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Militær maktanvendelse i går, i dag og i morgen.

Oppgaven tar utgangspunkt i den vestlige verdens tilsynelatende manglende vilje til å akseptere
menneskelige og materielle tap i forbindelse med anvendelse av militære maktmidler som et
sikkerhetspolitisk instrument.   Dette er grunnlaget for tesen:

   ”Vi står foran et militært paradigmeskifte !”

Etter en kort beskrivelse av Thomas Kuhns teorier om paradigmer og paradigmeskifter, forklares
det Napoleonske militærparadigmet.  Dette paradigme har preget den vestlige verdens
organisering og anvendelse av militære styrker helt opp til dags dato.  I lys av sikkerhetpolitisk
utvikling og teorier om internasjonale relasjoner, sikkerhet og militær maktanvendelse, drøftes
tesens gyldighet.  For å forsterke den teoretiske drøftingen prøves også tesen mot to empiriske
tilfeller av vestlig militær maktanvendelse i løpet av 1990-tallet. Det er Koalisjonens krig mot Irak
1990-91 og konflikten på Balkan fra 1991 og fremover til dags dato.
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Abstract

During the Cold War, as before it, local and regional conflicts were often

encouraged and materially supported by rival powers.  Now by contrast, the

absence of functioning powers is the cause of the international society’s

inability to cope with all types of violent disorders.  There can be lots of

reasons for this.  This report focus on the military sector of the broad agenda

for security.  The reason for the Western world’s reluctance to use its

tremendous military power in the cause of global stability and security may

be found in the current military paradigm.  Maybe our military forces are not

organised, trained, and equipped for the current strategic needs?

The aim of this report is to discuss the validity of the thesis :

We need to change our current Napoleonic military paradigm!

Starting with theory on international relations, security and an explanation of

the Napoleonic paradigm, the reason for keeping a military capacity is

explained.  A formula for military capacity is introduced.  The formula

Capacity = Means x Ways x Will, reinforced with four strategic dimensions,

is the tool used to analyse the paradigm through two major international

conflicts since 1990, the conflict in the Gulf, and the conflict in former

Yugoslavia.  The discussion reveals that the thesis can be supported.  Our

current military paradigm can not solve the security problems of today, and

there is a need for readressing the flexible response doctrine, this time with

the main focus on the lower part of the conflict scale.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Det er lenge siden 1800-tallet når Carl von Clausewitz skrev sin bok ”Vom

Kriege” hvor han behandlet krig som et politisk instrument i lys av sin tid og

egne erfaringer.  Krigens grusomheter er tidløse, noe som vi stadig påminnes

i forskjellige sammenhenger, for eksempel gjennom aviser, fjernsyn, radio,

bøker om emnet, filmer, minnestunder med mere.  Mange soldater fra et

betydelig antall land har tjenestegjort i fredsstøttende militære operasjoner

(Peace Support Operations; PSO) under mandat fra de Forente Nasjoner (FN)

og/eller North Atlantic Treaty Organization (NATO).  Dette har medført at

svært mange selv har opplevet og/eller sett resultatet av krigens grusomme

vesen.

Før og under den kalde krigen ble lokale og regionale konflikter ofte initiert

eller i det minste støttet med ressurser fra de to rivaliserende stormaktene

Sovjetunionen og USA. 1  Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 har dette

endret seg radikalt.  I det Edward Luttwak kaller fraværet av  funksjonerende

stormakter, har aggressive småstater og væpnede kriminelle bander fått fritt

spillerom på verdensarenaen. 2  Uten å ta hensyn til internasjonal lov og rett,

og med åpenlys forakt for menneskerettigheter, har dette ledet til flere blodige

konflikter siden 1990.  Ikke bare i de tradisjonelt sett urolige delene av

verden, men også i Europa.  I hvor stor grad nasjonalistiske kriger og

transatlantiske relasjoner er knyttet til slutten av den kalde krigen, er del av en

større diskusjon.  Begrepet den kalde krigens slutt er her benyttet som et

uttrykk for å tidfeste en begivenhet på 1990-tallet. 3

Etter denne begivenheten har noe likevel skjedd med de tradisjonelle

stormaktene.  Fra å være en spiller på den internasjonale arena som var sterk

nok til å anvende militærmakt med eller uten allierte, kan spørsmålet i dag

snarere være hvorvidt stormakten i det hele tatt kan føre krig.

                                                
1 Edward N. Luttwak, Where are the Great Powers, Foreign Affairs, jul/Aug 1994, vol. 73
issue 4, s 23.
2 Ibid.
3 Dan Smith, Etter den kalde krigen – nye rammer for utenrikspolitikk  i  Knutsen, Sørbø,
Gjerdåker (red), Norsk Utenrikspolitikk , Chr. Michelsens Institutt/Cappelen Akademisk
Forlag, 2. utgave, Oslo 1997, s 50.
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Eller som Luttwak selv utrykker det i sin artikkel:

”Today there is neither the danger of great power wars, nor the relative tranquillity

once imposed by each great power within its own sphere of influence.”4

Med stormaktsstatusen har det eksistert en underforstått evne og vilje til å

kunne benytte makt dersom det var nødvendig, så lenge det var

proporsjonalitet mellom mål og innsats.5  Tidligere, det vil si før 1990, synes

dette å ha vært åpenbart.  På 1990-tallet viser det seg imidlertid at dette ikke

lengre er tilfelle, som Luttwak påpeker i sin artikkel.  Dette gjelder ikke bare

stormaktene.  En av de grunnleggende problemstillingene for fremtidig bruk

av militærmakt i Norge og andre NATO-land, vil være holdninger i

befolkningen til hvorvidt bruk av militære maktmidler er legitimt og

akseptabelt med hensyn til kostnader, både økonomisk og i form av tapte liv.6

I land utenfor NATO som for eksempel Sverige og Finland, er det trolig ikke

annerledes.  Den offentlige debatten i disse landene etter krigen i Kosovo

illustrerer dette.

Det er i dette lyset jeg vil se på anvendelse av militære maktmidler og krig

som et instrument for politikken.

1.2 Oppgaven

Moderne tenkning rundt anvendelse av konvensjonelle militære styrker har

vært preget av de teoretiske grunnlaget som ble lagt av militærteoretikere som

Carl von Clausewitz og Antoine Henri  Jomini.7  Deres teorier bygger på

deres egne erfaringer fra kriger og felttog i perioden 1800-1815, og dette

danner grunnlaget for det såkalte Napoleonske militærparadigmet.  Den kalde

krigens slutt ledet til en revolusjon i vår tenkning rundt krig og fred.

Motkreftene mot militær maktanvendelse gjør det tilsynelatende stadig

vanskelig å benytte det militære maktapparatet som et effektiv instrument for

politikken.  Paradigmet svarer ikke lengre til virkelighetens forventninger.8

                                                
4 Edward N. Luttwak, opcit, 1994, s 23.
5Ibid.
6 Torkel Brekke, Nye holdninger til militærmakt, Norsk Militært Tidsskrift, nr 1/2001, s 26.
7 Inge Tjøstheim, Militærmaktens betydning i dag og i fremtiden i Kjølberg og Bull (red)
Sikkerhetspolitisk tenkning i en ny tid, Europaprogrammet, Oslo 1998, s 78.
8 Ibid.
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På dette grunnlag har jeg formulert følgende tese:

Vi står foran et militært  paradigmeskifte!

1.3 Analyse

Hensikten med oppgaven er å diskutere tesen. Gjennom diskusjonen vil jeg

kunne finne ut om det konvensjonelle militære maktapparat fungerer

hensiktsmessig, relatert både til teori og til empiri.  Kan tesen underbygges,

bør resultatet kunne si noe om militær maktanvendelse i fremtidige konflikter.

Innledningsvis vil jeg ut i fra tre teoretiske skoleretninger forklare hvorfor

militære maktmidler er relevante i internasjonale relasjoner.  Deretter vil jeg

utdype begrepet sikkerhet, og redegjøre for en modell for anvendelse av

militære maktmidler. Så vil jeg vil jeg kort beskrive den sikkerhetspolitiske

utviklingen.  Når dette er gjort vil jeg beskrive en modell for militær

maktanvendelse og det Napoleonske militærparadigmets forutsetninger.  Med

disse inngangsverdier vil jeg ved hjelp av modellen analysere to tilfeller av

militær maktanvendelse på 1990-tallet.  Denne analysen vil avdekke

eventuelle kriser innenfor gjeldende paradigme.  Avdekkes tilstrekkelig

mange anormaliteter indikerer dette en krise i gjeldende paradigme, og tesen

bekreftes.

Avslutningsvis vil jeg forsøke å påpeke mulige betydninger resultatet kan ha

for militær maktanvendelse i fremtiden.

1.4 Avgrensninger

Tesen forespeiler at vi står foran et militært paradigmeskifte, og tar

utgangspunkt i et utvidet sikkerhetsbegrep.9  I det utvidede sikkerhetsbegrep

inngår det fem sektorer; militær-, politisk -, økonomisk- , miljø- og sosial

sektor. Oppgaven vil fokusere på den militære sektoren.  Andre sektorer kan

bli berørt dersom det er naturlig, og begrunnelsen for dette redegjøres det for i

kapittelet om det utvidede sikkerhetsbegrep.

                                                
9 Barry Buzan, People States and Fear, Harvester Wheatsheaf, London, 2nd edition, 1991, ss
363.
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Å behandle kun en av de sikkerhetspolitiske sektorene isolert, kan

selvfølgelig representere en svakhet ved oppgaven.  Jeg er klar over dette,

men må avgrense omfanget av hensyn til oppgavens rammer.

Innenfor den militære sektoren utelukker jeg også bruk av kjernefysiske

stridsmidler i stor skala.  Dette er selvsagt også en form for militær

maktanvendelse som kanskje burde ha vært omfattet av oppgaven.  Bruk av

slike våpen åpner for en type konflikt som er mer betegnende for den kalde

krigen.  Selv om vi fortsatt lever i skyggen av terrorbalansen, og selv om

USA og NATO fortsatt bekjenner seg til ”flexible respons” strategien, er ikke

denne form for krigføring veldig relevant i det sikkerhetspolitiske bildet som

har avtegnet seg etter 1990.

Jeg avgrenser militær maktanvendelse til å være et instrument i det

internasjonale systemet.  Dette betyr at aktiviteter under nasjonalt nivå som

geriljakrigføring, borgerkrig, voldelige opprør og voldsanvendelse mot egne

innbyggere ikke blir behandlet dersom de ikke på en eller annen måte bringes

opp på det internasjonale nivået. I det øyeblikk konflikten får konsekvenser

for andre stater, for eksempel ved at grenser krenkes eller ved at

internasjonale institusjoner som FN, Organisasjonen for Sikkerhet og

Samarbeid i Europa (OSSE), NATO og den Europeiske Union (EU)

engasjerer seg i konflikten, er det ikke bare et nasjonalt men internasjonalt

problem, og følgelig innenfor denne oppgavens rammer.

Oppgaven ser på det Napoleonske militærparadigmet i et vestlig perspektiv.

Med et vestlig perspektiv menes her et samfunn preget av og forankret i den

jødiskkristne kultur og tradisjon.  Andre perspektiv er selvfølgelig relevante,

men utelates av hensyn til oppgavens omfang.

1.5 Metode

Metodisk er oppgaven en analytisk deskriptiv vurdering av en tese på

bakgrunn av relevant sikkerhetspolitisk teori og to empiriske tilfeller.

1.6 Kilder

Oppgaven og analysen bygger på empirisk relevant teoretisk litteratur.
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1.7  Definisjoner

1.7.1 Sikkerhetspolitikk

Svært forenklet kan man si at politikk gjelder samspillet mellom staten og det

øvrige samfunn, eventuelt også samspillet mellom ulike stater (internasjonal

politikk). 10  Trygging av nasjonens sikkerhet blir kanskje sett på som det

viktigste mål i internasjonal politikk.  Begrepet ”nasjonal sikkerhet” omfatter

tradisjonelt nasjonal suverenitetshevdelse, territoriell integritet og

opprettholdelse av gjeldende politiske regime.  Disse verdier er sentrale for

staten og nasjonen, og skal derfor forsvares med alle tilgjengelige midler.

