
till att tusentals Kosovoalbaner, men även Kosovoserber, var tvungna att fly 
från sina hem. I slutet av juni var drygt 60 000 på flykt i och från Kosovo.57 
 
På NATO:s utrikesministermöte i Bryssel den 11 och 12 juni klarlades läget 
avseende den hittillsvarande alternativplanläggningen omfattande bland 
annat gruppering av marktrupp i Albanien som pågått sedan mitten av maj. I 
syfte att understödja Holbrookes inre manöver fattades nu ett beslut om en 
flygövning den följande veckan.58 
 
Vid Kontaktgruppens möte den 12 juni i London återupprepades de fyra 
kraven på Belgradregeringen. På det Kosovoalbanska ledarskapet ställdes 
kravet att det skulle markera avståndstagande till våld. Gruppen hotade med 
att om kraven inte uppfylldes skulle fortsatta mått och steg tas inkluderande 
sådana som skulle kräva tillstånd från FN.s säkerhetsråd.59 För att 
understryka vilka mått och steg som avsågs genomförde NATO den 15 juni 
flygövningen Determined Falcon över Albanien och Makedonien. Den 
omfattande cirka 100 flygplan och var en styrkedemonstration syftande till 
att visa såväl förmåga som enighet och vilja.60 För att förstärka effekten 
uppmanade Holbrooke senare Clark att ringa till Milosevic (de båda kände 
varandra sedan Dayton-förhandlingarna).61 
 
Utnyttjande sin enda potentiellt allierade, som dessutom hade säte i 
motståndarlägret, besökte Milosevic påföljande dag Moskva och slöt den så 
kallade Jeltsin-Milosevic-överenskommelsen. Innehållet innebar att 
Belgradregimen i princip gick med på Kontaktgruppens och FN-
resolutionernas krav.62 Detta var en skicklig ripost som tillfälligt tystade 
hökarna i den amerikanska regeringen. 
                                                 
56 Judah, 2002,  s. 154-155. 
57 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 41. 
58 Clark, 2002, s. 116, 122-123. 
59 Auerswald, 2000, s. 189. 
60 Judah, 2002, s. 165-166. 
61 Clark, 2002, s. 124. 
62 The Kosovo report, 2000, s. 144. 
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4.1.2 Analys 
 
Strategiskt mål 
 
USA:s strategiska mål under det inledande skedet var enligt Holbrooke 
framför allt att hindra en eskalation av konflikten i Kosovo till fullskaligt 
krig.63 Enligt Halberstam hade Holbrooke två underförstådda instruktioner 
med sig från Washington. För det första att vinna tid och för det andra att 
försöka nå en överenskommelse som skulle kunna hålla skenet uppe att läget 
var bättre än det var.64 Skälen till detta var den inrikespolitiskt belägrade 
presidenten. Den i amerikansk utrikespolitik viktigaste aktören slogs i själva 
verket för sin politiska överlevnad och saknade därmed både kraft och 
möjlighet att engagera sig i en ny uppblossande konflikt på Balkan. Det var 
nödvändigt att hålla konflikten under kontroll med minsta möjliga insats. 
Annars hotade ett dubbelt politiskt nederlag. Dels på hemmaplan, i form av 
ett uteblivet stöd från kongressen att avdela medel och trupp, och dels på 
den utrikespolitiska arenan genom att inte kunna visa amerikanskt 
ledarskap. Det finns ingenting i det empiriska materialet som styrker att 
USA i detta inledande skede hade något mer omfattande strategiskt mål eller 
ens hade möjlighet att höja sin målsättning. 
 
För Slobodan Milosevic skulle en förlust av Kosovo indirekt innebära att 
den bas han byggt sin maktposition på skulle ryckas undan. Det är därför 
sannolikt att ett av hans strategiska mål under alla tre undersökta skeden var 
att tillförsäkra sig tillräcklig handlingsfrihet för att kunna bekämpa det 
alltmer aggressiva UCK. Om Kosovoserbernas säkerhet inte kunde 
garanteras skulle alla möjligheter att hindra att ett albanskt etniskt homogent 
Kosovo uppstod vara uttömda.  
 
Avgörande riktpunkt65 
 
Den amerikanska utrikesförvaltningens organisatoriska minne från Dayton 
talade för att en inre manövrering stödd med hot var nödvändig för att 
komma någon vart med Slobodan Milosevic. Som redovisats innebar 
personstriden inom den amerikanska utrikesförvaltningen dock att en sådan 
vare sig effektivt kunde förberedas genom yttre manövrering eller startas 
upp under den första delen av skedet. De ekonomiska och politiska 
sanktioner som drevs igenom i Kontaktgruppen och i FN:s säkerhetsråd var 
otillräckliga mot en regim som hade stor vana, sedan tidigare, att vara 
avskuren från omvärlden. Under detta skede kan USA därför knappast sägas 
ha haft en möjlighet att välja en avgörande riktpunkt. Det avgörande var 
istället att nå den begränsade målsättning som avhandlats ovan. Därför 
inriktades ansträngningarna på att skapa förutsättningarna för att kunna 

                                                 
63 Uttalande av Holbrooke i ”Mission impossible”, Time nr 27, 6 juli 1998 s. 18. 
64 Halberstam, 2001, s. 398. 
65 Med avgörande riktpunkt menar Beaufre den kritiska sårbarhet hos motståndaren som, 
om påverkad, tvingar fram hans nederlag. 
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begränsa Belgradregimens handlingsfrihet på marken i Kosovo. Ett 
grundläggande steg var att få igenom FN-resolutionen under kapitel VII. Av 
litteraturen framgår inte att några försök gjordes under detta skede för att 
påverka UCK, som de facto var den faktor som akut tvingade Milosevic till 
aktioner vilka krävde en amerikansk motreaktion. Det kan därför vara 
befogat att påstå att USA inriktade sig på det som snabbt och enkelt kunde 
ge en viss effekt och som därtill gav intryck av att man verkligen agerade 
men att detta endast löste halva problemet.  
 
Belgradregimens misslyckade försök att hindra en internationalisering av 
konflikten ersattes med en strategi bestående av partiella eftergifter som inte 
heller hade den avsedda effekten att minska trycket från det internationella 
samfundet. Denna misslyckade strategi avlöstes av den yttre kontramanöver 
som med det allierade Rysslands hjälp till slut lyckades återta initiativet. 
Därav kan slutsatsen dras att den, tillfälligt, avgörande riktpunkten var att 
förespegla en splittring av såväl Kontaktgruppen som FN:s säkerhetsråd 
något som hotade amerikanernas kommande försök att genom yttre 
manövrering i dessa fora öka sin egen handlingsfrihet. 
 
Manövrering och handlingsfrihet 
 
USA:s framgångar i den yttre manövreringen kan, med hänsyn till det sex 
veckor långa uppehållet i offentlig utrikespolitisk aktivitet, främst mätas 
genom att studera de beslut som fattades i internationella fora. Den verkliga 
framgången låg i att FN-resolution 1160 togs under kapitel VII och att en 
internationalisering av den förment interna konflikten därmed blev möjlig. 
Med hänsyn till att både Kina och Ryssland själva hade interna konflikter 
(Tibet och Tjetjenien) och knappast var intresserade av att få ett prejudikat 
var detta en seger för USA. Den skulle härnäst komma att öppna upp för 
Holbrookes inre manövrering. Genom att därutöver få bägge parternas 
godkännande av Hills skytteldiplomati mellan Belgrad och Pristina skaffade 
sig USA ytterligare en kontroll- och underrättelsemöjlighet. Mot bakgrund 
av att Hills ansträngningar inte skulle komma att få någon praktisk betydelse 
förrän nästan ett år senare i Rambouillet, är det svårt att tolka denna åtgärd 
på ett annat sätt. Ett alternativt synsätt skulle dock kunna vara att det ingick i 
målsättningen att få läget att se ut som det gick bättre än det gjorde. Det 
tidiga aktiverandet av NAC visar på två saker. Dels en förståelse för att om 
förutsättningarna för det hot om våld – som Albright var övertygad om 
behövdes – skulle kunna skapas var det nödvändigt att starta processen 
tidigt. Dels visade USA därmed också att hänsyn togs till den europeiska 
oron för de förband man sedan tidigare hade på Balkan. Strängt taget 
lyckades USA bättre med att successivt öka sin egen handlingsfrihet än att 
på ett avgörande sätt begränsa serbernas. En reflektion som kan göras är att 
USA genom sin begränsade handlingsfrihet var tvunget att söka en lösning 
hos den som man var övertygad var problemet, Slobodan Milosevic. En 
annan är att genom att alla ansträngningar riktades mot serberna och att 
UCK helt ignorerades, innebar det att den begränsning i handlingsfriheten 
som man ålade Belgradregimen efter Drenica-massakern hade till följd att 
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UCK då ryckte fram och tvingade serberna till maj-juni offensiven vilket får 
anses ha varit tvärtemot det amerikanska strategiska målet. 
 
Total strategi och mönster 
 
Om kriteriet för en total strategi skulle inskränkas till att alla maktmedel 
kommer till användning skulle det amerikanska agerandet under det 
undersökta skedet få godkänt. Beaufres teori förutsätter dock en intern 
enighet och synergi. När denna nu saknades fanns inte heller förutsättningen 
att ena USA:s allierade kring en mer offensiv målsättning. Med presidenten 
bunden av inrikespolitiska problem, utrikesförvaltningen splittrad och 
krigsmakten ytterst motvillig användes ekonomiska, politiska och militära 
maktmedel utan nödvändig samordning med den effektminskning detta 
innebar. Genom att frågan inte drevs av presidenten saknade Albright det 
stöd som behövdes för att övertala européerna till ett kraftfullare agerande. 
Vid en klassificering av det amerikanska agerandet enligt något av Beaufres 
strategiska mönster skulle därför valet falla på en otillräcklig variant av den 
indirekta påtryckningen. 
 
Serbernas strategi var total i den meningen att Milosevic stod med ryggen 
mot väggen utan sanna vänner och därmed var tvungen att nyttja alla 
tillgängliga medel för att utkämpa ett tvåfrontskrig. De serbiska 
handlingsmöjligheterna får dock anses så begränsade att Beaufres ideal var 
fjärran från det uppnåeliga. Givet de serbiska förutsättningarna nyttjades de 
successiva aktionerna som mönster. 
 
Till det negativa måste även anföras den oklara linje som Kontaktgruppen 
stod för vilken innebar att Kosovos framtid vare sig stod att finna i status 
quo eller i självständighet för Kosovo. Förment innebar detta att 
medelvägen, det vill säga, ett autonomt Kosovo styrt av den albanska 
majoriteten, skulle eftersträvas men denna hållning tog inte hänsyn till att 
Rugova inte hade mandat att förhandla för UCK och inte heller till att 
ingendera parten önskade en sådan lösning. 
 

4.2 Skede 2 – juli till december 1998 

4.2.1 Händelseförlopp 
Efter att ha studerat resultatet av Moskvamötet såg nu Holbrooke en 
möjlighet att utverka en eftergift från Belgradregimen för Kontaktgruppens 
krav avseende att tillåta observatörer att besöka provinsen. 
Implementeringen skedde med cirka 150, till Belgrad redan ackrediterade, 
diplomater och kom att få benämningen Kosovo Diplomatic Observer 
Mission (KDOM). Från och med nu fanns därmed förutsättningen för 
utländsk övervakning i området. Därutöver uppnåddes delsyftet att 
tillerkänna ryssarna en diplomatisk framgång.66 
                                                 
66 Judah, 2002, s. 177. 
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Den 6 juli påbörjades KDOM:s arbete i Kosovo. Uppgifterna, som syftade 
till att följa upp implementeringen av Jeltsin-Milosevic-överenskommelsen, 
bestod i att övervaka och rapportera om: 
 

• Tillträde till Kosovo för NGO:s och utländska representanter. 
• Säkerhetsläget och -aktiviteter i provinsen. 
• Flyktingsituationen.67 

 
Under sensommaren mattades stridigheterna och det internationella 
samfundet blev varse att antalet flyktingar nu stigit till 200 000 varav 50 000 
befann sig inom Kosovo utan tak över huvudet och 96 000 hade flytt från 
provinsen.68 Antalet flyktingar skulle i oktober komma att stiga till 300 000, 
ett värde som inte skulle komma att överträffas förrän NATO:s bombningar 
startade den 24 mars påföljande år. Den annalkande vintern innebar att man 
stod inför en hotande humanitär katastrof.69 
 
Eftersom Hill inte hade haft någon framgång med att få parterna att komma 
till en överenskommelse om hur förhandlingarna skulle genomföras 
beslutade Kontaktgruppen sent i juli att utforma en plan som syftade till ett 
autonomt Kosovo inom Jugoslaviens gränser. Den 2 september 
offentliggjorde Hill att Milosevic och Rugova hade enats om att arbeta med 
en principöverenskommelse samt att avgörandet om Kosovos framtida 
status skulle ske inom två till fem år.70 
 
Den 23 september offentliggjorde FN:s säkerhetsrådet sin resolution 1199 
där båda sidor i konflikten fördömdes för övervåld samt uppmanades att 
söka en förhandlingslösning. Resolutionen som, i likhet med den 
föregående, fattats under kapitel VII varnade att om inte kraven efterlevdes 
skulle ytterligare mått och steg övervägas för att återställa fred och säkerhet 
i regionen.71 
 
Tidigt i augusti var NATO:s militära alternativplanläggning slutförd. Men 
inga beslut hade fattats. Informella kontakter på militär nivå togs för att 
utröna med vilka styrkor alliansmedlemmarna var beredda att delta. Vid ett 
försvarsministermöte den 22-23 september diskuterades hur 
implementeringen av FN-resolutionen skulle kunna förstärkas. Det serbiska 
agerandet på marken hölls medvetet på en så låg nivå att det var avsett 
undvika att väcka NATO:s kollektiva vrede. Javier Solana, NATO:s 
generalsekreterare, refererade vid mötet vad en serbisk diplomat yppat; ”one 
village a day keeps NATO away”. Solana och den amerikanske försvars-
ministern, William Cohen, framhöll nu att NATO:s trovärdighet stod på 

                                                 
67 The Kosovo Report, 2000, s. 214. 
68 Judah, 2002, s. 177. 
69 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 41. 
70 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 40. 
71 Auerswald, 2000, s. 250-253. 
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spel. Resultatet av denna argumentation blev nu att NAC dagen efter FN-
resolutionen beslutade om en Activation Warning (ACTWARN)72 
innebärande att begränsade flygattacker och därefter en stegvis ökad 
flygkampanj skulle kunna påbörjas med kort varsel.73   
Nio dagar senare, den 3 oktober, konstaterade FN:s generalsekreterare, Kofi 
Annan, i sin rapport till Säkerhetsrådet att Belgradregimen inte följde 
resolutionerna. Snarare hade de serbiska aktiviteterna ökat veckan efter FN-
resolutionens offentliggörande med resultatet att ytterligare 20 000 
Kosovoalbaner tvingats fly från sina hem.74 
 
Den 8 oktober samlades Kontaktgruppens utrikesministrar till ett möte i 
VIP-rummet på Heathrow. Den allt överskuggande frågan var den om ett 
mandat från Säkerhetsrådet var nödvändigt för att kunna sätta in 
flygattacker. Den ryska hållningen var en knäckfråga. Satt under ett 
inrikespolitiskt tryck hade den ryska statsledningen kommit fram till en 
nöjaktig lösning. Utrikesminister Ivanov klargjorde såväl begränsningar som 
möjligheter när han yttrade: 
 

If you take it to the UN we’ll veto it. If you don’t we’ll 
just denounce you.75 

 
NATO-länderna hade nu kommit till vägs ände. Det stod fullständigt klart 
att FN-resolutionerna måste backas upp med trovärdig styrka. NATO var 
dock delat i tre läger i vad som beskrivits som en närmast ”teologisk” 
debatt. Det katolska lägret (Frankrike och Italien) ställde krav på ett tydligt 
FN-mandat även om de kunde acceptera att bryta mot denna regel i en 
exceptionell situation. I den lutheranska hörnan fanns Storbritannien och 
Tyskland som sökte alternativ för att kunna rättfärdiga åtgärder för att 
avbryta en överhängande humanitär kris. I den ”agnostiska” hörnan stod 
USA och hävdade att FN inte kunde tillåtas stå i vägen för en NATO-insats 
av denna angelägenhetsgrad. Det var därmed underförstått att ett ryskt – och 
eventuellt även ett kinesiskt – veto inte skulle tillåtas diktera amerikansk 
utrikespolitik. Det blev upp till Javier Solana att lösa denna knut genom att 
konstatera att tillräcklig legitimitet fanns för att utfärda ett hot om våld och 
att, om nödvändigt, även implementera det. Då staterna var överens om det 
förra men inte det senare krävdes ytterligare ett försök med diplomati för att 
blidka de tveksamma inför ett konsensusbeslut.76  
 
Holbrooke sändes nu tillbaka till Belgrad med två syften. Det första var att 
kunna visa att alla andra möjligheter var uttömda och det andra var att 
klargöra för Milosevic vad denne måste göra för att uppfylla kraven i FN-
resolutionerna. Detta omfattade bl a ett upphörande med offensiva 

                                                 
72 ACTWARN är det första steget av tre i den process som föregår ett insättande av  
NATO-styrkor. 
73 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 42-43. 
74 Auerswald, 2000, s. 261-262. 
75 Judah, 2002, s. 183. 
76 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 45. 
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operationer, ett tillbakadragande av säkerhets- och arméförbanden till sina 
förläggningar, rörelsefrihet för humanitära och internationella 
organisationer, underlättande av flyktingars återvändande samt en förnyad 
uppstart av förhandlingar baserade på Hills förslag. Överläggningarna 
utvecklades dock snart till något utöver den ursprungliga idén. En av 
Holbrookes instruktioner var att införa någon form av verifieringsmöjlighet 
av att serberna verkligen fullföljde givna löften. KDOM hade inte 
överraskande befunnits otillräckligt. Två instrument föreslogs av den 
amerikanske förhandlaren. För det första en antalsmässigt kraftigt utvidgad 
övervakning på marken med civila observatörer och för det andra 
utverkande av tillstånd för spaningsplan från NATO att flyga över och 
dokumentera från luften. Därutöver diskuterades hur förhandlingarna med 
Rugova skulle kunna fortsätta. Samtalen drog ut på tiden, främst därför att 
Milosevic inte kunde se vad han hade att förlora på förhalning. Oenigheten 
inom NATO kan därmed inte ha varit okänd för honom. Holbrooke såg nu 
en möjlighet till att kombinera den inre manövern med den yttre. Han lät 
Milosevic förstå att enighet i NAC var förestående och att NATO nu stod 
inför att besluta om en Activation Order (ACTORD)77 men att flygattacker 
skulle kunna inställas om han återvände till NAC med besked om att 
Belgradregimen gått med på en oberoende och långsiktig lösning för 
övervakning.78 Holbrooke påpekade att bombplan av typ B-52 redan hade 
ombaserats till Storbritannien.79 Därutöver hade 430 stridsflygplan samlats i 
Italien vilket Milosevic också visste.80 I Holbrookes följe fanns den 
amerikanske flyggeneralen Mike Short. Denne skrädde inte orden när han 
konkretiserade hotet för Milosevic: 
 