Trusselen mot et lands sikkerhet har tradisjonelt vært militære overgrep, eller

trussel om slike.  Andre former for tvangsmidler, for eksempel økonomiske,

har også vært trukket inn. 11  Sikkerhetspolitikk omfatter da de emner som

påvirker statens og nasjonens sikkerhet, og har tradisjonelt omfattet forsvars-

og utenrikspolitikken.  I lys av et utvidet sikkerhetsbegrep kan begrepet

sikkerhetspolitikk knyttes til utenrikspolitikk, forsvarspolitikk og deler av

handelspolitikk, industripolitikk, ressurs-, miljø- og bistandspolitikk.12

1.7.2 Strategi

Det er ikke lett å gi en definisjon på strategi som er så nøyaktig at den gir

uttrykk for noe konkret, samtidig som den så generell at den ikke blir for

situasjons- eller typespesifikk.  Som et utgangspunkt velger jeg Collin S.

Grays definisjon; ”the use that is made of force and the threat of force for the

ends of policy.”13  Denne definisjonen bygger på Carl von Clausewitz tidløse

definisjon fra ”Vom Kriege” om at ”Strategy is the use of engagements for

the object of the war.” 14  Definisjonene er begge spesifikke i den forstand at

de bringer klart fokus på kjernen i problemstillingen - maktanvendelsen.

                                                
10 Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 4 opplag, Oslo 1983, bind 9,  s 479.
11 Anders Kjølberg, Hva menes med ”sikkerhet” etter den kalde krigens slutt?  i Kjølberg og
Bull (red), Sikkerhetspolitisk tenkning i en ny tid, Europaprogrammet, Oslo 1998, s 5.
12 Iver B. Neumann & Ståle Ulriksen, Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk , i Knutsen, Sørbø
og Gjerdåker(red), Norges utenrikspolitikk , Christian Michelsens institutt/Cappelen
Akademisk Forlag, Oslo 1997, s 94.
13 Collin S. Gray, Modern Strategy , Oxford University Press, New York, 1999, s 17.
14 Carl von Clausewitz i Collin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, New
York, 1999, s 17.
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Ved å gi begrepet ”engagements” en utvidet tolkning behøver ikke strategi

utelukkende omhandle det som umiddelbart lar seg relatere til slaget eller

slagfeltet.  Alle relevante typer maktmidler kan inkorporeres i begrepet, og en

strategi er da den overordnede plan for enten direkte anvendelse av, eller

trussel om å anvende, statens maktmidler for å nå statens politiske mål.15

Nasjonal strategi kan defineres som kunsten å oppfatte et sammensatt og

mangfoldig sett av samvirkende faktorer tilstrekkelig klart, slik at man kan

identifisere operasjons- og handlingslinjer på en måte som maksimerer

fordeler og minimerer kostnader.16

1.7.3 Paradigme - paradigmeskifte

Et paradigme er en problemløsning som blir akseptert som forbilledlig for

løsninger av lignende problemer innen samme vitenskap, og som dermed

skaper en vitenskapelig tradisjon.  Begrepet ble innført av Thomas S. Kuhn på

begynnelsen av 1960-tallet.  Newtons fysikk, Darwins utviklingslære og

Mendels arvelighetslover er eksempler på paradigmer. 17

I følge Kuhn kan ikke vitenskapelige fremskritt bare forklares som en

kumulativ prosess.  Når kunnskap derimot har ”modnet”  tilstrekkelig, formes

det Kuhn kaller et paradigme.

Paradigmet bestemmer hvilke problem som er av interesse, hva det innebærer

å løse dem, og med hvilke metoder de kan løses.  Virksomheten innenfor et

paradigme kaller Kuhn for normalvitenskap.  Han sammenligner

normalvitenskapen med et puslespill.  Etterhvert som man legger

”puslespillet”, oppstår flere og flere anormaliteter.  Dette er iakttagelser som

ikke stemmer, og som det ikke er mulig å plassere innenfor den eksisterende

rammen på spillet.  Vanligvis tas ikke disse anormalitetene spesielt alvorlig,

man ignorerer dem og håper at de om litt skal passe inn i puslespillet likevel.

Men når tilstrekkelig mange hoper seg opp, kommer forskningen inn i en

krise.

                                                
15 Collin S. Gray, op.cit, 1999, s 17.
16 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Security – A New Framework For Analysis,
Lynne Rienner Publishers, London 1998, s 372.
17 Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 4 opplag, Oslo 1983, bind 9,  s 292.
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Noen forskere forsøker da å gjøre seg av med det gamle paradigmet og

erstatte det med et nytt.  Når et nytt forskningssamfunn med en ny tradisjon

har utviklet seg, har et nytt paradigme oppstått.  Dette nye paradigmet, som

Kuhn kaller ekstraordinær vitenskap, kan da erstatte det gamle.  Kuhn mente

at dette bare kunne finne sted innenfor naturvitenskapene, men mange av

hans etterfølgere anser at samme utviklingsmønster også gjelder innenfor

samfunnsvitenskapen.  18

1.7.4 Internasjonal sikkerhet

I en tradisjonell militærpolitisk sammenheng er begrepene sikkerhet og

overlevelse sterkt sammenknyttet.19  De beskriver en situasjon der en spesiell

ytre trussel rettes mot et spesielt definert objekt.  I denne sammenheng er

trusselen rettet mot en stat, en regjering, et territorium og/eller et samfunn.

Trusselens natur krever at det settes i verk ekstraordinære tiltak for å håndtere

den.  Innenfor den militære sektor er objektet vanligvis staten, men også

politiske allianser kan være objekter i denne sammenheng.  Trusselen mot

den eksistensielle sikkerheten har vært nøkkelen til å legitimere eventuell

maktanvendelse.  For eksempel har dette vært motivasjonen for en stat til å

mobilisere sine militære ressurser og eventuelt benytte disse for å redusere

eller eliminere trusselen.

I tradisjonelle sikkerhetsstudier har det vært en tendens til å se på all

anvendelse av militære maktmidler utelukkende som et middel til å bedre

sikkerheten.  I moderne demokratier er dette ikke lengre tilfelle fordi forsvar

av staten bare er en av mange funksjonene til det militære apparatet.  Dette

apparatet kan også benyttes til å løse globale aktiviteter til støtte for

verdensordenen, for eksempel fredsbevarende operasjoner.  Denne type

operasjoner kan ikke beskrives som en eksistensiell trussel mot den/de

deltagende stat(er), heller ikke som et nødtiltak som må tilsidesette normale

lover og regler. 20

                                                
18 Resonnementet i dette avsnittet bygger på Anders Lundberg m.flere, Veta och Välja,
Anders Lundberg og Försvarsmedia, Stockholm, 1990, ss 53-57.
19 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, op.cit, 1998, s 21.
20 Ibid.
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1.7.5 Krig

Carl von Clausewitz beskriver i sin bok ”Vom Kriege” to typer krig, den

totale og den begrensede.  Hans beskrivelser er farget av hans samtid, og er

av den grunn ikke fullt ut dekkende som beskrivelse av vår tids væpnede

konflikter.  Jeg velger derfor Julian Liders inndeling av ulike typer krig.

Disse er:21

1) Total krig; krig utkjempet mellom koalisjoner av stater, beskrives som

ubegrenset med hensyn til mål, territorium som involveres og våpen som

anvendes.  En slik krig er uten begrensninger fra begge sider, og begge sider

har tilgang til likeverdige våpen, også kjernefysiske som kan leveres med

ballistiske raketter.  På grunn av denne kjernefysiske dimensjonen, og

muligheten for gjensidig ødeleggelse er denne type krig ikke lenger veldig

sannsynlig.

2) Begrenset krig; krig utkjempet på bakgrunn av begrensede politiske mål,

og med begrensninger på bruk av ulike våpentyper.  Geografisk er denne

form for krig ikke nødvendigvis begrenset.  En slik krig kan føres mellom to

koalisjoner, eller mellom stater.  Supermakter kan intervenere i denne type

krig, som tilfellet var i Vietnamkrigen. Bruk av kjernefysiske våpen, også på

taktisk nivå, er mulig, men lite sannsynlig.

3) Lokale kriger; kriger utkjempet for et begrenset politisk mål og på et

avgrenset territorium. Kriger under denne kategorien finnes hovedsakelig i

”den tredje verden”, og stormakter kan også her intervenere alene eller

sammen med allierte.  Bruk av kjernefysiske våpen på taktisk nivå er også her

mulig, men lite sannsynlig.

4) Borgerkriger; kriger utkjempet internt i en stat.  I utgangspunktet en krig

utkjempet i den tredje verden, ofte som et resultat av løsrivelse fra tidligere

kolonimakter.  Etter den kalde krigens slutt også aktuell i Europa i forbindelse

med strukturoppløsningen i tidligere østeuropeiske stater.  Kan foreligge i

flere varianter avhengig av de politiske mål, styrkene som deltar og type

krigføring.

                                                
21 Julian Lider, Military Thought of a Medium Power, Research report no 8, The Swedish
Institute of International Affairs, Stockholm 1983, ss 40–43.
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5) Kald krig; ikke formell type krig, men en betegnelse på rivalitet og

spenning mellom motstående parter.  Også brukt som metafor for alle typer

konflikter som ikke innbefatter åpne krigshandlinger.

6) Militære intervensjoner; diskutert gjennom 60- og 70 årene som en egen

type krig som en erstatning for begrepet ”imperial policing” eller det senere

anvendte begrepet ”peace-keeping”.  Rasjonale bak militær intervensjon

finnes i ønsket om internasjonal stabilitet og opprettholdelse og forsvar av

legitime rettigheter.

1.7.6 Vesten

Indikerer Vest-Europa og USA.  Canada, Australia og New Zealand kommer

også inn under betegnelsen som beskriver et område med en felles kulturell

arv basert på jødiskkristne verdier og tradisjoner.

2 Teori
I studier av internasjonale begivenheter og internasjonale relasjoner blir man

fort overveldet av detaljer som på forskjellig nivå og i ulik grad har eller kan

ha påvirket den aktuelle hendelsen.  Kompleksiteten er overveldende, og det

er ikke alltid lett å se hvordan man skal analysere hendelsen i vårt søk etter

utvidet forståelse.  Først vil jeg ut i fra tre teoretiske skoleretninger forklare

hvorfor militære maktmidler er relevante i internasjonale relasjoner.  Deretter

vil jeg utdype begrepet sikkerhet.

Sikkerhet, individuell, nasjonal og internasjonal, er et av menneskehetens

problemer som rangerer høyest.22  Nasjonal sikkerhet spiller en spesielt

sentral rolle, fordi stater synes å ha en dominerende påvirkning på  forhold

som avgjør sikkerheten, både på det individuelle og det internasjonale nivået.

Videre synes det som om stater ikke er i stand til å eksistere i harmoni med

hverandre.  Historien er full av eksempler på at enkelte staters handlinger

påfører andre stater usikkerhet.  Militære og økonomiske handlinger, som

følge av en stats ønske om å forbedre egen nasjonal sikkerhet, har mange

ganger ledet til usikkerhet og krig.

                                                
22 Resonnementet i dette avsnittet er hentet fra Barry Buzan, People States and Fear,
Harvester Wheatsheaf, London 1991, 2nd edition, ss 1-25.
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I litteratur innenfor området beskrives ofte to markante ideologier eller

hovedretninger som på hver sin måte ser på sikkerhet gjennom konsepter for

henholdsvis krig eller fred.

Realister ser på sikkerhet som et spill om makt, der den sterkeste alltid vil

være den som lettest kan hevde sin rett.

Idealistene ser ikke så endimensjonalt på problemstillingen.  De hevder at de

har et mer nyansert syn i den forstand at andre faktorer enn makt er

avgjørende.  Men heller ikke idealistene utelukker krig og maktanvendelse

som middel for å nå et mål.

Mens realistene betraktet makt som et middel til å nå en posisjon som ville gi

sikkerhet som resultat, mener idealistene at sikkerhet er en konsekvens av

varig fred.   I tillegg til disse finnes en tredje ideologi den geopolitiske.

Jeg vil i de kommende avsnitt se litt nærmere på tre relevante skoleretninger

som henter grunnlag for sine teorier fra de ovennevnte ideologiene.  Det er

den neo-realistiske skolen, den interdependensteoretiske skolen og til slutt

den geopolitiske skolen.

2.1 Den neo-realistiske skolen

I enhver stat finnes det en nasjonalforsamling, regjeringsmakt, domstoler og

politi, eller enklere uttrykt, en sentral myndighet som har monopol på legitim

voldsanvendelse i hensikt å beskytte staten. 23  Statens oppgave er å sørge for

innbyggernes sikkerhet, og den preges internt av integrasjon og sentralisering.

Den har etablert et system for legitimert og kontrollert maktanvendelse både

internt mot egne subjekter, og eksternt mot ytre truende makter.24  Dette er

statens oppgave, ikke den enkelte innbyggers, og hver enkelt innbygger

behøver ikke forberede selv sitt eget forsvar gjennom maktanvendelse.

I det internasjonale systemet er det ikke slik.  I dette systemet, der de

sentraliserte og integrerte stater er komponenter, eksisterer liten grad av

sentralisering og integrering. 25

                                                
23 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley Publishing Company,
California, USA, 1979, ss 103-104.
24 Ibid.
25 Kjell Goldmann, Det Internationella Systemet, Stockholms Universitet, Stockholm 1982, s
42.
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Stater bygger sine relasjoner med andre stater i maktens skygge.26  Fordi noen

stater til enhver tid kan komme til å anvende makt for å hevde egene

interesser, må alle andre stater også være forberedt på det.  Alternativt kan de

velge å overleve på nåde og velvillighet hos sine militært sterkere naboer.27

Verdifellesskapet varierer, og kontrollen over de viktigste maktmidlene ligger

hos de enkelte komponentene, altså statene, ikke hos noen overstatelig

myndighet.  I et slikt system kan ikke ustabilitet unngås.  Den naturlige

tilstanden mellom stater er krig, 28 og det beste man kan håpe på er fredelig

sameksistens tuftet på maktbalanse.29 Statene er ikke nødvendigvis i seg selv

hverken onde, krigerske eller maktsyke.  Goldmann mener at anarki oppstår

som et resultat av desentralisering og ikke-integrasjon.  Dette fører igjen til at

de som styrer i de forskjellige statene nødvendigvis må treffe beslutninger

som kan være skadelige for andre, men som representerer et optimalt resultat

for beslutningstakeren.  Det er strukturen som er ond, ikke komponentene, og

anarkiet, det internasjonale systemets viktigste egenskap, gjør at

sikkerhetspolitikk blir den internasjonale politikkens hovedinnhold. 30

Den neo-realistiske skolen oppfatter strategi som et spørsmål om realpolitisk

interessefellesskap. Det til enhver tid avgjørende spørsmålet er hvilke aktører

som har sammenfallende eller motstridende interesser.  Strategi og strategiske

allianser blir med andre ord relativt flyktige eller skiftende, og hensynet til

makt og maktbalanse er viktig for strategiens varighet og valg av

alliansepartner.31  Storbritannia er en stat som historisk sett kanskje har vært

den mest utpregede representanten for denne skolen.  Hensynet til hvem som

er venn eller fiende har alltid vært knyttet opp til, og bestemt av

styrkeforholdet mellom de to sterkeste statene på det europeiske fastlandet.

Ut fra et ønske om maktbalanse har Storbritannia alltid alliert seg med den

nest sterkeste makt på kontinentet, og har da med en kombinasjon av sin

alliertes landmilitære makt, og sin egen overlegne sjømilitære makt, alltid

kunnet beseire den førende fastlandsstat.

                                                
26 Kenneth N. Waltz, op.cit., 1979, s 102.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Kjell Goldmann, op.cit, 1982, s 42.
30 Ibid, ss 42-43.
31 Sverre Diesen, Militær Strategi, en innføring i maktens logikk , Cappelen Akademisk
Forlag, Oslo 1998, s 116.
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På denne måten har britene bygget opp allianser fra 1500-tallet og helt opp til

i midten av forrige århundre, da de fleste europeiske stater etablerte seg

sammen i en felles allianse mot Sovjetunionen.

Små stater har p.r. definisjon mindre makt enn større stater, og siden

maktbegrepet har en slik sentral plass innenfor klassisk teori bør det

presiseres ytterligere. Makt er i denne sammenhengen fysisk makt.  Som

fysiske maktfaktorer regnes i første rekke økonomi og militærmakt.  En

neorealist vil eksempelvis kunne hevde at Norge er medlem i NATO, og

sikkerhetspolitisk tilknyttet Vest-Europa og USA, fordi det er i felles

vesteuropeisk og amerikansk interesse å utbalansere Sovjetunionens makt

politisk og militært.

2.2 Den interdependensteoretiske skolen32

Utgangspunktet i denne teoretiske skolen er dependens eller avhengighet.

Med dependens menes en tilstand der en part er avhengig av eller merkbart

påvirket av ytre krefter. Interdependens kan enkelt defineres som gjensidig

avhengighet. I hver stat finnes det elementer under det statelige nivået som

for eksempel enkeltpersoner, grupper, ikke-statelige organisasjoner,

industribedrifter, handelsforetak, banker etc, som kontinuerlig utvikler

transaksjoner seg imellom.  Dette skaper et nettverk av offisielle og

uoffisielle relasjoner som binder statene tettere sammen, både formelt og

uformelt. Interdependens i verdenspolitikken refererer til en situasjon preget

av gjensidighet mellom stater eller aktører fra ulike stater.  Denne gjensidige

avhengighetseffekten oppstår på grunn av bevegelse av varer, penger,

tjenester, mennesker og kommunikasjon på tvers av internasjonale grenser.

Siden den Andre verdenskrig har slike transaksjoner vokst i omfang.

Transaksjonenes effekt er avhengig av hvilke begrensninger og kostnader

som er forbundet med dem.  En stat som importerer olje er mer avhengig av

kontinuerlige forsyninger av olje, enn en stat er av kontinuerlig tilførsel av

juveler, pelsverk og parfyme eller tilsvarende luksusartikler, selv om disse

varene i verdi samlet sett kan likestilles.

                                                
32 Resonnementet bygger på Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence,
Harper Collins Publisher, USA, 2nd edition, 1989, kap 1.



Major Odin Johannessen 2001-06-21                                 FHS:19 100:1009
SI / ChP 99-01 Side 16 av 82

Dersom det eksisterer gjensidige, om enn ikke symmetriske effekter av

transaksjonene, kalles dette interdependens.  Graden av avhengigheten, eller

dependens, behøver ikke nødvendigvis å være like stor hos begge stater.  Den

kan godt være asymmetrisk.

For å unngå en endeløs diskusjon om enkelte relasjoner er interdependente

eller ikke, velger de sentrale opphavsmennene til interdependensskolen,

Robert O. Keohane og Joseph S. Nye, å utvide interdependenskonseptet.  I

deres perspektiv vil interdependens alltid involvere kostnader, og det er ikke

mulig på forhånd å fastslå om gevinsten eller nytten vil overstige disse

kostnadene.  Det finnes altså ingen garantier for at en relasjon som kan gis

betegnelsen ”interdependent”, nødvendigvis også kan beskrives som

gjensidig nyttig for de involverte.  Videre er det viktig å advare for antakelsen

om at transaksjoner som utvikles i fellesskap er konfliktfrie.  Myndigheter og

aktører under myndighetsnivået i stater vil streve etter å øke sin innflytelse på

transaksjonene, uavhengig av hvilken nytte de har av dem. Det er derfor ikke

slik at økende grad av interdependens vil lede til en ”ny verden” uten den

”gamle verdens” konflikter og uroligheter.  Som de fleste foreldre vet – selv

om man baker en større pizza unngår man ikke uenighet om størrelsen på

pizza stykkene.  Mens det innen økonomi og økologi på mange måter

forutsettes konkurranse, vil slik konkurranse innefor den militære sektor

kunne lede til ustabilitet.

Militær interdependens mellom allierte etterstrebes for å øke hverandres

sikkerhet.  Maktbalanse trenger heller ikke være en ”nullsum situasjon”, men

en stat som på en eller annen måte forsøker å øke sin makt og forrykke

ballansen, vil måtte gjøre dette på bekostning av andre stater.  Som det finnes

fellestrekk mellom tradisjonell militær sikkerhetspolitikk og

økonomisk/økologisk interdependens politikk, eksisterer det også markerte

forskjeller.  Dette viser at vi må være meget varsomme med å definere

interdependens som en situasjon der alle forhold er gjensidig og rettferdig

balanserte.

Maktanvendelse har alltid vært viktig i studiet av relasjoner mellom stater.

Tradisjonelt har makt representert ved militær styrke dominert alle andre

områder innenfor internasjonal politikk.
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Ressursene som produserer militær kapasiteter har endret seg og blitt mer

komplekse.  Sammenhengen mellom politisk, militær-, og økonomisk makt

viste seg kanskje tydeligst under oljekrisen i 1973, der militært svake stater i

besittelse av, og med kontroll over, viktige råvarer viste sin påvirkningskraft

på avanserte økonomier.  Makt kan defineres som en aktørs mulighet til å få

andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort, til en akseptabel pris.  Men

makt kan også ses på som mulighet til å påvirke utfall eller resultater.

Asymmetrisk interdependens kan være en kilde til makt, og det er først og

fremst kontroll over viktige ressurser som gir, slik makt.  Asymmetriske

fordeler gir likevel ingen garanti for at man virkelig har påvirkningskraft, og

det kan skjelden settes likhetstegn mellom makt knyttet til ressurser og makt

knyttet til effekt på resultater.

Politiske forhandlinger er det vanlige middel for å omgjøre mulige

påvirkningsfaktorer til konkrete resultater.  Statens samlede velbefinnende er

avhengig av samarbeidet med andre stater, og interdependens er derfor et

politisk, like mye som et økonomisk, kulturelt og sosialt fenomen.

Globaliseringen, et fenomen drevet frem av utvikling innen økonomi,

informasjons- og kommunikasjonsteknologi, forsterker prosessen som vever

internasjonale aktører tettere sammen.

Vi kan derfor si at verden består  av aktører som i større eller mindre grad, for

et kortere eller lengre tidsrom, er knyttet sammen i et politisk, økonomisk,

kulturelt, religiøst og sosialt nettverk, der midlene som knytter aktørene

sammen er ulike.33

I den interdependensteoretiske skolen oppfattes strategi som et spørsmål om

politisk og moralsk verdifellesskap eller tilsvarende motsetninger.34  Politikk,

kultur, moral, religion og sosiale forhold blir avgjørende, og stater søker

samhørighet med andre stater som bekjenner seg til de samme normer og

verdier.  Tilhørighet til denne skolen behøver ikke ha noen sammenheng med

statens praktiske og reelle mulighet til å påvirke sine omgivelser i samsvar

med sitt selvbilde.

                                                
33 Notat fra Bertil Nygrens foredrag på FHS 2000-03-01.
34 Sverre Diesen, opcit, 1998, s 117.
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Stikkord for slik rolleoppfattelse kan være folkefrigjører, regional beskytter,

regional leder, støttespiller for frigjøringsbevegelser, antiimperialist, troens

forsvarer, mekler, brobygger, trofast alliert, uavhengig og eksempel til

etterfølgelse. 35  Norge er et eksempel på en liten stat som bekjenner seg til

denne skolen.  Landets medlemskap i NATO og sikkerhetspolitiske

tilknytning til Vest-Europa og USA har alltid vært begrunnet med at det var

nødvendig å stå sammen med andre demokratiske stater.36

2.3 Den geopolitiske skolen

Staters fysiske basis er et territorium - uten et territorium – ingen stat.