Why don’t you go out now and drive around your city and 
take one last look at it as it is today, because it will never look 
that way again.81 

 
Holbrooke återvände nu till sina uppdragsgivare och underströk som 
avslutning på sin föredragning för NAC att en konsensus om en ACTORD 
hade förutsättningar att möjliggöra en överenskommelse. Tidigt på 
morgonen den 13 oktober fattade NAC beslut om att flygattacker skulle 
påbörjas mot Jugoslavien efter 96 timmar.82 
 
Samma dag kunde Holbrooke efter överläggningar med Milosevic i Belgrad 
meddela att en överenskommelse nåtts innefattande: 
 

• En 2000 man stark civil övervakningsmission på marken organiserad 
av OSSE benämnd Kosovo Verification Mission (KVM). 

                                                 
77 ACTORD är det sista steget i den process som föregår ett insättande av NATO-styrkor. 
De två föregående är ACTWARN och ACTREQ (Activation Requirement). 
78 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 46-47. 
79 Judah, 2002, s. 185. 
80 Auerswald, 2000, s.108. 
81 Halberstam, 2001, s. 400. 
82 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 48. 
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• En övervakningskomponent från luften med obeväpnade 
spaningsplan från NATO. 

 
Vidare meddelade han att Belgradregimen skulle göra ett uttalande om den 
politiska processen vid ett senare tillfälle.83 Så skedde också dagen efter då 
den jugoslaviske FN-ambassadören i ett brev till ordföranden i FN:s 
säkerhetsråd lade fram en stram tidsplan omfattande: 
 

• Att ett avtal om verifiering av Kosovo Verification Mission skulle 
slutas med OSSE och NATO den 19 oktober. 

• Att en politisk uppgörelse enligt Kontaktgruppens förslag samt 
överenskommelse om valprocedurer skulle slutas i början av 
november.84 

 
Under tiden insåg NATO-länderna att man inte kunde låta denna framgång 
skymma kravet på Belgradregimen att dra tillbaka förband från Kosovo 
enligt FN-resolution 1199. I ett uttalande den 16 oktober meddelade man 
därför att flygangrepp hade uppskjutits intill den 27 oktober.85 Den 20 
oktober besökte SACEUR, Wesley Clark, Belgrad för att klara ut detaljer 
om ett tillbakadragande av övertaliga säkerhetsstyrkor från Kosovo. Clark 
hade fått instruktioner från Washington om att vara tydlig och vid behov 
överlämna hotet personligen till Milosevic. Så skedde också med 
omisskännlig amerikansk kärnfullhet: 
 

Mr President, …If you don’t withdraw, Washington is going to tell me 
to bomb you, and I´m going to bomb you good.86 

 
I FN-resolution 1203, beslutad den 24 oktober, bekräftades och 
understöddes den ingångna överenskommelsen och Belgradregimen 
uppmärksammades på att kraven från de föregående resolutionerna alltjämt 
var i kraft.87 En märklighet med denna resolution är att den, till skillnad från 
de två föregående, saknade formuleringen om att Säkerhetsrådet, i den 
händelse att kraven på åtgärder inte skulle uppfyllas, beslutade sig för att 
överväga ytterligare åtgärder för att bibehålla eller återskapa fred och 
säkerhet i regionen. Två dagar senare lyckades Clark nå en överens-
kommelse om tillbakadragande av övertaliga säkerhetsstyrkor och dagen 
före det att NATO:s bombningar skulle inledas påbörjades det serbiska 
tillbakadragandet. Detta var tvångsdiplomati i sin renaste form.88 
 
Som en följd av serbernas tillbakadragande och därefter proklamerade 
vapenvila ryckte nu UCK återigen fram för att fylla det tomrum som 
uppstått och återtog därmed de positioner som man tvingats lämna under 
                                                 
83 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 48 
84 Auerswald, 2000, s. 294. 
85 Auerswald, 2000, s. 303. 
86 Clark, 2002, s. 150. 
87 Auerswald, 2000, s. 303-306. 
88 Clark, 2002, s. 154-155. 
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serbernas sommaroffensiv. Det fanns ingenting i Holbrookes överens-
kommelse som kunde hindra detta och det var därutöver just ett av de 
argument som serberna hade framfört vid förhandlingarna. Under hösten 
byggdes nu KVM upp efterhand och innebar att övervakning av provinsen 
möjliggjordes samtidigt som hotet om flygangrepp mot serberna i Kosovo 
omöjliggjordes med hänsyn till övervakarnas säkerhet. NATO grupperade i 
november också en 1 700 man stark franskledd evakueringsstyrka 
(”Extraction Force”) i Makedonien i syfte att, vid behov, snabbt kunna 
hämta ut OSSE:s övervakningsmission.89 Som en följd av det förbättrade 
säkerhetsläget hade vid slutet av november de flesta internflyktingarna 
återvänt till sina byar.90 I ett utslag av framsynthet beslöt också NAC den 2 
december att planering för en cirka 30 000 man stark fredsbevarande styrka 
till Kosovo skulle inledas. I mars påföljande år hade den planerade styrkan 
utvidgats till cirka 40 000. Vare sig till storlek eller till sammansättning var 
styrkan dock avsedd som en interventionsstyrka.91 
 
Den 20 december besökte Wesley Clark Belgrad för att påpeka uppfattade 
brott mot oktoberöverenskommelsen avseende grupperingen av serbiska 
förband. Den serbiska hållningen att detta var övningsverksamhet 
exemplifierade den beprövade taktiken att hela tiden pröva gränserna för det 
tillåtna. Clark insåg att NATO:s trovärdighet ånyo var satt under prov men 
att de stundande helgerna lade hinder i vägen för ett adekvat svar på denna 
utmaning.92 
 
Med hotet från NATO neutraliserat och med tålamodet hårt prövat av 
UCK:s framryckning inledde serberna på julaftonen en större offensiv i 
trakten av staden Podujevo i ett klart brott mot resolution 1199.93 
Oktoberöverenskommelsen hade vunnit tid åt västmakterna och tillfälligt 
hindrat en humanitär katastrof men genom att inga åtgärder hade vidtagits 
för att stävja UCK var situationen vid nyåret närmast tillbaka på ruta ett. 
 

4.2.2 Analys 
 
Strategiskt mål 
 
USA:s strategiska mål förblev även under detta skede att vinna tid och 
undvika en eskalation men tack vare det ökande engagemanget från 
Albrights, Holbrookes och Clarks sida blev även målsättningarna tydligare. 
Jag menar att USA nu med den inre manövern hade målet att avgjort minska 
Milosevic handlingsfrihet med syftet att hålla den humanitära katastrofen 
”hanterbar” och därigenom också minska de inrikespolitiska riskerna. 
                                                 
89 Reiter, Erich (red) (2000) Der Krieg um das Kosovo 1998/99, Mainz.:v. Hase&Koehler 
Verlag, s. 108. 
90 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 49. 
91  Reiter, Erich (red), 2000, s. 110. 
92 Clark, 2002 s. 158-159. 
93 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 61. 
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Eskalationen fick inte tillåtas nå en sådan nivå att krav på insättande av 
amerikansk marktrupp uppstod. Det långsiktiga medlet att hindra eskalation 
var övervakningsmissionen och NATO:s spaningsflyg vilkas införande 
krävde hot om våld med luftmakt något som nödvändiggjorde att en 
konsensus för detta måste skapas bland de allierade i NATO. Det intressanta 
är att när detta väl lyckats visade sig OSSE:s övervakningsmission och 
luftmakt ömsesidigt uteslutande. Diplomatiska och militära maktmedel 
fungerade inte ihop vilket indikerar en mindre väl genomtänkt strategi. 
Något som mildrar denna slutsats är trots allt grupperingen av 
evakueringsstyrkan i Makedonien, vilken skulle ha möjliggjort en relativt 
snabb urdragning av KVM. Risken att OSSE-personalen skulle ha tagits 
som gisslan före det att evakueringen lyckats indikerar dock att 
oktoberöverenskommelsen snarare syftade till att lösa flyktingproblemet 
före vinterns ankomst på ett för amerikanerna tillfredsställande sätt och 
knappast var tänkt som en långsiktig lösning. 
  
Avgörande riktpunkt 
 
USA:s avgörande riktpunkt utvecklades under skedet till att bli ett direkt hot 
mot Milosevic politiska ställning. En bombning av Belgrad samtidigt som 
NATO i praktiken uppträdde som UCK:s flygvapen i Kosovo var i 
förlängningen ett direkt hot mot Milosevic regeringsinnehav. 
Oktoberöverenskommelsen visar på att riktpunkten var väl vald. Desto mer 
inkonsekvent framstår då situationen i slutet av skedet när riktpunkten 
förlorade sin avgörande karaktär genom OSSE:s övervakningsmissions 
införande i Kosovo. 
 