Territoriet betraktes på tre måter.37  For det første kan det være et objekt for

politikken.  Fordi et land utøver kontroll over territoriet sitt, kan dette lede til

konflikt med andre stater.  For det annet representerer territoriet et miljø, altså

en ramme for både historie, topografi, fauna, flora og klima.  Tiden spiller her

en viktig rolle fordi den skaper mulighet for å studere forholdet befolkning og

samfunn gjennom territoriet.  For det tredje kan territoriet ses på som et mulig

krigsteater.

Den militære strateg og politikeren betrakter utelukkende de geografiske

trekk ved territoriet som er relevante i forhold til de militære og politiske mål

de ønsker å nå.  Mange av dagens grenser har kommet som et resultat av

tidligere kriger, eller er trukket opp av en tredjepart, f eks. tidligere

kolonimakter, og reflekterer nettopp dette synet på territoriet.  Grenser kan

derfor generere flere problem.  For eksempel har oppdeling av nasjoner,

splitting av etniske grupper på flere stater, mangel på ressurser som vann,

tilgang til havner etc ofte ført til konflikter mellom stater.38

Den geopolitiske skolen fremholder altså de geografiske betingelsene og

hevder at deres konsekvenser er avgjørende for en stats internasjonale

relasjoner, og dermed dens strategi.  Det å oppnå gode geografiske

betingelser, eller forbedre de eksisterende, blir et mål i seg selv.

                                                
35 Gunnar Lunde, Kompendium i strategi og sikkerhetspolitikk , mimeo, Krigsskolen, Oslo
1985, s2-5.
36 Sverre Diesen, opcit, 1998, s 117.
37 Geoffrey Sloan i Gray og Sloan editors i Geopolitics, Geography and Strategy, Frank Cass,
London 1999, ss 15-17.
38 Joshua S. Goldstein , International Relations, American University, Washington DC 1996,
ss 72-73.
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Siden de geografiske betingelsene er relativt varige, blir de bestrebelsene en

stat må iverksette for å oppnå sine geopolitiske mål, også relativt konstante.39

Den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi

synes imidlertid å redusere de geografiske betingelsenes reelle innvirkning.

Det er for eksempel hverken tilstrekkelig eller nødvendig å ha tilgang på

isfrie havner for å drive skipsfart på alle verdens hav.  Faktorer som økonomi

og kunnskap/kompetanse synes å ha større betydning enn geografiske

faktorer.40

I Europa er det trolig Russland, som gjennom sin oppfatning av egne

geografiske muligheter og begrensninger i forhold til omkringliggende land,

har vært den største representanten for den geostrategiske skolen.  Målet har

vært å oppnå så gode geografiske betingelser som mulig, der blant annet

tilgangen til isfrie havner har vært et prioritert mål.41

2.4 Det utvidete sikkerhetsbegrep

Nasjonal sikkerhet har til nå vært motivet for å etablere en militær kapasitet i

enhver selvstendig stat.  Men hva legger vi egentlig i begrepet ?  For å forstå

nasjonal sikkerhet er det viktig å fastslå begrepets innhold.  Selv om selve

uttrykket peker i retning av et fenomen på nasjonalt nivå, er forbindelsene

mellom det nasjonale nivå og de individuelle, regionale og system nivåene så

mange at de ikke kan utelukkes.42

Nasjonal sikkerhet peker også i retning av et fokus på den politiske og

militære sektor der staten har en dominerende rolle.  Flere teoretikere hevder

at begrepet ikke bør omfatte andre sektorer enn de to ovennevnte.  Dette

begrunner de med militære maktinstrumenters primære rolle knyttet til

målbare fysiske kapasiteter.

Buzan hevder denne status knyttet til militær makt og det militære fokus i

strategiske analyser, ble etablert under den kalde krigen43

                                                
39 Sverre Diesen, op.cit., 1998, s 116.
40 Ibid, s 117.
41 Ibid, s 116.
42 Barry Buzan, People States and Fear, Harvester Wheatsheaf, London, 2nd edition, 1991, s
363.
43 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Security – A New Framework For Analysis,
Lynne Rienner Publishers, London 1998, s 3.
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Den militære sektor som politikkens naturlige primat, og den status som

følger med dette, kan imidlertid trekkes helt tilbake til begynnelsen av 1800-

tallet og Napoleonskrigene.  Carl von Clausewitz` beskriver blant annet dette

i sin berømte bok.44  Motstandere av et utvidet sikkerhetsbegrep hevder

videre at en utvidelse til for mange sektorer vil lede til en utvanning av

begrepets betydning og innhold.45

De som argumenterer for et utvidet sikkerhetsbegrep tar utgangspunkt i

definisjonen av ordet sikkerhet, og mener at staten må ta hensyn til en lang

rekke forskjellige forhold dersom den skal kunne leve opp til rollen som

sikkerhetsgarantist.46  Dessuten skaper et utvidet sikkerhetsbegrep en

mulighet til å løfte sikkerhet frem som noe positivt, en foretrukket tilstand,

som alle relasjoner bør arbeide mot.47  Isolert sett kan vi selvfølgelig trekke

nyttige konklusjoner ved å se på individuell -, nasjonal- , internasjonal -,

militær-, politisk -, økonomisk- , miljø- og sosial sikkerhet som egne

selvstendige felter for analyse.  En fullstendig forståelse av hvert felt kan

imidlertid bare oppnås dersom vi relaterer nivåene og sektorene til

hverandre.48

Det finnes flere grunner til å anta et utvidet sikkerhetsbegrep.  Barry Buzan

trekker frem tre, og jeg vil her belyse to av dem. 49

Den økende tettheten i det internasjonale system genererer et kraftfullt

samspill mellom anarki og interdependens.  Sammenhengen mellom den

politisk fragmenterte struktur på den ene siden, og den økende mengde felles

aktiviteter i flere sektorer på den annen side, genererer felles skjebner og

sikkerhetsmessig interdependens på en hel rekke felt.  En for snever

definisjon av sikkerhetsbegrepet, og de nasjonale sikkerhetsstrategier som

utvikles av dette, vil rett og slett være lite egnet og i værste fall

kontraproduktiv.  Økende internasjonal tetthet endrer både trussel- og

sårbarhetsprofil, som til sammen utgjør statens sikkerhetsproblem.

                                                
44 Carl von Clausewitz, On War, Everyman`s  Library, London 1993, s 100.
45 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde , opcit, 1998, s 2.
46 Ibid, s 4.
47 Ibid.
48 Barry Buzan, op.cit., 1991, s 363.
49 Ibid, ss 368-374.
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For mange stater innenfor den utviklede del av det internasjonale system er

frykten for å bli utsatt for et militært angrep redusert.  Dette kan delvis bero

på at disse har vært paralysert av den nukleære trussel.  Denne har vært

overhengende gjennom hele den kalde krigen, men er ikke lenger så synlig i

det internasjonale bildet.  Det kan også bero på en historisk betinget frykt for

krig. Hvilket har ledet til etablering av sikkerhetsfellesskap som i seg selv er

komplekse resultater av endrede normer, politiske oppfatninger, og

økonomiske interesser.

Bortfallet av en klar militær trussel skaper muligheter for at andre trusler trer

sterkere frem.  Det er også klart at andre trusler på grunn av sin karakter får

økende betydning, uavhengig av trusselreduksjonen innen den militære

sektor. Spørsmål knyttet til gjeld, inflasjon og mangel på kapital, er meget

viktige når stater skal tilpasse seg liberal markedsøkonomi.

Sosial utrygghet er fremtredende i minoritetssamfunn som enten trues av

mektigere naboer, eller av oppløsning i internasjonal kosmopolitanisme.

Politiske trusler møter de stater som innenrikspolitisk ikke er på linje med

historien (autoritære monarkier og teokratier), eksisterende trender

(kommunistiske stater), som plages av naboer(India og Pakistan), eller som

ikke er i stand til å møte utfordringene med å regjere (svake stater). Trussel

mot miljø fryktes i økende grad av alle. Statene lever i et konstant samspill

med en kontinuerlig strøm av informasjon om hverandres respektive

aktiviteter.  Dette gjør at man kritisk kan vurdere den enkelte aktør, både

innenfra og utenfra.  Økende grad av global sammensmeltning gjør det

vanskelig for individer, samfunn og nasjonalstater å unnslippe konsekvensene

av andre staters handlinger.  Samtidig blir det også vanskeligere å agere uten

å koordinere med andre.

Den første grunnen for å anta et utvidet sikkerhetsbegrep er rett og slett fordi

det globale politiske miljøet i sin alminnelighet krever det.50

Den andre grunnen har å gjøre med sikkerhetens politiske kvaliteter.

Konseptet motarbeider den reelle eller fiktive uenigheten mellom realister og

idealister.  Både de som hovedsakelig er opptatt av fred, og de som er mest

bekymret for selvforsvar, finner løsninger i et utvidet sikkerhetsbegrep.

                                                
50 Ibid, ss 368-369.
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De som intet finner, er de som ønsker å dominere over andre gjennom

akkumulert makt – de aggressive.  På denne måten skiller det utvidede

sikkerhetsbegrepet de aggressive fra de som genuint er opptatt av selvforsvar.

Konseptets solide forankring både i anarki og interdependens, bidrar til å

redusere uvirkelige illusjoner knyttet til naive antakelser om harmoni, tanker

om verdensstyre og oppfattelsen om at øket nasjonal sikkerhet kun kan

oppnås gjennom øket makt.  Slike ekstreme fortolkninger virker hemmende.

En annen nyttig, men også potensielt politisk farlig effekt av et utvidet

sikkerhetsbegrep, er knyttet til den handlingsberedskap det genererer.

Gjennom å benytte uttrykket sikkerhet, anmoder man samtidig om

ekstraordinære tiltak for å møte en uønsket utvikling.  Ordet er i seg selv et

nyttig verktøy for å fremkalle oppmerksomhet.

Faren her er imidlertid at sikkerhet vil bli benyttet som motiv for handlinger

som ligger på utsiden av gjeldende lovverk, spesielt av stater som er lukkede

og har en nasjonalistisk karakter.  Dette forholdet er imidlertid kjent fra den

kalde krigen, og derfor i seg selv ikke noe nytt.  Et utvidet sikkerhetsbegrep

vil derimot kunne bidra til å redusere det militære fokus sikkerhet har hatt

gjennom å utvide begrepet til også å omfatte andre dimensjoner eller sektorer.

Uansett sektor vil nasjonal sikkerhet kun oppnås i en internasjonal kontekst -

sikkerhet er interdependent.51  En sektor er her et syn på det internasjonale

system sett gjennom et par briller som fremhever de spesielle sidene ved

relasjoner og samhandling mellom de deltakende enheter.52  Det utvidede

sikkerhetsbegrep inneholder fem sektorer.  Det er militær-, politisk -,

økonomisk- , miljø- og den sosiale sektor.

Gitt at det analytiske grunnlaget for en sektorinndeling er å skille ulike typer

samhandling (militær-, politisk -, økonomisk- , miljø- og sosial samhandling)

fra hverandre, er det likevel realistisk å forvente at karakteristiske trekk og

størrelser fra en sektor også kan dukke opp i andre sektorer.53  Likeledes at

innholdet i begrepet overlevelse og trussel vil variere fra sektor til sektor, og

fra enhet til enhet.

                                                
51 Ibid, s 371-372.
52 Ibid, s 27.
53 Ibid.
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Sikkerhet er derfor et generisk uttrykk som har en spesiell mening men som

varierer i form. 54  Sikkerhet betyr overlevelse i forhold til en eksistensiell

trussel, men det som utgjør denne eksistensielle trusselen varierer fra sektor

til sektor.55  I den videre drøftingen kommer jeg til å berøre størrelser som

kanskje ikke hører inn i den militære sektoren, ref oppgavens avgrensninger.

Dette er altså ikke et metodologisk brudd, men en naturlig konsekvens av det

utvidede sikkerhetsbegrepets natur.

2.5 Delkonklusjon

Stater legger ulike faktorer til grunn for sine handlinger og valg i det

internasjonale miljø.  Noe vektlegger fysiske betingelser som militær og

økonomisk styrke.  Andre lar geografiens fysiske betingelser virke styrende.

Atter andre vektlegger mest politisk og moralsk verdifellesskap eller

tilsvarende motsetninger.  Alle kan derimot legge et utvidet sikkerhetsbegrep

til grunn for sine vurderinger knyttet til nasjonal sikkerhet.  Med et utvidet

sikkerhetsbegrep blir ikke den militære sektoren lenger enerådende innefor

det sikkerhetspolitiske fagfeltet.  Bortfallet av en klar militær trussel skaper

muligheter for at andre usikkerheter trer sterkere frem.  Disse får på grunn av

sin karakter økende betydning, også uavhengig av trusselreduksjonen innen

den militære sektor.  Økende grad av global sammensmeltning gjør det

vanskelig for individer, samfunn og nasjonalstater å unnslippe konsekvensene

av andre staters handlinger.  Jeg vil derfor hevde at det teoretiske sett synes

som om at det militære maktapparat sin sentrale rolle i statens sikkerhets-

politikk, ikke nødvendigvis er svekket.  Men i det sikkerhetspolitiske

”skuespill” inngår det i dag flere hovedrolleinnehavere enn tidligere.

I følge eksisterende teori om internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk

mener jeg at det er riktig å hevde at vi står overfor et sikkerhetspolitisk

paradigmeskifte.  Hvorvidt vi står overfor et militært paradigmeskifte, vil

kreve dypere analyse av den militære sektor.  Dette er oppgavens neste del,

men først litt om den sikkerhetspolitiske utviklingen.

                                                
54 Ibid.
55 Ibid.
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3 Sikkerhetspolitisk utvikling56

Da jernteppet mellom øst og vest Europa falt i 1989 og Sovjetunionen gikk i

oppløsning i 1991, så det ut som om opplysningstidens arvtakere nok en gang

skulle klare å etablere fred. Mulighetene var bedre enn noen sinne.  Ikke

eksisterte de uklare og konfliktskapende målene som hadde forhindret en reell

løsning i 1918.  Oppdelingen av verden, som kom som et resultat av den 2.

verdenskrigen, var også borte.  Immanuel Kant og hans disiplers forslag til

verdensorden hadde tilsynelatende seiret til slutt.  Dette inntrykket ble

bekreftet i 1990/91.

Da Saddam Hussein benyttet militærmakt i et forsøk på å skaffe seg regionalt

hegemoni, ble dette møtt av FN, som under amerikansk lederskap gav

begrepet kollektiv sikkerhet et langt mer troverdig innhold enn under

Koreakrigen 40 år tidligere.  Endelig virket det som om verden var fri i

opplysningstidens rette forstand; bevegelsesfrihet, økonomisk frihet og

ideologisk frihet.  Men optimismen var ikke langvarig.  Innen utgangen av

tiåret var klimaet totalt forandret, og det nye millennium ble møtt med mer

engstelse enn håp.

For det første fordi bevegelsesfrihet, og fremfor alt frihet til å handle med

hvem man vil og hvor man vil, ikke nødvendigvis medfører fred.  Marx`

advarsler om at global markedsøkonomi utløser spenninger, må fortsatt

betraktes som gyldige, selv om hans forslag på å eliminere dem ikke er det.

I en global markedsøkonomi, som i en innenriks markedsøkonomi, bukker

den svakeste part under – det er markedets natur.

Global konkurranse kan lede til lokal ruin, hvilket ikke er et nytt fenomen.

Allerede på 1900-tallet finner vi krav fra fattige bønder om at deres

myndigheter skulle beskytte dem mot sterkere krefter utenfra.  Denne

motstanden kom sterkest til uttrykk i de mindre utviklede statene i Øst

Europa, hvor det ledet til opprør mot myndighetene.

Det var ikke arbeiderne, men småbønder fra landsbygden som sammen med

middelklassen i byene, samlet seg bak holdninger som uttrykte fremmedhat,

antisemittisme, nasjonalisme og autoritetstro.

                                                
56 Resonnementet er hentet fra Michael Howard, The Invention of Peace, Profile Books Ltd,
London 2000, ss 91-97.
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Mellom første og andre verdenskrig hadde både fascistiske og kommunistiske

regimer bygget opp en kommandoøkonomi for å kunne beskytte seg mot

svingningene i det internasjonale frie markedet.  Disse svingningene ledet til

depresjonen i 1929,  resultatene ble lagt merke til og misunnet i flere vestlige

land.

Aksemaktenes økonomi ble totalt ødelagt av den annen verdenskrig, men

gradvis bygget opp igjen med amerikansk hjelp.  I Tyskland og Italia

eksisterte det sterke entreprenører som med denne hjelpen klarte å få landene

igjennom overgangen til markedsøkonomi.  I 1989 falt de beskyttende

barrierer som hadde gitt livsgrunnlag for de sosialistiske økonomiene bak

jernteppet.  Dette ledet til økonomisk kollaps og utstrakt misnøye blant

befolkningene der.  Men det som har dukket opp i det tidligere

Sovjetunionen, og som også har vært registrert i Afrika, er ikke demokrati,

men ”kleptokrati”.  Kapitalisme eller markedsøkonomi virker bare etter

hensikten i stater hvor det eksisterer stabile, sivile samfunn holdt sammen av

et effektivt byråkrati, godt fundert på felles moralske normer og verdier.

Slike forhold er ikke markedet selv i stand til å skape.  Demokratiske valg i

slike stater har også hatt en tendens til å ødelegge sosiale sammenhenger.

Dette har blant annet ledet til at flere post-komministiske stater ikke har hatt

den velstandsutviklingen som liberale krefter hadde håpet på.

I stedet har vi påny sett de gamle ”spøkelsene” fremmedfrykt, nasjonalisme

og autoritetsdyrkelse gjenoppstå, de samme krefter som gav grobunn for

fascismens utvikling en generasjon tidligere.

Flere steder i verden blir vestlige verdier (og prosesser knyttet til økonomisk

modernisering, som er en forutsetning for verdiskapningen) betraktet som et

kulturelt fremmed element, og en trussel (et hot) mot innfødte verdier og

sosialt samhold.  I disse regionene er det de religiøse lederne som sterkest har

tatt avstand fra dette nye elementet.  De betrakter seg ofte som voktere av den

tradisjonelle orden, på samme måte som katolske kirkeledere i Europa i det

19. århundre.  Spesielt innenfor islam finnes det her sterke krefter.  I slike

kretser mobiliseres fiendtlighet ofte mot den de betrakter som hovedbærer av

den nye kulturen, eller den nye orden, USA.
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Motstanden kan sammenlignes med den kulturelle motstand man fant i

Tyskland, rettet mot Frankrike, etter den franske revolusjon.  Det

amerikanske flagget, Stars and Stripes, blir i dag mange steder sett på som et

symbol, ikke på frihet, men på fremmed undertrykkelse.

Motstand mot fornyelse finnes også innenfor fundamentalistiske kristne

samfunn, ikke minst i USA.  I mange land i den tredje verden har autoritære

regimer kommet til makten ved å appellere til populistiske strømninger mot

modernisering ledet av det som ofte kalles statens "vestlige", urbaniserte elite.

Andre steder har løst sammensatte organisasjoner av religiøst inspirerte

fanatister, ofte utstyrt med vestens moderne våpen, sverget kamp mot alt som

minner om amerikansk sekularisert verdensorden.  De kjemper for innføring

av et slags ”teokrati”, et system som vi ikke har sett i Europa siden

senmiddelalderen.

Situasjonen blir ytterligere komplisert av at spørsmålstegn reises mot

grunnlaget for den Westfaliske orden, den suverene staten.  Denne er utsatt

for ”korrosjon” fra toppen, internt og fra bunnen.  Gradvis under

globaliseringens press vokser overnasjonale entiteter frem med en makt så

overveldende at den truer den suverene statens autoritet.  Innledningsvis

skulle disse entitetene håndtere økonomiske spørsmål, men litt etter litt har de

utvidet sine operasjonsfelt og jurisdiksjon.  Denne prosessen er mest markant

i EU, som for kort tid siden forsøkte å diktere ett av sine medlemsland

(Østerrike) hvordan det skulle sette sammen sin demokratisk nyvalgte

regjering.  Slik er det ikke overalt.  USA har, fremfor noen, både vilje og evne

til å motstå slik innblanding i egen suverenitet.  Men jo svakere staten er,

desto større kommer trolig presset mot dens suverenitet til å bli.  Nylig har til

og med den FN-artikkel som setter medlemsstatenes ukrenkelige rett til

suverenitetshevdelse over eget territorium blitt tilsidesatt.  USA sammen med

sine nærmeste europeiske allierte hevder nå overnasjonal rett over suverene

stater.  Dette gjelder rett til å gripe inn med makt for å hindre eller forebygge

brudd på menneskerettigheter, uavhengig av om operasjonen er godkjent av

FN.

Presset innenfra kan belyses på flere måter.  Dannelsen av regioner på tvers

av internasjonale grenser kan skje på grunn av ønsket om å fremme

økonomisk samarbeid og utvikling.
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Kulturelle -, etniske- eller religiøse grunner er også relevante i denne

sammenheng.  Et meget aktuelt eksempel finner vi på Balkan.  Albanere i

Kosovo, Serbia og Makedonia ønsker på bakgrunn av felles etnisk opphav å

etablere en egen stat på tvers av internasjonalt anerkjente grenser.  Baskernes

kamp i Spania for et selvstendig ”Baskerland” er et annet eksempel, også

dette etnisk begrunnet.

Presset nedenfra kan også være betydelig.  Norge har for eksempel vært utsatt

for et merkbart internasjonalt press rettet mot hvalfangst og seljakt.  Her har

også mange norske statsborgere vært meget aktive.  I USA har vi i løpet av

1990 tallet sett flere tilløp til selvutnevnte militante forsvarsgrupperinger som

har kjempet mot det de betraktet som statens forsøk på å fjerne individuelle

rettigheter, blant annet retten til å inneha eget våpen.  Dette viser at i enkelte

sammenhenger er idealet viktigere enn lojalitet til nasjonalstaten.

Så langt den generelle utviklingen.  For å kunne diskutere tesen grundig nok,

er det av interesse å se litt nærmere på anvendelsen av militærmakt.  Siden

tesen indikerer at det en gang på 1990-tallet har skjedd en endring i

militærmaktsanvendelsen, vil jeg i denne gjennomgangen gå tilbake til

århundreskiftet for å få en bedre helhetlig forståelse av problemstillingen.

Den Første verdenskrig57 rystet det europeiske kontinent sitt politisk

strukturelle grunnlag.  Historiske stormakter og dynastier ble revet i stykker,

og mulighetene for aggressive ideologier å regjere, oppsto på steder der til

sammenligning humane monarker hadde styrt tidligere. Den Andre

verdenskrig, i bunn og grunn en konflikt mellom disse ideologiene, brøt

kontinentale grenser og omfattet til slutt nesten hele verden.  Menneskets

mest destruktive oppfinnsomhet ble med krigen spredt til alle verdenshjørner,

og atombomben representerte det ultimate.  Gjennom sin utvikling frem til

1945 hadde krig kuliminert i en form for krigføring menneskeheten ikke

lengre kunne risikere å benytte.  Hiroshima og Nagasaki var ikke bare

militære hendelser, men et varsel om at krig som politisk instrument i

internasjonale relasjoner kunne ødelegge alle som ville ta dette middelet i

bruk.

                                                
57 Resonnementet i dette avsnittet er hentet fra John Keegan, War and our World, Pimlico,
London 1999, ss xiv-xv.
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”Hvorfor krig?” ble et spørsmål utelukkende av historisk interesse fordi krig

ført med den nye teknologiens våpen var det samme som total utslettelse, med

andre ord galskap.  Spørsmålet ”hvordan krig?” overlevet paradoksalt nok.