Serbernas avgörande riktpunkt kan därmed sägas ha varit att acceptera så få 
eftergifter som möjligt så sent som möjligt för att därmed försöka pressa 
västmakterna till splittring i bombningsfrågan. Flyktingproblematiken med 
den stundande vintern var den bästa hävstången i detta avseende eftersom 
serberna kunde räkna med att ledarna för västmakterna av 
hemmaopinionsskäl skulle känna sig tvingade att agera men att 
beslutsvåndan över vad som borde göras skulle skapa tid nog för att slå 
tillbaka UCK.   
 
 Manövrering – handlingsfrihet 
 
USA:s manövrering var under detta skede betydligt skickligare. Efter att ha 
förlorat initiativet, på grund av den skickliga serbiska kontramanövreringen 
i Moskva, grep Holbrooke efter det halmstrå som fanns och lyckades införa 
KDOM. Det var ur resurs- och effekthänseende närmast ett slag i luften men 
innebar ändå en möjlighet att något begränsa handlingsfriheten för 
Milosevic. Det går heller inte att utesluta att Holbrooke även såg 
möjligheten att skapa ett prejudikat såväl hos serberna som hos de allierade 
och omvärlden. Genom att dessutom binda upp serberna för en 
förhandlingsprocess, som Hill genom sin skytteltrafik mellan Pristina och 
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Belgrad kunde kontrollera om än inte styra resultatet av, hade därmed ett 
visst grepp tagits över den serbiska inre manövern. 
 
Holbrookes manövrering i oktober visar på ett i Beaufres mening mästerligt 
hanterande av en inre-yttre kombination. Genom att förutse att Milosevic 
motsträvighet skulle tippa över de tveksamma alliansmedlemmarna till ett 
godkännande av flygangrepp, och att ett verkligt hot om bombning sannolikt 
skulle tvinga Milosevic till eftergifter, kunde Holbrooke spela ut bägge sidor 
mot varandra och få det resultat han önskade. 
 
En allvarlig anmärkning mot oktoberöverenskommelsen är att det konkreta 
resultatet var att den handlingsfrihet för serberna (att bekämpa UCK) som 
avsikten var att minska, i själva verket därefter ökade genom att NATO 
begränsade sin egen handlingsfrihet att hota med våld. Från att efter 
Moskva-överenskommelsen ha återtagit initiativet och infört KDOM och 
OSSE:s övervakningsmission med spaningsflyg ledde det egna agerandet till 
att initiativet i den inre manövern återgick till serberna i slutet av skedet. Ett 
alternativt synsätt skulle kunna vara att en insikt fanns om att hotet av 
praktiska (och politiska) skäl inte kunde upprätthållas över tid och att 
förlusten av initiativet därmed var kalkylerad. Ur den yttre manöverns 
perspektiv var skedet en framgång genom att Milosevic potentiella 
understöd från Ryssland neutraliserades och att de allierade kunde övertalas 
till en renodlad luftmaktslösning som av interna amerikanska skäl var den 
enda möjliga. 
 
Den serbiska kontramanövreringen var under skedet utpräglat defensiv och 
följde principen om sena och endast nödvändiga eftergifter och det är 
därmed sannolikt att man hade ett relativt gott underrättelseläge avseende 
alliansens splittrade syn på frågan om våldsanvändning. Samtidigt tvingade 
UCK fram kontraproduktiva repressionsåtgärder som med hänsyn till den 
grundläggande målsättningen – att bevara Kosovo serbiskt – var 
nödvändiga. När det gäller den yttre kontramanövreringen kan ett rent 
nederlag inräknas i och med det ryska tysta medgivandet till NATO:s hot 
om bombning. 
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Strategiskt mönster – total strategi 
 
USA använde under skedet två mönster. Införandet av KDOM kan ses som 
ett exempel på den indirekta påtryckningen. Detta mönster följdes av direkta 
och mycket konkreta hot om våld för att efter OSSE:s övervakningsmissions 
införande återgå till den indirekta påtryckningen. Beaufre menar att denna 
växling av mönster faller under de successiva aktionernas mönster men jag 
är av den meningen att resultatet av de amerikanska ansträngningarna under 
skedet tyder på att en långsiktig strategisk plan saknades. Snarare präglas 
även detta skede av ad hoc-åtgärder. Något som stöder detta synsätt är att 
undersökningen inte har lett fram till att några försök gjordes att kontrollera 
UCK genom till exempel att stänga den albanska gränsen för inflödet av 
vapen och soldater. Därmed fanns en joker i leken som kunde framtvinga ett 
oönskat beteende från serberna. När nyåret 1999 närmade sig uppvisade 
resultatet av manövreringen att de politiska och militära maktmedlen inte 
kunde användas på ett ömsesidigt understödjande sätt mot serberna. Den av 
aktörerna som var väsentligast för att styra serbernas beteende ingick 
dessutom inte i det strategiska konceptet. Även under detta skede uppvisar 
USA därför brister avseende att leva upp till en total strategi.  
 
Serbernas användning av flyktingsituationen som påtryckning på 
västmakterna var deras främsta indirekta påtryckningsmedel. Ur 
västledarnas politiska perspektiv uppstod en oönskad press att göra något för 
att undvika den allmänna opinionens kritik för att ett Bosnien i repris tilläts 
att ske. Det mönster som främst omfattar serbernas manövrering anser jag 
vara de successiva aktionerna. Bekämpningen av UCK – med tillhörande 
ökning av antalet flyktingar – genomfördes i takt med att tillräcklig 
handlingsfrihet momentant kunde skapas. En fråga som debatterats är om 
framkallandet av de stora flyktingströmmarna var en medveten 
folkfördrivningstaktik eller om det endast var en bieffekt av bekämpningen 
av UCK. Sannolikt är det så att det i detta skede trots allt var det senare. De 
serbiska inrikestrupperna saknade uppenbarligen förmåga till en mindre 
brutal antigerillakrigföring. Samtidigt var det i så fall denna oförmåga som 
gav Milosevic hans främsta vapen, även om det var tveeggat. 
 

4.3 Skede 3 - januari till mars 1999 

4.3.1 Händelseförlopp 
Efter det att våldet från bägge sidor började trappas upp igen i december 
samlades det nationella säkerhetsrådet (NSC) i Washington i mitten av 
januari för att diskutera den fortsatta strategin i Kosovo-frågan. Albright tog 
tillfället i akt att argumentera för betydelsen av att NATO:s hot var 
trovärdigt för att tvinga Milosevic till eftergifter.94 Samma dag, den 15 
januari, kom rapporter om en händelse som skulle komma att få 
                                                 
94 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 70. 
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konsekvenser för serbernas handlingsfrihet och göra slut på den 
amerikanska handlingsförlamningen. Tidigt på morgonen den 15 januari 
angrep serbiska säkerhetsstyrkor byn Racak. Efter några timmars strid 
retirerade UCK och serberna gick in i byn. Ett team från OSSE:s 
övervakningsmission kom några timmar senare till platsen och förde bort 5 
sårade. Sammanlagt återfanns under det kommande dygnet 45 döda 
Kosovoalbaner på platsen.95 
 
Påföljande dag besökte chefen för övervakningsmissionen, den amerikanske 
diplomaten William Walker, platsen och konstaterade att flera av offren 
hade skador som tydde på att de regelrätt avrättats. Han uttalade sig direkt 
för media och lade entydigt skulden på de serbiska myndigheterna. Walker 
kallade därutöver händelsen för ett brott mot mänskligheten. Dessa 
uttalanden skapade irritation hos serberna, men även inom 
övervakningsmissionen, då några experter ännu inte hade kunnat undersöka 
platsen.96 Trots att detta skulle komma att gynna hökarna inom den 
amerikanska regeringen finns det inget som styrker att Walker agerade på 
amerikanska instruktioner. Det är snarare sannolikt att Walkers tidigare 
erfarenheter spelade en roll. Tio år tidigare hade han varit ambassadör i El 
Salvador under den tidsperiod när USA hjälpte regeringen mot 
vänstergerillan samtidigt som den understödde Contras i Nicaragua. Det är 
därför, som Clark påpekar, ett rimligt antagande att han skulle känna igen en 
massaker när han såg den.97 
 
Fyra dagar senare lade Albright fram ett nytt förslag till strategi i NSC. 
Planen gick ut på att bägge parter i Kosovokonflikten under ultimatum 
skulle tvingas att acceptera en interimsuppgörelse med fastställda datum. 
Om bägge parter gick med på detta avtal skulle NATO möjliggöra dess 
genomförande med marktrupp i Kosovo. Om Belgrad vägrade skulle 
NATO:s ännu i kraft varande ACTORD utlösas och en stegrad flygkampanj 
påbörjas. Albrights plan utgick från antagandena att: 
 

• Amerikansk marktrupp skulle behöva delta för att övertyga de 
allierade om att ett nytt fiasko, likt det i Bosnien, inte skulle 
återupprepas. 

• Milosevic inte skulle göra några eftergifter om inte ett trovärdigt hot 
om flygangrepp fanns. 

• Ytterligare förhandlingar var utsiktslösa; därför måste en 
interimsuppgörelse drivas igenom med hot om våld eller i värsta fall 
användande av våld. 

 
Racak-massakern skulle komma att bli en vattendelare inför framtiden. 
Inom Clinton-administrationen insåg även duvorna att något nu måste göras. 

                                                 
95 Judah, 2002, s. 193. 
96 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 63-64. 
97 Clark, 2002, s. 160. 
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Samma effekt skulle komma att förmärkas i regeringarna i Europa.98 
Albright hade, efter nästan ett års strävanden, fått den hävstång hon behövde 
för att sluta leden kring en ren tvångsdiplomati. 
 
Samma dag som NSC fattade sitt beslut, den 19 januari, sändes nu Clark till 
Belgrad med instruktioner om att vara tydlig i syfte att bereda vägen för en 
undersökning av massakern, tillse att Walker – som serberna ville utvisa – 
gavs tillstånd att kvarstanna i Kosovo samt att anmoda Milosevic att 
uppfylla kraven i oktoberöverenskommelsen. Detta möte avlöpte på sämsta 
tänkbara sätt. Milosevic nekade till samtliga krav trots att Clark uttryckligen 
hotade med att de flygplan – som återvänt till sina hemmabaser sedan 
oktober – åter skulle komma att samlas i Italien.99 
 
Med den amerikanska regeringen äntligen i konsensus över Kosovopolitiken 
inledde Albright manövreringen syftande till att få de allierade och Ryssland 
med på samma linje. Överläggningarna med den ryske utrikesministern, Igor 
Ivanov, syftade till att i bästa fall få stöd och i det näst bästa undvika aktiv 
opposition. Den uppfattning Albright den 26 januari lämnade Moskva med, 
var att ryssarna kunde acceptera att Belgradregimen hotades för att uppnå ett 
avtal men att en användning av våld för samma syfte var otänkbart.100 
Rundresan bland de allierade gav vid handen att endast Storbritannien och i 
viss mån Frankrike var villiga att stiga ombord villkorslöst. Tre hinder låg i 
vägen. För det första ansågs den amerikanska tröskeln och syftet med 
våldsanvändning vara för låg respektive kortsiktigt. Skulle våld användas 
måste ett tillräckligt framsynt politiskt mål ställas upp. För det andra ställdes 
krav på att amerikansk marktrupp skulle delta för att undvika att européerna 
ensamma skulle ta hand om konsekvenserna av en flygkampanj. För det 
tredje ansåg några nyckelstater att UCK skulle få tvivelaktiga fördelar om 
hotet endast riktades mot serberna. NATO skulle riskera att bli UCK:s 
flygvapen. Amerikanerna fick nu förfina sitt förslag så att det kunde 
omfattas av samtliga allierade. Resultatet av denna överarbetning var en 
koherent strategi som kunde accepteras av samtliga NATO-medlemmar. 
Som politiskt mål ansattes nu den senaste versionen av Hills förslag till avtal 
som parterna skulle få ett slutdatum för att acceptera. Om detta inte skedde 
skulle luftangrepp tillgripas. Amerikanerna hade därutöver villkorat 
angreppen på serbiska säkerhetsstyrkor beroende på UCK:s uppträdande och 
att Kosovoalbanerna accepterade avtalet.101 Albright skulle komma att 
uttrycka detta kristallklart vid en intervju i Rambouillet några veckor senare: 
 

If the talks crater because the Serbs do not say yes, we will have 
bombing. If the talks crater because the Albanians have not said yes, 
we will not be able to support them, and in fact we will have to cut off 

                                                 
98 Halberstam, 2001, s. 410. 
99 Clark, 2002, s. 161-163. 
100 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 74. 
101 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 73-74. 
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whatever help they are getting from the outside. If it fails because both 
parties say no, there will be no bombing of Serbia…102 

 
Frågan om deltagande av amerikansk trupp i det som nu börjat kallas 
Kosovo Force (KFOR) skulle få vänta till dagen efter det att president 
Clinton friats från riksrättsåtalet för Lewinsky-affären.103 Den 13 februari 
höll presidenten ett radiotal till nationen där han anförde att cirka 4 000 man 
skulle kunna komma att avdelas till KFOR.104 Då hade 
Rambouilletkonferensen redan pågått en vecka. 
 
Offentliggörandet av den nya strategin genomfördes med en serie 
koordinerade uttalanden från, i tur och ordning, FN:s generalsekreterare, 
NATO:s generalsekreterare, Kontaktgruppen, Albright och NAC. Kofi 
Annan visade tydligt att han gav NATO sin välsignelse fullt ut med orden: 
 

Therefore, let me ask only that we all – particularly those with the 
capacity to act – recall the lessons of Bosnia.105  

 
Javier Solana följde upp Annans uttalande genom att kompromisslöst 
tillkännage: 
 

What we have seen in Yugoslavia during the past decade is that it is 
very difficult to stop internal conflicts if the international community is 
not ready to use force…The Contact Group meeting in London 
tomorrow will launch an important initiative. It will be fully backed by 
NATO’s military capabilities. We are ready to act, if necessary.106  

  
Kontaktgruppens uttalande följande dag klargjorde att: 
 

The future of the people of Kosovo is in the hands of the leaders in 
Belgrade and Kosovo. They must commit themselves now to complete 
the negotiations on a political Settlement within 21 days to bring peace 
to Kosovo. The Contact Group will hold both sides accountable if they 
fail to take the opportunity now offered to them, just as the Group 
stands ready to work with both sides to realize the benefits for them of 
a peaceful solution.107 

 
Albright följde upp detta pressmeddelande med ett uttalande där tidspressen 
underströks och där parterna anmodades att genomföra uppriktiga för-
handlingar. 
 

We have sent the parties an unmistakeable message – get serious. 
Showing up is not going to be good enough.108 

 
                                                 
102 Auerswald, 2000, s. 538. 
103   Halberstam, 2001, s. 421. 
104   Auerswald, 2000, s. 512. 
105 Auerswald, 2000, s. 464. 
106 Auerswald, 2000, s. 463. 
107 Auerswald, 2000, s. 473. 
108 Auerswald, 2000, s. 474. 
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NAC:s uttalande den 30 januari fullkomnade serien genom att klargöra att: 
 

NATO is ready to take whatever measures are necessary in the 
light of both parties` compliance with international commitments 
and requirements.109 

 
Därmed ansåg arrangörerna av Rambouilletkonferensen att ”manegen 
slutgiltigt var krattad”. För att möjliggöra en tillräckligt snabb reaktion på 
utvecklingen i Kosovo överläts beslutet att inleda flygangrepp på NATO:s 
generalsekreterare.110 Solana behövde därmed endast konfirmera sitt beslut 
med medlemmarnas huvudstäder för att initiera bombningarna. 
 
Genom att den 6 februari komma till Rambouillet godkände parterna 
implicit de 26 punkter som Hill presenterat för dem omedelbart efter 
Kontaktgruppens kallelse till konferensen. Dessa omfattade bland annat 
upprättandet av demokratiska institutioner, mänskliga rättigheter, 
upprättande av mekanismer för lösning av tvister, ett upphörande av 
våldsaktioner samt att interimsavtalet skulle gälla i tre år. Ingen av 
punkterna var förhandlingsbar och alla förslag till lösning av konflikten var 
underordnade dem. Då konferensen genomfördes i Kontaktgruppens namn 
stod de brittiska och franska utrikesministrarna som värdar. Den högsta 
amerikanska representationen stod Christopher Hill för.111 
 
Den första veckan avlöpte inte väl. Ett skäl var delegationernas 
sammansättning. Serberna hade sänt en delegation med lägre tjänstemän 
som konsekvent vägrade att delta i seriösa förhandlingar. Den 
Kosovoalbanska delegationen kännetecknades visserligen av höga 
representanter men också av splittring som inte underlättades av att man 
enats om att samtliga beslut skulle tas i konsensus. De politiska partierna 
satt jämsides med UCK-företrädare och den interna oenigheten skulle 
komma att visa sig stor. Den verkliga stötestenen skulle dock komma att bli 
det som sedermera blev känt som Annex B. Detta var inte färdigförhandlat 
mellan NATO-medlemmarna när parterna anlände till Rambouillet. Annexet 
innehöll förslaget till säkerhetsdelen av interimsavtalet som bland annat 
behandlade detaljerna om KFOR. Frankrike, som misslyckats med att 
underordna NATO:s beslut om flygangrepp under Kontaktgruppen, försökte 
tvinga fram att KFOR skulle ta emot sin politiska styrning från 
Kontaktgruppen och inte från NAC. Förslaget visades sig oacceptabelt för 
samtliga övriga medlemsstater. Dessutom ansåg man i Paris att ett FN-beslut 
var nödvändigt före insättandet av KFOR. Tvisten löstes genom ett brittiskt 
förslag om att ett godkännande av Säkerhetsrådet skulle anses tillräckligt.112 
 
Annex B briserade som en bomb en dryg vecka in i förhandlingarna. 
Serberna vägrade att underteckna ett avtal som innebar att utländsk trupp 
                                                 
109 Auerswald, 2000, s. 478. 
110 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 77. 
111 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 77-78. 
112 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 80. 
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skulle komma att beträda serbisk jord. Av texten framgick att NATO-
trupperna, utöver Kosovo, även skulle ha fritt tillträde till Serbien. 
Kosovoalbanerna å sin sida vägrade att underteckna de politiska delarna av 
avtalet om man inte erhöll de säkerhetsgarantier som KFOR innebar.113 
 