Dette ble spesielt aktuelt etter at ansvarlige statsledere oppdaget at

kjernefysisk krig bare kunne unngås dersom man fant andre måter å benytte

militære maktmidler på.  Militærmakt skulle benyttes mot krefter som søkte

makt på bekostning av den generelle freden, og som derfor ble oppfattet som

en trussel mot denne.  Heldigvis har man til nå funnet slike løsninger, men

ingen av disse løsningene har vært eller vil i fremtiden trolig være av

evigvarende karakter.

Av den grunn vil det fortsatt være behov for instrumenter som forsvarer frihet

mot trusselen om krig, noe som gjør Edward Luttwaks etterlysning høyst reell

– hvor er alle stormaktene?58

4 Militær maktanvendelse

4.1 Maktpotensiale

Folkeretten gir en stat anledning til å benytte makt i selvforsvar.  Dette er

blant annet fastslått i FN-paktens artikkel 51.  Bruk av militærmakt er derfor

et legitimt virkemiddel for å sikre en stats suverenitet og vitale interesser.

Legitim maktanvendelse vil være uttrykk for en stats vilje og forutsettes

underlagt politisk kontroll og ansvar.59  En stats maktgrunnlag hviler på flere

faktorer.  De mest sentrale faktorene er:60

- Folkeviljen; folkets mening uttrykt gjennom demokratiske prosesser som

valg, avstemninger og gjennom frie og uavhengige medier.  Folkeviljen

kan måles i form av oppslutning om Forsvaret, og mer spesielt gjennom

tilslutning til konkrete militære operasjoner.

- Geografi; den topografiske og regionale struktur og variasjon, herunder

arealbruk, naturressurser og andre fysiske egenskaper ved området.

                                                
58 Edward N. Luttwak, op.cit., 1994, s 23.
59 Forsvarets fellesoperative doktrine, Forsvarets overkommando, Oslo 2000, del A, s 22.
60 Ibid, ss 22-23.
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- Militært forsvar; styrkeproduksjon, kapasiteter, beredskap og

troverdighet.

- Alliansetilknytning; en militær allianse eller forsvarsallianse vil kunne

øke troverdighet med hensyn til evne og vilje til å bruke militære

virkemidler, og dermed virke avskrekkende.

- Politikk; saker som gjelder styring av samfunnet, statens ledelse, forholdet

mellom politiske parter og forholdet til andre stater.

- Folkeretten; lover og regler som regulerer forholdet mellom stater, blant

annet hvordan tvister skal løses.

- Økonomi; materielle vilkår, finansielle -, pengemessige - og

handelsmessige forhold samt ressursgrunnlag.

Hele maktgrunnlaget har betydning for hvordan en stat forsøker å nå sine

nasjonale sikkerhetspolitiske mål.

Det er maktgrunnlaget som er utgangspunkt for staten når den velger blant

ulike virkemidler i arbeidet for å forsvare nasjonale interesser og suverenitet.

Maktgrunnlaget gir primært et bilde av statens grunnleggende forutsetninger

for å beskytte seg mot en mulig trussel.  Organisering og anvendelse av

virkemidlene viser statens politiske evne og vilje til å påvirke sine

omgivelser.61  Virkemidlene kan være åpent og stille diplomati, militær og

økonomisk assistanse, opplysning og informasjon, arbeid gjennom folkeretten

og internasjonale organisasjoner, handelspolitikk, økonomiske sanksjoner og

militær makt.  Militær maktanvendelse må ikke ses på som en isolert

hendelse.  Den militære makt er det ultimate virkemiddel som anvendes når

alle andre virkemidler har mislykkes, og som alle andre virkemidler,

forutsettes det at også dette underlagt politisk ansvar og kontroll.

Svært forenklet kan en stats maktpotensiale fremstilles slik:

Maktpotensiale (MP) = Midler (M) x Strategier (S) x Vilje (V)62

                                                
61 Ibid, s 23.
62 Notater fra Gen Sir Ruphert Smith (DEP SACEUR) sitt foredrag på FHS 18 jan 01.  Han
benyttet formelen Capability  = Means x Ways x Will.
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Formelen er meget enkel, og det kan sikkert stilles flere vel begrunnede

spørsmål til dens validitet dersom målet er å frembringe et klart matematisk

svar på produktet maktpotensiale (MP). Det er imidlertid ikke så viktig i

denne sammenheng.  Hensikten er utelukkende å fastslå om det finnes et

maktpotensiale eller ikke.  Finnes det ikke et slikt potensiale, kan heller ikke

militærmakt anvendes som et sikkerhetspolitisk instrument.  Et potensiale gir

uttrykk for en fysisk og psykologisk mulighet.  Det er med andre ord ingen

konkret størrelse som skal påvises.

Formelen virker på den måten, at dersom noen av de tre størrelsene M, S og

V, som skal multipliseres med hverandre, er 0, blir statens maktpotensiale

også 0, altså ikke tilstedeværende.  Formelen kan også benyttes for å finne

forsvarsalliansers eller koalisjoners maktpotensial.

Midlene (M) er oppstillinger over de forskjellige statenes militære

maktapparat.  Disse kan finnes i strategiske årbøker, tidsskrifter, og i statenes

egne opplysninger om sin militære kapasitet.  Det finnes godt med pålitelige

åpne kilder som kan gi et troverdig bilde av de respektive statenes eller en

allianses militære midler. Er staten eller alliansen i besittelse av militære

midler, er verdien på denne faktoren større enn null.  Dette er tilstrekkelig å

fastslå for denne oppgavens formål.

For faktorene strategi (S) og vilje (V), gjelder det samme som for faktoren

midler (M).  Det er ikke innenfor denne oppgavens rammer å definere det

eksakte produktet av ovennevnte ligning, men snarere å fastslå om svaret blir,

eller ikke blir, null.  Dersom det bli null, må jeg prøve å finne ut hvorfor.

Dersom svaret blir større enn null vil jeg forsøke å forklare hvorfor, uten å

tallfeste verdien.  Dette vil jeg gjøre ved å beskrive indikatorer som påviser

om faktoren er stigende bort fra null eller synkende, altså nærmer seg null.

Strategi kan defineres som en overordnet plan for hvordan en aktør ønsker å

benytte sine ressurser, i dette tilfelle militære, for å oppnå sine politiske mål.

Som et redskap for en analytisk tilnærming til strategibegrepet har jeg valgt

Michael Howards fire strategiske dimensjoner.63

                                                
63 Michael Howard, The Causes of War, Temple Smith, London 1983, ss 101-106.
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Hans dimensjoner er a) den sosiale dimensjon, b) den operasjonelle

dimensjon, c) den logistiske dimensjon og d) den teknologiske dimensjon.

Dimensjonene beskriver strategiens innhold gjennom de hovedelementene

som bidrar til oppbygging og gjennomføring av en strategi. 64  Howards

strategiske dimensjoner passer også inne i det utvidede sikkerhetsbegrep.

Spesielt tenker jeg her på den sosiale dimensjonen.

Carl von Clausewitz var den første militærteoretiker som betraktet den sosiale

dimensjonen.  Han så på folkets holdninger, vilje og beredskap for

engasjement og selvfornektelse som selve grunnlaget.65  I følge Clausewitz

var det nettopp dette engasjementet som gjorde krigene etter den Franske

revolusjon til noe helt annet enn krigene under Fredrik den Store.  Han mente

også at den nye form for krigføring kom til å prege fremtidige kriger.66

Napoleonskrigene var en ny type krig.  Borte var de begrensede krigene

utkjempet av mer eller mindre godt motiverte profesjonelle leiesoldater.

Voksende folkelig deltakelse i nasjonenes styresett, betydde også folkelig

engasjement i krig, noe som igjen gav seg utslag i stadig økende størrelse på

de militære styrkene.  Kontroll med utformingen av, og etterlevelse av

folkeviljen, ble et vesentlig element i krigsoperasjoner.67

Den operasjonelle dimensjon omhandler den direkte anvendelsen av de

militære kapasitetene for å oppnå strategiens mål.  Grov sett kan dette

inndeles i Liddell-Harts direkte eller indirekte tilnærming68 (direct og indirect

approach).  Tilgang på ny teknologi (helikopter, sensorer og ”smarte

bomber”) har skapt en rekke forskjellige operasjonelle teknikker, tilpasset den

situasjon og de omgivelser som styrkene skal operere i. 69

Den logistiske dimensjon omhandler evnen til å kunne bringe det største

antall best utrustede soldater til krigsområdet, og vedlikeholde dem der.70

                                                
64 Collin S. Gray, op.cit., 1999, s 24.
65 Michael Howard, op.cit., 1983, s 103.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 B.H.Liddell Hart, Strategy, Faber & Faber Ltd, London 1967, kap xix.
69 Michael Howard, op.cit., 1983, ss 101-115.
70 Ibid, ss 101-115.
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Den teknologiske dimensjon omhandler evnen til å være sin eventuelle

motpart teknologisk overlegen.  Dette gjelder nødvendigvis ikke bare våpen

og utstyr som direkte anvendes i den fysiske kampen – den operasjonelle

dimensjonen.  Teknologi som forbedrer den logistiske dimensjonen er også

viktig.  Likeledes har teknologi også innvirkning på den sosiale dimensjonen.

Spesielt informasjonsteknologiens hurtige formidling av nyheter og

vurderinger, påvirker både beslutningstakerens, og opinionens meninger og

holdninger.71

Vilje (V) er en vanskelig målbar størrelse.  Den henger nært sammen med den

sosiale dimensjonen i faktoren strategi, og består av to elementer; ønske og

handlefrihet.  Ønske om å handle kan være fundert på ideologiske, politiske,

religiøse eller økonomiske motiver.  Folkeviljens fremtredende plass i

maktgrunnlaget i vestlige demokratier er ikke forunderlig.  Det ligger i

demokratiets natur.  Dens påvirkning av faktorene strategi og vilje er heller

ikke unaturlig.  I den strategiske dimensjonen retter folkeviljen seg mot

spesielle strategiske handlemåter for å nå et politisk mål.  Innenfor det totale

maktgrunnlaget er handlingsrommet videre, og ikke så begrenset av

strategiske størrelser.  Det er for eksempel mulig å være tilhenger av en

militær intervensjon i et land, uten å være tilhenger av å bombe landet i

stykker før intervensjonen.

Handlefrihet beskriver muligheten til å realisere ønsket.  De samme faktorer

som ligger til grunn for ønsket; ideologiske, politiske, religiøse eller

økonomiske motiver, påvirker også handlefrihet.  I praksis fremstår

handlefrihet i form av myndighet til å kunne aksjonere.  I det internasjonale

samfunn er det først og fremst myndighet utstedt av FN som er viktig.

Nasjonal handlefrihet gis av de respektive lands nasjonalforsamlinger.  Uten

begge disse godkjenninger er handlefriheten ved anvendelsen av militærmakt

begrenset.  Vilje fremstår da som summen av ønske og handlefrihet.

                                                
71 Ibid, ss 101-115.
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4.2 Det Napoleonske militærparadigme

Jeg har i innledningen brukt uttrykket Napoleonsk militærparadigme som

beskrivende navn på det til nå gjeldende militærstrategiske paradigme.

Relatert til definisjonen av et paradigme har det militære maktapparat som de

fleste vestlige stater i dag har til disposisjon, blitt sett på som forbilledlig for å

løse sikkerhetspolitiske behov.  Siden tesen antyder at vi står foran et militært

paradigmeskifte, må det altså bety at det finnes en et nytt omfattende

sikkerhetspolitisk behov som disse styrkene likevel ikke klarer å løse.  Dette

behovet er så stort at det har skapt en krise innenfor den militære

sikkerhetspolitiske sektor.  Dette må til dersom det skal være mulig å bevege

seg fra et paradigme til et annet.