Efter att ha förlängt förhandlingarna, som snabbt närmade sig ett totalt 
stillestånd, till den 20 februari sände nu Washington ambassadör Hill på en 
blixtvisit till Belgrad. Denna hade effekt såtillvida att serberna nu började 
diskutera de politiska delarna av avtalet. Förhandlarna bröt nu mot sina egna 
regler och reviderade avtalsförslaget efter serbiska önskemål utan att 
efterfråga den Kosovoalbanska delegationens åsikt. Trots ytterligare en 
blixtvisit till Belgrad (då Milosevic vägrade att träffa honom) lyckades inte 
Hill påverka serberna till ett undertecknande. Dessvärre hade Hills 
inledningsvis hemliga resor till Belgrad gjort Kosovoalbanerna 
misstänksamma. Ett misslyckande stod för dörren och Albright anlände nu 
för att försöka pressa fram en lösning i det låsta läget. Trots den 
amerikanska hållningen att det var ett misstag att förlänga tidsfristen hade 
européerna och ryssarna fått sin vilja igenom. Albright koncentrerade nu all 
kraft på att pressa Kosovoalbanerna till ett undertecknande. Efter tre dagar 
lyckades hon pressa fram – inte ett undertecknande, men – ett principiellt 
godkännande av avtalet som skulle komma att undertecknas efter två 
veckors konsultationer med de hemmavarande i Kosovo. Kontaktgruppens 
utrikesministrar stod nu inför ett dilemma. Ett Kosovoalbanskt 
undertecknande skulle ha inneburit att bombningar hade kunnat inledas mot 
de motsträviga serberna. När tidsfristen gick ut vid middagstid den 23 
februari fann sig Kontaktgruppen nödd och tvungen att återigen utsträcka 
tidsfristen, den här gången till den 15 mars då ett undertecknande skulle ske 
i Paris.114 I praktiken erbjöd man därmed även Slobodan Milosevic en sista 
utväg för att ändra sin halsstarriga hållning. Samtidigt hade USA köpt sig tid 
att med en sista kraftansträngning undvika ett krig.   
 
Tiden fram till ödesdatumet nyttjades nu till febrila försök att få båda parter 
att underteckna interimsavtalet. Albright lät sända, den bland albaner 
populäre, republikanske senatorn, Bob Dole till Makedonien där han 
klargjorde för Kosovoalbanerna att NATO skulle överge dem om de inte 
skrev under.115 Kosovoalbanerna lät efterhand förstå att de skulle komma att 
underteckna avtalet. Däremot gav ryska och europeiska försök att rubba 
Belgradregimen inget resultat. Holbrooke besökte Belgrad den 9 mars för att 
understryka det allvarliga i situationen men Milosevic svar blev ett uttalande 
där det fastställdes att detta försök att villkora en politisk lösning med ett 
serbiskt accepterande av utländsk trupp var oacceptabelt.116 
 

                                                 
113 Daalder & O´Hanlon, 2000,s. 80. 
114 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 81-83. För en mer detaljerad beskrivning av 
förhandlingsspelets alla turer se Judah, 2002, s. 197-226.  
115 Judah, 2002, s. 220. 
116 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 83. 
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I Paris lät den Kosovoalbanska delegationen meddela att den var beredd att 
underteckna interimsavtalet närhelst det passade. Serberna däremot 
chockade sina värdar genom att framlägga en egen version av 
interimsavtalet där 70 procent av texten antingen strukits eller ändrats. Detta 
var deras sista försök att frigöra den politiska delen av avtalet från det för 
dem oacceptabla Annex B.117 Judah anför att serberna i Rambouillet, genom 
sin underrättelsetjänst, visste att Kosovoalbanerna inte skulle underteckna 
avtalet men att tillförlitliga underrättelser saknades i Paris.118  
 
Den 17 mars begärde den jugoslaviske utrikesministern att FN:s 
säkerhetsråd skulle sammankallas till ett urtima möte för att påverka NATO 
att dra tillbaka de militära förband som nu omgav Serbien. Det uppgivna 
syftet var att minska hoten mot fred och säkerhet i regionen.119 Önskemålet 
kom inte att hörsammas. Ryssarna hade slutgiltigt förlorat tålamodet med 
sina serbiska bröder. 
 
Den 18 mars skrev den Kosovoalbanska delegationen under interimsavtalet. 
Konferensvärdarna konstaterade att samtalen inte skulle komma att 
återupptas förrän serberna tillkännagav att de accepterade innehållet i 
avtalet.120 Nu vidtog de sista förberedelserna för krig och den 20 mars 
evakuerades OSSE:s övervakningsmission från Kosovo.121 
 
Judah nyanserar bilden av serbernas hårdnackade inställning genom att 
redovisa intervjuer han gjort med serber. Den dåvarande jugoslaviske 
utrikesministern, Zivadin Jovanovic, anför att USA hade geopolitiska 
strävanden och att det var detta som var grunden till kravet i Annex B på att 
KFOR skulle ha full rörelsefrihet även i Serbien. Det skulle därmed ha varit 
fråga om en ren ockupation, något serberna omöjligt kunde acceptera utan 
strid.122 En Belgradredaktör, Braca Grubacic, menar att Milosevic beslut att 
trotsa Väst bottnade i att han kände sig sviken av Holbrooke. Efter 
oktoberöverenskommelsen skulle Milosevic ha förutsatt att USA skulle 
vidta åtgärder för att minska UCK:s inflytande och handlingsfrihet. När så 
inte skedde och NATO dessutom krävde tillträde även till Serbien fruktade 
han att någon, som Walker (som han misstrodde), skulle komma och avsätta 
honom.123 En sannolik bedömning är att Milosevic trodde sig om att kunna 
uthärda en bomboffensiv som beroende på folkopinionen i NATO-länderna 
med nödvändighet måste bli kort.124  Clark menar också att den bild som 
Milosevic stod inför inte var helt enkel att tolka. Under samma tidsperiod 
som flygplan började samlas i Italien omdirigerade Pentagon hangarfartyget 

                                                 
117 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 84. 
118 Judah, 2002, s. 223. 
119 Auerswald, 2000, s. 663. 
120 Daalder & O´Hanlon, 2000, s. 84. 
121 Judah, 2002, s. 227. 
122 Judah, 2002, s. 224-225. 
123 Judah, 2002, s. 230. 
124 Judah, 2002, s. 229. 
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Theodore Roosevelt från dess utgångsläge i det Adriatiska havet till Persiska 
Viken. Samtidigt pågick förhandlingarna i Paris.125 
 
I ett sista försök att övertala Milosevic besökte Holbrooke Belgrad den 23 
mars. Han framförde då att bombningarna skulle bli ”swift, severe and 
sustained”. Milosevic vägrade kategoriskt att ge med sig.126 Samma dag, 
klockan 23.31, fick Clark sitt förväntade samtal från Hugh Shelton, USA:s 
militäre överbefälhavare. Hans överlämnande av befälet för de deltagande 
amerikanska flygstyrkorna till SACEUR var korthugget: 
 

Wes, it’s a go. 127 
 
Nästa dag påbörjades flygangreppen. Den USA-ledda indirekta strategin 
baserad på diplomati understödd av hot hade nått vägs ände och fick nu 
lämna plats för ett 78 dagar långt genomförande av hotet stött av diplomati.  
 

4.3.2 Analys 
 
Strategiskt mål 
 
USA:s strategiska mål under skedet förefaller att ha förändrats beroende på 
händelserna i Rambouillet. Den inledande målsättningen – att få kontroll på 
utvecklingen genom att binda upp bägge parter för ett internationellt 
övervakat avtal – byggde på förutsättningen att Kosovoalbanerna skulle 
agera rationellt sett ur ett amerikanskt perspektiv. När så inte skedde stod 
man inför ett mycket svårt läge. Amerikanerna hade förutsatt att serberna 
skulle vara den part som skulle bli svårast att övertyga om ett 
undertecknande. När nu Kosovoalbanerna vägrade underteckna innebar det, 
genom västmakternas egna utfästelser som därmed begränsade 
möjligheterna att bomba serberna, att möjligheterna att hindra en mycket 
allvarlig humanitär katastrof gick om intet med potentiellt allvarliga 
politiska konsekvenser för alliansens regeringar. Det inledande målet fick nu 
läggas åt sidan till förmån för en tvåstegstaktik. Genom Albrights 
koncentrerade ansträngningar att först få Kosovoalbanerna att skriva under 
skulle handlingsfriheten att hota serberna återskapas. När hotet om våld 
ånyo kunde utnyttjas fanns återigen förutsättningarna att även tvinga 
serberna att skriva på. 
 
Daalder et al tillbakavisar hypotesen om att Annex B medvetet var utformat 
på ett sådant sätt att det skulle vara oacceptabelt för serberna. Annexet 
skulle istället ha varit utformat efter det standardutförande som gällde i 
fredsbevarande sammanhang. Såväl Albrights talesman James Rubin som en 
högre brittisk tjänsteman vid utrikesministeriet tillbakavisade att NATO 

                                                 
125 Clark, 2002, s. 425. 
126 Judah, 2002, s. 227. 
127 Clark, 2002, s. 191. 
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skulle ha bombat Serbien endast av detta skäl.128 Detta må vara hänt. 
Samtidigt är det, mot bakgrund av den kunskap och erfarenhet av Slobodan 
Milosevic som på slutet av 1990-talet fanns i de västliga 
utrikesministerierna, svårt att avhålla sig från reflektionen att just denna 
erfarenhet borde ha inneburit en insikt om att det skulle bli mycket svårt att 
få igenom detta krav. Den bild av aningslöshet som ovanstående sagesmän 
förmedlar får tillskrivas segrarnas rätt att skriva historien. En möjlig hypotes 
är därför att en mindre krets, när man nu ändå stod på randen till ett krig, såg 
möjligheten att försöka framtvinga ett regimskifte i Belgrad. Möjligheterna 
att kunna styrka denna hypotes framstår dock som utsiktslösa. 
 
Val av avgörande riktpunkt 
 
Det undersökta materialet ger vid handen att USA:s val av avgörande 
riktpunkt inför Rambouillet sannolikt var att genom ett Kosovoalbanskt 
undertecknande av interimsavtalet ställa serberna inför dilemmat att själva 
underteckna eller att bli bombade. Om detta var den valda riktpunkten är det 
också rimligt att ställa frågan hur realistiskt ett serbiskt undertecknande var? 
Annex B-frågan i kombination med den betydelse Milosevic tillmätte 
Kosovo för sin politiska överlevnad medför att ett ifrågasättande av 
realismen i konferensvärdarnas förhoppningar kan göras. Här ger empirin 
inget nöjaktigt svar. När förhandlingarna var nära att gå om intet övergick 
valet av riktpunkt till att hota Kosovoalbanerna med att dessa skulle överges 
för att genom deras undertecknande överhuvudtaget kunna återta initiativet. 
Riktpunkten visade sig i detta fall bättre vald. 
 
Manövrering och handlingsfrihet 
 
Racak-massakern kan uppfattas som att serberna misstog sig avseende 
vilken grad av handlingsfrihet de egentligen disponerade. (Ett alternativt 
betraktelsesätt skulle kunna vara att ett ”slarvigt” taktiskt genomförande fick 
strategisk effekt). Händelsen fick vittgående konsekvenser för USA:s 
möjligheter att öka sin egen handlingsfrihet. I och med att amerikanerna 
som en direkt konsekvens slutgiltigt lyckades sluta leden ökade den kraft 
som därmed kunde utövas i den yttre manövern. Efter att ha tillförsäkrat sig 
ett begränsat men tillräckligt ryskt medgivande stötte man dock på patrull 
hos de övriga NATO-medlemmarna. Beroende på att riksrättsprocessen mot 
president Clinton ännu inte var avslutad var den amerikanska 
handlingsfriheten att sätta in marktrupp fortfarande näst intill obefintlig. 
Kritiken avseende konsekvenserna av att alliansen skulle komma att fungera 
som UCK:s flygvapen visar också på att européerna inte hade för avsikt att 
böja sig alltför enkelt för det amerikanska försöket att komma undan med en 
låg inrikespolitisk risk när man krävde att de europeiska regeringarna skulle 
ta en större. Det reviderade avtalsförslaget och den mer nyanserade 
hållningen till Belgrads rätt att försvara Kosovo mot UCK kan uppfattas 
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FHS/ ISS ENSKILD UPPSATS FHS 19100: 2035 
ChP 01-03 
Mj Carl-Henrik Styrenius 2003-05-15 Sida 37 (42) 
_____________________________________________________________ 
 
som en begränsning av den amerikanska handlingsfriheten och ökade 
definitivt den serbiska. 
Den välorkestrerade presentationen av det nya förslaget uppbackat av ett 
trovärdigt hot visar på ett skickligt förberett, till övervägande del, 
amerikanskt återtagande av initiativet. Det är därför en märklighet att man 
valde att låta Kontaktgruppen leda förhandlingarna i Rambouillet. 
Amerikanerna företräddes därutöver på låg nivå i form av Hill. Litteraturen 
ger ingen vägledning huruvida detta berodde på en övertro avseende hotets 
trovärdighet eller om det var en eftergift till de franska värdarna. Det 
framstår ändock som underligt att det amerikanska initiativet skulle slutföras 
av européerna. 
 
Att Albright, när hon väl kom till Rambouillet, ägnade all kraft åt den ena 
parten skulle kunna uppfattas som ensidigt men skall vägas mot att nivån på 
de två parternas delegationer var avgjort olik. USA valde demonstrativt att 
lägga kraft på den delegation som var förmögen att fatta beslut. Därmed 
kom den enda vettiga handlingsmöjligheten att överensstämma med den 
modifierade riktpunkten. Att sända Hill istället för Holbrooke till Belgrad 
kan däremot uppfattas som ett sätt att visa missnöje med kvaliteten på den 
serbiska delegationen mer än som ett seriöst försök. 
 
Den serbiska vägran att underteckna interimsavtalet kan förstås mot 
bakgrund av de föreställningar om syftet med det amerikanska initiativet 
som fanns i Belgrad. Serbernas handlingsfrihet var hårt beskuren då de nu 
övergivits av ryssarna. Så länge utländsk trupp hölls borta från Kosovo (och 
Serbien) fanns fortfarande möjligheter att få en annan överenskommelse till 
stånd genom att använda flyktingarnas situation som förhandlingsbricka.  
 
Mönster och total strategi 
 
Det amerikanska agerandet under detta skede baserades på det direkta hotet 
mot serberna. När Kosovoalbanerna oväntat lade hinder i vägen för detta 
fanns uppenbarligen ingen reservplan varför alla ansträngningar sattes in för 
att kunna återskapa hotet. Genom att klargöra att ett uteblivet 
undertecknande från Kosovoalbanerna skulle innebära att NATO inte skulle 
skydda dem längre är det rimligt att påstå att den indirekta påtryckningen 
nyttjades mot dem. 
 
Ur totalstrategisk synpunkt var utgångsläget inför Rambouillet utmärkt. 
Serbernas enda potentiella allierade var neutraliserad och alliansen stod enad 
bakom ett trovärdigt direkt hot. Ändå höll planen på att stupa på grund av att 
den inte var förankrad hos Kosovoalbanerna. En reflektion som låter sig 
göras är att ett års negligerande av UCK höll på att få ett högt pris. 
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5. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT OCH 
DISKUSSION 
5.1 Undersökningens resultat 
 
USA:s strategiska mål förblev oförändrat att vinna tid och undvika insats 
med egen marktrupp under den period som presidenten stod under hot om 
att bli fälld i riksrättsprocessen. När denna avlöpt lyckosamt förändrades 
målet till att omfatta upprättandet av en faktisk kontroll av läget på marken i 
Kosovo, något som krävde just insats med marktrupp. För de indicier som 
avhandlats avseende att målet under det sista skedet var det mer ambitiösa, 
nämligen att störta Milosevic, finns inte tillräckligt stöd i det empiriska 
materialet. 
 
Den av USA inledningsvis valda avgörande riktpunkten129 var att säkerställa 
internationaliseringen av konflikten. Genom antagandet av FN-resolution 
1160 uppnåddes detta och fullföljandet av detta val, genom en aktiv inre 
manövrering, innebar en möjlighet att sakta ned skeendet på marken i 
Kosovo. I det påföljande skedet kunde, genom skicklig manövrering av 
Richard Holbrooke, tillräcklig enighet skapas bland de allierade i NATO för 
att välja Milosevic politiska ställning som riktpunkt. Oktober-
överenskommelsen visar på att detta val var effektivt. Även om denna 
överenskommelse i realiteten hade kort varaktighet uppfyllde den kravet att 
vinna nödvändig tid. I det avslutande skedet var riktpunkten inledningsvis 
återigen Milosevic politiska ställning och resurser för att kontrollera 
situationen i Kosovo för att, på grund av Kosovoalbanernas (i USA:s ögon) 
irrationella beteende, paradoxalt nog riktas mot just dessa Milosevic offer 
vilket, när dessa föll till föga, möjliggjorde att den avgörande riktpunkten 
återigen blev Milosevic. 
 
Inledningsvis lyckades den amerikanska manövreringen inte skapa någon 
större handlingsfrihet. De initiativ som togs, som till exempel att tidigt 
aktivera NAC, skulle dock komma att få betydelse längre fram. En 
manövrering avsedd att begränsa den serbiska handlingsfriheten påbörjades 
under skedet genom Holbrookes inre manövrering möjliggjord genom att 
FN-resolution 1160 antogs. Den serbiska riposten i form av 
Moskvaöverenskommelsen innebar att initiativet tillfälligt övergick till 
serberna. Under det därpå följande skedet var den amerikanska 
manövreringen desto skickligare med Holbrookes slutande av 
oktoberöverenskommelsen som kronan på verket. Oförmågan att till fullo 
förutse konsekvenserna av OSSE:s övervakningsmission (KVM) för den 
egna handlingsfriheten var dock något som innebar att initiativet i slutet av 

                                                 
129 Med avgörande riktpunkt menar Beaufre den kritiska sårbarhet hos motståndaren som, 
om påverkad, tvingar fram hans nederlag. 
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skedet återigen gick tillbaka till den serbiska sidan. Det avslutande skedet 
inleddes med att serberna genom ett överutnyttjande av sin handlingsfrihet 
vid Racak-massakern åter förlorade initiativet. Detta i kombination med en 
slutligen uppnådd amerikansk enighet i Kosovofrågan innebar att USA 
kunde ta initiativet till en offensiv manövrering som kröntes av Rambouillet. 
Väl där förlorades återigen initiativet tillfälligt, nu till Kosovoalbanerna, 
men kunde, efter deras undertecknande av interimsavtalet, slutligen återtas. 
Sedd på detta sätt, i en följd, visar denna växelsång (eller duell) på de 
avsevärda svårigheter den inrikespolitiska situationen såväl som en hårt 
trängd motståndare kunde förorsaka när en långsiktig strategisk plan 
saknades eller inte var möjlig att skapa. 
 