For å finne ut hva som er galt med gjeldende paradigme vil jeg ved hjelp av

de fire strategiske dimensjonene finne noen sentrale forutsetninger for det

Napoleonske paradigmet.  Dersom disse forutsetningene ikke lenger er

tilstede, eller betydelig endret, kan dette antyde en krise i det gjeldende

paradigme.

4.2.1 Den sosiale dimensjonen

Tidligere var nasjonalstaten enerådende aktør på den internasjonale arena.

Dette er ikke lengre tilfelle, og både nasjonalstater, allianser, multinasjonale

organisasjoner både av statelig og ikke-statelig karakter , interessegrupper og

enkeltpersoner opererer i dag internasjonalt.  Begrepet total krig der staten var

internasjonal enerådende aktør, synes å være fraværende. 72  Det er ikke enten

krig eller fred, men krig og fred på samme tid.  Samfunnet blir ikke satt på

krigsfot med innkalling til militærtjeneste og omlegging av

industriproduksjon mv. som merkbare samfunnsmessige tiltak når krig eller

fare truer.  Livet i de vestlige land går stort sett som tidligere, og krigen

bringes til befolkningene gjennom hurtige medier som i sann tid og  farger

bringer krigens karakter inn i hverdagsrommet.  Det betyr at de aller fleste

kan foreta sine vurderinger ut fra hva de ser og hører, på lik linje med de

fleste hverdagslige valg, og ikke ut fra det å fysisk eller psykologisk være

direkte berørt av hendelsene.

                                                
72 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 79.
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Clausewitz` beskrivelse av krigen som en triade bestående av dens politiske

mål, dens operasjonelle instrumenter og befolkningens følelsesmessige

engasjement, begynner altså å ”halte”. Folkets følelsesmessige engasjement

styres ikke ut fra hvordan krigen direkte fysisk og psykologisk påvirker

befolkningen, men snarere hvordan befolkningen indirekte oppfatter den

gjennom andres kameralinser og fortolkninger.

Samfunnets totale eksistens ligger ikke i vektskålen.  Dette var en situasjon

som ledet til at kun et minimum av begrensninger på krigen ble oppfattet som

nødvendige.  Bremset av den Kalde krigens fokus på kjernefysiske våpen,

kombinert med oppløsningen av de politiske blokkene, foreligger det nå

sterke krav om begrensninger på alle typer krigføring.  Under trykket av en

vestlig kulturell utvikling som i stadig sterkere grad setter spørsmålstegn

mellom mål og midler, aksepteres ikke hverken menneskelige eller materielle

kostnader i samme grad som tidligere.

Hvorvidt dette beror på demografiske forhold som Luttwak hevder73, eller

dette skyldes andre faktorer, som for eksempel oppfatningen av hvor viktig en

konflikt er, er uklart.  Med et nytt spekter av konflikter vil betydningen av

retorikk og psykologiske operasjoner være viktige elementer i enhver form

for krigføring. 74  Hvis ikke vil det ene benet i triaden, den folkelige

forankring og oppslutning, rives bort.

Men den vestlige sosiale og kulturelle holdningen til krig er ikke så entydig

negativ som dette indikerer.  For på samme tid som det stilles spørsmål ved

konflikters viktighet, argumenteres det også sterkt for å gripe inn. 75  Faktisk

så sterkt at nasjonalstaters tidligere ukrenkelige rett til selvbestemmelse

innenfor eget territorium, blir tilsidesatt.  Det er spesielt i konflikter som er av

humanitære art, løsninger skal tvinges gjennom ved anvendelse av

militærmakt.76  Dette skaper et sikkerhetspolitisk dilemma.  På den ene siden

finnes vilje til å intervenere på et stadig løsere og bredere legitimt grunnlag.

                                                
73 Edward N. Luttwak, op.cit., 1994, s 23.
74 Torkel Brekke, Nye holdninger til militærmakt, Norsk Militært Tidsskrift, Oslo, Nr 1 2001,
s 26.
75 Ibid.
76 Ibid.
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På den annen side det vestlige samfunns tilsynelatende manglende vilje til å

akseptere både menneskelige og materielle kostnader ved slike

intervensjoner.  Her ligger dagens politiske, strategiske, operasjonelle og

taktiske utfordringer.

Det ser i dag fortsatt ut til å være usikkerhet knyttet til hvilke oppgaver som

er forsvarets sentrale oppgaver i de vestlige land.77  USA har satt

intervensjoner i små, perifere land opp på oppdragslisten etter at

Sovjetunionen forsvant.  Befolkningen i USA og Europa har dermed fått

inntrykk av at operasjoner i stater som Kuwait, Irak, Somalia, Haiti,  Kosovo

og Bosnia er militærmaktens viktigste oppgave.  Disse operasjonene er

imidlertid sekundære ut i fra et nasjonalt eksistensialistisk synspunkt.78

Disse forutsetningene er svært forskjellig fra de forutsetningene som ligger til

grunn for det Napoleonske militærparadigme.

Riktignok var kontroll med utformingen av og etterlevelse av folkeviljen et

viktig element i krigføring også under det Napoleonske paradigmet.  Da var

det imidlertid samfunnets fortsatte eksistens som lå i vektskålen, og var

sentral motivasjonsfaktor for både å benytte militærmakten og å akseptere de

menneskelige og materielle kostnadene dette førte med seg.  Nå er det ikke

lengre tilfelle, og dette  kan tyde på at det i den sosiale dimensjonen

foreligger en krise, altså en mulig grunn for et paradigmeskifte.

4.2.2 Den operasjonelle dimensjonen

Det Napoleonske militærparadigmet forutsetter en symmetrisk krig.  Med

symmetrisk krig menes et oppgjør mellom noenlunde likeverdige

motstandere, gjerne nabostater, med et felles militærteoretisk fundament.79

Mellom de stridene partene er det liten eller ingen forskjell på hvordan de

militære styrkene er organisert og hvordan de brukes. Organisatorisk

asymmetri er krig hvor det hos de stridene partene er stor forskjell på hvordan

de militære styrkene er organisert og hvordan de brukes. 80

                                                
77 Ibid, s 27.
78 Ibid.
79 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 80.
80 Forsvarets fellesoperative doktrine, op.cit.,  2000, s 27.
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Dersom vi igjen tar utgangspunkt i Clausewitz definisjoner av krig, kan vi si

at all krig som ikke omhandler staters fortsatte eksistens er begrensede kriger.

Hans ubegrensede krig, eller totale krig, ligger nærmere hans filosofiske

absolutte krig, og medfører en nærmest total mobilisering av de stridene

parters tilgjengelige ressurser.81  Etter den Andre verdenskrig førte

introduksjonen av kjernefysiske våpen en ny dimensjon til krigføringen.

Faren for gjensidig utslettelse ble etterhvert så reell, at supermaktene USA og

Sovjetunionen fra 1960-tallet og frem til i dag har arbeidet med varierende

effektivitet for å redusere faren for kjernefysisk krig.  I USA og NATO ledet

dette til introduksjonen av ”Flexible response” doktrinen – en strategisk

doktrine som åpnet for bruk av kjernefysiske våpen, men først i en situasjon

der staters forsatte eksistens virkelig var i fare.  Bortfallet av den kalde krigen

ledet også til bortfallet av en overhengende fare for storkrig i Europa.

Usikkerhet knyttet til militærmaktens oppgaver i de vestlige land er alt

påpekt.

Ashton B. Carter bruker uttrykket strategisk inversjon om de amerikanske og

vesteuropeiske intervensjonene i små perifere stater.82 Utfordringer som

egentlig hører hjemme på den strategiske C-listen blir de sentrale, fordi

utfordringene på A-listen , det vil si trusler av virkelig eksistensiell betydning,

er vanskelige å få øye på fordi de er potensielle. 83

A-listen inneholder blant annet trusselen fra masseødeleggelsesvåpen, og fra

et nytt nasjonalistisk Russland og Kina.  Styrkene som skal løse oppgavene

på C-listen er imidlertid de samme som for oppgavene på A-listen, i de fleste,

om ikke alle vestlige land.  Operasjonelt er disse styrkene trenet for A-listen,

men skal i realiteten løse C-liste operasjoner.  Felles for alle typer operasjoner

er at de er politiske, men der slutter også likheten.

Den vanlige måten for en militærmakt å løse sine oppdrag på, er med vold

eller trussel om bruk av vold, også kalt konvensjonell krig. 84 Konvensjonell

eller regulær krig betyr her krig i henhold til det Napoleonske

militærparadigmet.

                                                
81 Ibid.
82 Ashton B. Carter, Adapting the US Defence for Future Needs, Survival, winter 1999-2000,
vol 4, no 4, ss 103-105.
83 Ibid.
84 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 92.
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Ukonvensjonell krig er altså krigføring som ikke er i henhold til dette

paradigmet.85

Organisatorisk asymmetri foreligger når det hos de stridene partene er stor

forskjell på hvordan de militære styrkene er organisert og hvordan de brukes.

Konvensjonelle styrker skal i følge det Napoleonske militærparadigme være

organisert og benyttes slik de hurtig ødelegger sin motstander sine militære

styrkers evne og vilje til å kjempe.86  Dette er et kriterium for suksess, og det

ligger til grunn for måten styrkene utrustes, trenes og opererer.  Det finnes en

symmetri mellom våre militære kapasiteter, og eventuelle motstanderes

militære kapasiteter, og krigen avgjøres av den part som kan legge flest

strategiske ressurser i vektskålen. 87

I skarp kontrast til dette paradigmet som hurtig vil avgjøre krigen med

voldsomme og avgjørende slag mellom konvensjonelle styrker, vil en

ukonvensjonell eller ”ikke-statelig” fiende forsøke å unngå ethvert slag som

den med sikkerhet ikke kan vinne.88

Slik sett fortoner denne type krigføring seg som en kamp mellom det synlig

og usynlige, eller det konvensjonelle mot det ukonvensjonelle.89  Vel trenede

og godt utrustede konvensjonelle soldater kan her stå overfor sivile

motstandere utstyrt med alt fra steinslynger via brannbomber til moderne

våpen.90  Den ukonvensjonelle soldaten kan også ligne den konvensjonelle,

både hva angår organisering, utrustning og erfaring.  Men måten de to

benyttes på er meget ulik.  Mens den konvensjonelle soldaten må holde seg

innenfor de rammer politikerne har satt for voldsanvendelse, behøver ikke

den ukonvensjonelle soldaten å bekymre seg vesentlig over slike teoretiske

bestemmelser. 91  For han eller henne er målet det viktigste, og hvordan og

med hva det oppnås, er bare interessant i den grad de leder til målet.

Ukonvensjonell bruk av ukonvensjonelle soldater skaper den andre formen

for organisatorisk asymmetri.92

                                                
85 Ibid.
86 Ibid, s 89.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid, s 90.
90 Financial Times , torsdag 8 februar 2001, s 3.
91 Christopher Bellamy, ”Knights in White Armour”,  Hutchinson, London 1996, s 26
92 Forsvarets fellesoperative doktrine, op.cit., 2000, s 27.
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Det Napoleonske paradigmet har som mål å ødelegge motstanderens evne og

vilje til motstand.  Evne og vilje til motstand er igjen avhengig av mange

faktorer, både materielle og moralske.  Den strategiske utfordring blir å finne

hvor motstanderen er mest sårbar.  Strategen skal se etter den egenskap,

posisjon eller kapasitet hos motstanderen som mer enn noe annet bestemmer

hans vilje og evne til fortsatte operasjoner.93  En ukonvensjonell fiende har

ikke konkrete eller konvensjonelle tyngdepunkter, i hvert fall ikke synlige.94

For den konvensjonelle styrkens del er det annerledes.