Då källmaterialet till övervägande delen är författat av amerikaner är det inte 
möjligt att med någon större tillförlitlighet ta ställning till vilken betydelse 
USA:s medlemskap i NATO hade för dess möjligheter att skapa 
handlingsfrihet. Frågans relevans för att värdera nyttan av allianser bjuder 
ändå att ett försök bör göras. Den bild som tonar fram i analysen är att ett 
aktivistiskt USA under hela det undersökta förloppet fick dra de flesta, 
motvilliga, européerna med sig. Denna europeiska motvilja att engagera sig 
i konflikten kan synas underlig eftersom det var dessa stater som skulle 
komma att drabbas ojämförligt hårdast av en massflykt ifrån Kosovo. När så 
den amerikanska oviljan att engagera sig med något annat än 
flygstridskrafter läggs till detta tonar en annan bild fram. Nämligen den att 
européerna inte ensamma var villiga att bära bördan av att sätta in 
marktrupp. Enighet om att ställa Milosevic inför ett definitivt och komplett 
ultimatum uppnåddes inte heller förrän amerikanerna hade tillkännagivit att 
marktrupp skulle kunna ställas till förfogande för KFOR. En tolkning som är 
möjlig att göra är att med USA:s ledarroll inom NATO följer ett pris som 
stavas solidaritet. Konsekvensen av detta var därför att först efter det att 
”avgiften” (i form av ett avdelande av marktrupp till KFOR) erlagts, något 
som blev möjligt efter president Clintons frikännande i riksrättsprocessen, 
innebar medlemskapet en avgjord fördel. USA:s beroende av att ena 
alliansen var också en avgörande riktpunkt för serberna som med en 
skickligare hantering av flyktingfrågan eventuellt hade kunnat splittra 
NATO inför t ex oktoberöverenskommelsen. 
 
Vid en total överblick av det strategiska skeendet framstår det som att USA 
handlat enligt det strategiska mönster som Beaufre kallar de successiva 
aktionerna och därtill med kronärtskockstaktik. Handlingsfriheten var 
inledningsvis liten men kunde just successivt stadigt ökas trots tillfälliga 
motgångar. Ett bekymmer var att begränsningen avseende de militära 
maktmedlen låg kvar under större delen av skedet. Därmed var det endast i 
det sista skedet som ett långsiktigt trovärdigt hot kunde upprättas. Det hot 
som då presenterades visade sig paradoxalt nog otillräckligt mot en 
motståndare som stod med ryggen mot väggen och inte hade något att 
förlora. 
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5.2 Avslutande diskussion 
 
 
Kosovokonflkten var en mycket komplicerad konflikt där flera parter 
kämpade mot varandra under efterlevande av distinkt olika strategiska 
mönster. UCK använde totalt utdraget krig på låg nivå mot serberna. 
Serberna använde kamp med våldsmedel syftande till militär seger mot UCK 
och den indirekta påtryckningen mot NATO. NATO å sin sida använde, 
som konstaterats, de successiva aktionerna mot serberna och negligerade 
under större delen av tiden serbernas motståndare istället för att samordna 
sig med dem. Mot bakgrund av denna komplicerade interaktion, och med 
tillägg av de begränsningar som plågade USA, är det lätt att efteråt peka på 
de misstag som begicks. Konflikten ställde dessutom världssamfundet inför 
en helt oförberedd situation som krävde en snabb reaktion. 
 
Det amerikanska agerandet ger intryck av att å ena sidan ha varit långsiktigt 
såtillvida att manövrering syftande till att skapa handlingsfrihet med de 
militära maktmedel man bedömde sig komma att behöva initierades 
omedelbart. Å andra sidan präglas vissa åtgärder av en fantasilös 
kortsiktighet som t ex oktoberöverenskommelsen och Rambouillet-
konferensen. När det gäller den senare är det svårt att undvika reflektionen 
att USA visade nonchalans och förlitade sig på att enkel rå kraft skulle lösa 
problemet. Det är dock en gammal sanning att en förhandling sällan avlöper 
planenligt när man spelar ett nollsummespel vilket rent praktiskt var det som 
erbjöds serberna. 
  
Det finns även anledning att reflektera över vilka lärdomar som i 
totalstrategisk anda kan dras av det undersökta skeendet. Den första är att 
det på politisk nivå bör finnas en planeringsstab som i likhet med en välövad 
militär stab kontinuerligt genomför planering för olika tänkbara scenarier 
enligt principen ”plans are nothing, planning is everything”.130 Beaufres 
teori om den totala strategin förutsätter ett politiskt ledarskap som 
samordnande instans för att åstadkomma den nödvändiga synergin. Av 
redovisade skäl saknade USA förutsättningarna för detta under lång tid.  
 
Idén att kunna bedriva en total strategi synes mig på ett teoretiskt plan vara 
särskilt lämpad för stater som har ett statskick med en exekutiv 
presidentmakt. I teorin borde den typen av stater ha lättare för att samordna 
sina maktmedel till en enhetlig och synergistisk linje. Det studerade fallet 
visar på att så inte alltid är fallet. De interna hinder USA hade för att föra en 
total strategi bottnade samtliga i inrikespolitiska begränsningar. Frågan är 
dock hur stora växlar som skall dras på president Clintons predikament. I till 
exempel Frankrike hade motsvarande orsak till situationen säkerligen inte 
inneburit någon som helst begränsning för den franske presidentens 
maktutövning. En jämförelse med det svenska statsskicket och svensk 
myndighetsstruktur anser jag talar för sämre möjligheter att bedriva en total 
                                                 
130 Citatet tillskrivs George S. Patton, berömd amerikansk general under VK II. 
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strategi då en relativt omfattande myndighetssamordning sannolikt skulle 
komma att krävas. Detta är ett arbete som den nyuppsatta Krisberedskaps-
myndigheten till del har i uppdrag att underlätta. 
 
Undersökningen har visat på handlingsfrihetens betydelse vid tillämpningen 
av en indirekt strategi. Genom att USA fick starta upp sin erövring av 
handlingsfrihet ad hoc är det föga förvånande att det i princip dröjde ett år 
innan en tillräcklig nivå uppnåddes för att verkligt effektiva medel skulle 
kunna användas. En annan reflektion som därmed kan göras berör hur egna, 
efter hand förändrade, förutsättningar påverkar den strategiska 
målsättningen. Det strategiska målet får till sina detaljer inte fixeras utan 
dessa måste hela tiden kunna omprövas. Faktorer som påverkar detta är i 
första hand erövrad handlingsfrihet och en ökning eller minskning av 
resurser men även motståndarens kontramanövrering vilket visade sig i 
Rambouillet. Av detta följer även att valet av den avgörande riktpunkten 
ständigt måste omprövas. Dels för att kunna uppfylla målet men också för 
att motståndaren genom misstag kommer att erbjuda nya träffytor efterhand. 
Mot bakgrund av det totalstrategiska tänkandet ställer även detta mycket 
stora krav på samordning och följsamhet. 
 
Är då Kosovokonflikten ett bra exempel på genomförandet av en indirekt 
strategi? Mitt svar är att Kosovokonflikten är ett bra exempel på under vilka 
förutsättningar en indirekt strategi måste bedrivas idag. Något som står i 
bjärt kontrast till den ”enkla”, bipolära, världsordning som inspirerade 
André Beaufre att skriva sin tänkvärda bok. Som analysen visat framstår 
Beaufres andemening om att strategi är en kamp om handlingsfrihet som 
fullt modern trots att det är 40 år sedan han skrev sin bok. Den manövrering 
som krävs för att uppnå den önskade handlingsfriheten kommer troligen att 
bli mer och mer komplicerad.   
 
Ett underförstått syfte med denna uppsats har varit att se hur väl Beaufres 
teori skulle stå sig som verktyg för att analysera denna komplicerade 
konflikt. Teorins utpräglade duellkaraktär med betoning på handlings-
frihetens betydelse och utvecklade begreppsapparat för den indirekta 
strategin, har enligt min uppfattning väl stött analysen av parternas åtgärder. 
Min slutsats är därför att teorin har klarat denna prövning på ett utmärkt sätt 
och därför borde vara intressant som teoretisk grund vid analyser av andra 
konflikter. 
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Abstract 
 
Within the framework of André Beaufres’ theory of total strategy, the aim of this 
essay has been to describe and analyse chiefly the United States’ actions during the 
year prior to the war in Kosovo, which took place in 1999. The analysed sources have 
mainly been of American origin, which naturally has had consequences for the 
reliability of my findings. Independent sources, in the form of official documents, 
have therefore been used to ascertain the result of the parties’ actions. After 
establishing the course of events it has been the object of the research to analyse the 
strategic objectives of the United States and the actions it took to achieve these, as 
well as the resulting Serb counter-actions. The analysis has clearly indicated the 
fundamental function that freedom of action has for the ability to choose strategic 
objectives and to facilitate their achievement. 
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