Gjennom media er det blant annet kjent at et av den vestlige verdens viktige

tyngdepunkt trolig er dens manglende vilje og evne til å tåle tap av egne

soldaters liv under tjeneste i såkalte C-liste konflikter.95

En ukonvensjonell motstander vil derfor lett finne den konvensjonelle

motstanders tyngdepunkt.  Den ukonvensjonelle styrken vil ved små, men

likevel merkbare og målrettede operasjoner som den er sikker på å vinne, slite

ut den konvensjonelle, og militært sett mye sterkere motstanderen.  Tiden

arbeider på den ukonvensjonelle styrkens side, og en militær seier er ikke

avgjørende.

Andre områder som for eksempel den folkelige støtten den konvensjonelle

styrken har i sitt/sine hjemland er mye viktigere.  Faller denne, faller også det

militære system sammen.  Slik var resonnementet som blant annet ledet til

Nord-Vietnams seier over USA.  I et militært operasjonelt perspektiv fortoner

denne form for krigføring seg som asymmetrisk.  Overlegen militær

maktanvendelse kan uavhengig av hvor dyktig og profesjonelt den er utført

forårsake nederlag på andre ”fronter”.  For eksempel brudd på allianser,

diplomatiske forviklinger, og manglende folkelig oppslutning og støtte i

hjemlandet.96  Vold aksepteres og ses på som et legitimt redskap dersom det

står eksistensielle verdier på spill.  Men i virkeligheten ville det alltid

foreligge begrensninger.97

                                                
93 Sverre Diesen, op.cit.,  1998, s 23.
94 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 90.
95 Torkel Brekke, op.cit., 2001, s 26.
96 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 90.
97 Carl von Clausewitz, op.cit., 1993, bok 1, kap 1, avsn 11.
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Alle typer militær maktanvendelse vil være under politisk ledelse og kontroll,

For å unngå den politiske belastningen det er å forklare konsekvensene av

anvendt militærmakt, spesielt i konflikter av ikke-essensiell karakter, legges

det politisk bindinger på det operasjonelle nivå.  Disse bindingene påvirker

selvsagt hele den militære organisasjonens operasjonelle muligheter.  Slik

kontroll gjøres gjennom ”rules of engagement”(ROE).  Politisk asymmetri

oppstår fordi politiske begrensninger og føringer kun foreligger for de

konvensjonelle styrkene.  I enkelte sammenhenger er disse så omfattende at

de virker operasjonelt lammende.98  Den ukonvensjonelle motstander tynges

ikke vesentlig av politiske og moralske betenkninger.  Målet helliger ofte

middelet.

Siden den operasjonelle dimensjonen i et Napoleonsk militærparadigme synes

å være vesentlig forskjellig fra den operasjonelle dimensjonen i en

ukonvensjonell krig, eller i konflikter på den såkalte C-listen, kan dette

indikere en foreliggende krise innenfor gjeldende paradigme, altså en mulig

grunn til et paradigmeskifte.

4.2.3 Den logistiske dimensjonen

Helt i fra Napoleons tid har logistikk vært en meget viktig faktor i anvendelse

av militære maktmidler.  Clausewitz var ikke like overbevist om det.

Rekruttering, utrustning, forflytning og vedlikehold av væpnede styrker i

felten betraktet han som like relevant for krigføring, som sverdmakerens

kunnskaper var for kunsten å fekte.  Trolig var det fordi han ikke klarte å

skille mellom vedlikehold av stridsevne og selve bruken av de militære

styrkene, han omgikk denne strategiske dimensjonen.  99  Han glemte med

dette å ta i betraktning en av de faktorene som hadde gjort operasjonell

suksess mulig for de to feltherrer som han kanskje beundret mest, Napoleon

Bonaparte og Frederik den Store.100  Logistikkens elementer er alt definert.

Også tiden påvirker logistikk, og jo lengre tid det militære engasjementet

varer, desto større betydning vil strategiens logistiske dimensjon ha.

                                                
98 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 1-19.
99 Michael Howard, op.cit., 1983, s 102.
100 Ibid.
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Fra den amerikanske borgerkrigen vet vi at Nordstatenes seier over

Konføderasjonen ikke kom som et resultat av bedre operasjonell kapasitet,

men fra evnen til å mobilisere.  Industri- og personellressurser ble mobilisert

slik at nordstatens ledere fikk nødvendige styrker til disposisjon.  Disse

mengdene med materiell og personell klarte de, takket være et vei- og

elvetransport system, å utnytte slik at konføderasjonens overlegne

operasjonelle ferdigheter ikke fikk den forventede effekt.  På grunn av

krigens utmattende karakter fikk den logistiske dimensjon større betydning

enn den operasjonelle.101

I dagens militærmakt er logistikk en meget viktig funksjon.  Økende

teknologisk kompleksitet, setter nye og strengere krav til strategiens

logistiske dimensjon.  Siden den Kalde krigens slutt har militære

organisasjoner i de vestlige land vært utsatt for bedriftsøkonomiske

kostnadsjegere, på jakt etter ”fredsdividenden”.  Militære organisasjoner er

ikke lengre en utømmelig kilde av mennesker og materiell, men snarere

strømlinjeformede forvaltningsbedrifter med lagre tilpasset morgendagens

forbruk, og ikke meget mer.  Behov ut over dette må bestilles og betales.

Den teknologiske utviklingen har dessuten medført skjerpede

kompetansekrav.  Man kan ikke bare hente en hvilken som helst person inn

fra gaten og gi ham eller henne noen ukers opplæring før avreise til et

innsatsområde.

Innsatsområdene er heller ikke i den umiddelbare nærhet, og skal styrkene

være raskt på plass, slik oppdragsgiver (f.eks. FN) ofte anmoder om, må

spesielle transportkapasiteter bringe dem dit, hurtig gjennom luften, noe

langsommere på sjøen eller over land.

Dagens komplekse, ukonvensjonelle konflikter løses heller ikke på en måned

eller to, og tilstedeværelse av militære ressurser er ofte påkrevet over tid, i

praksis i flere år.  Operasjonene skal kunne gjennomføres uavhengig av

årstid, lyse og mørke for å virke troverdig.

                                                
101Ibid, s 103.
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Vedlikehold av denne styrken er krevende, og uten slikt vedlikehold vil

avdelingen gradvis forringes operasjonelt, hvilket vil kunne lede til at en

ellers vel fungerende strategi likevel ikke har ønsket effekt.  Til dette kreves

det spesielle planer og ressurser.  Vel egnet personell må rekrutteres, trenes

og avdelinger bygges opp og settes i beredskap slik at de hurtig kan

deployeres.  Til deployeringen kreves blant annet fly og skip som er både

hurtige og kapasitetsmessig egnet for denne type virksomhet.  Et stadig

mindre antall operative enheter krever kontinuerlige etterforsyninger.  De kan

ikke trekkes tilbake og byttes mot andre, fordi det ikke lengre er sikkert at det

finnes flere tilgjengelig.

For å kunne møte disse utfordringene har for eksempel NATO i sitt nye

strategiske konsept understreket viktigheten av de ovennevnte forhold, og

NATO ber sine medlemmer spesielt arbeide for å bygge opp kapasiteter som

bidrar til dette.102  Konkret dreier det seg om å holde et tilstrekkelig stort

militært apparat som kan bidra til å gi et engasjement operativ utholdenhet i et

innsatsområde, også utenfor NATOs eget territorium.  I tillegg nevnes

spesielt lufttransport kapasitet, sjøtransport kapasitet og tankfly som viktige

logistikk komponenter som skal bidra til å øke den operative tilgjengeligheten

på innsatsstyrkene.

Innledningsvis synes det som om faktorer som utgjør den logistiske

dimensjonen i et Napoleonsk militærparadigme ikke skiller seg vesentlig fra

de faktorer som virker i konflikter på den såkalte C-listen.  Men på ett område

synes det likevel å være en forskjell.  Siden styrkene som eventuelt skal

benyttes blir færre, tiden fra varsling til deployering  kortere, og avstanden til

eventuelle innsatsområder større, synes det å foreligge endrede logistiske

forutsetninger for anvendelse av militære styrker.  Erkjennelsen av dette,

manifestert blant annet i NATOs nye strategiske konsept, indikerer at det

også innenfor den strategiske dimensjonen logistikk foreligger en krise som

bidrar til å underbygge behovet for et paradigmeskifte.

                                                
102 The Alliance`s Strategic Concept, Washington 1999, Part IV.
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4.2.4 Den teknologiske dimensjonen

Ensidige teknologiske fortrinn var så lite sannsynlige for Clausewitz og hans

samtidige at de utelukket det fra sine betraktninger.103  Dette endret seg like

etter Clausewitz død.  Spesielt siden den industrielle revolusjonen og den

amerikanske borgerkrigen, har teknologiske nyvinninger satt sitt preg på

krigføring.104  Ikke alltid like hurtig innledningsvis, men gradvis etterhvert

som de respektive nyvinninger ble betraktet som fremskritt eller forbedringer

i forhold til gamle og ofte vel utprøvde metoder, systemer eller instrumenter.

Etter den første verdenskrig delte de ulike strategiske tenkere seg i to

markante fraksjoner. I den vestlige del av verden fant man de teoretikere som

gikk lengst i å beskrive fremtidens krig som teknologi dominert.105

Enkelte tilhengerne av pansret krigføring trodde at de hadde funnet et konsept

for krigføring som ville skape operasjonell gjennomslagskraft og

overlegenhet på linje med det Bonaparte hadde på begynnelsen av 1800-

tallet.106

Andre strateger trodde at en ved å utnytte flyet kunne eliminere det

operasjonelle nivået.  Dette skulle oppnås ved å benytte flyvåpenet direkte

mot motstanderens sosiale ”styrkebrønn”.  Motstanderens samfunnsvilje og

mulighet til å videreføre krigen skulle ødelegges direkte, og ikke gjennom en

kostbar utdradd kamp på det operasjonelle nivået.107

Som vi nå vet, på grunn av erfaringer fra den Andre verdenskrig, stemte ikke

dette.  Hverken det tyske eller det britiske samfunn lot seg knekke av

flybombenes hensynsløse ødeleggelser. Ved introduksjonen av kjernefysiske

våpen 1945 kom teknologien på nytt i fokus. Det våpenkappløpet som nå

fulgte mellom Sovjetunionen og USA, var i høy grad teknologi fiksert.  Selv

om både Korea og Vietnamkrigen var konvensjonelle kriger, kastet

tilstedeværelsen av kjernefysiske våpen alltid tilstrekkelige ”skygger” til å

stille spørsmål ved strategien for den respektive krig, og konvensjonell

krigføring i sin alminnelighet.108

                                                
103 Michael Howard, op.cit., 1983, s 104.
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Ibid, s 106.
107 Ibid.
108 Collin S. Gray, op.cit., 1999, s 199.
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Strategisk arbeid knyttet til kjernefysiske våpen og avskrekking, fant sted

nesten utelukkende i den teknologiske dimensjonen, og logistiske,

operasjonelle og sosiale dimensjoner var nærmest utelatt.109  Teknologiske

nyvinninger ble innført i militære systemer, i et så stort antall og omfang, at

det leder til det Buzan & Herring kaller ”a revolution in military affairs”110.

I den senere tid er det spesielt nyvinninger innen informasjonsteknologi og

telekommunikasjon som har satt sitt preg på militær maktanvendelse, som på

de vestlige samfunn i sin alminnelighet.  Men teknologi krever et høyt

kompetansenivå både innen staten og innen militærmakten, i tillegg til at det

koster penger.  Den er derfor forbeholdt de aktører som har menneskelige

ressurser, kompetanse og kan betale for det.

Forutsetningen i det Napoleonske militærparadigmet om krig mellom to

noenlunde teknologisk likeverdige parter, teknologisk symmetri111, er ikke

lenger tilstede.  I steden foreligger teknologisk asymmetri; det vil si en

tilstand hvor det er stor forskjell på det teknologiske nivået på utstyr og

systemer hos de stridende parter.112

Men teknologisk asymmetri leder ikke nødvendigvis til seier for den som er i

besittelse av den beste og mest avanserte teknologien.

Teknologisk asymmetri, som operasjonell asymmetri, har det ved seg at de

kan lede til, eller forårsake nederlag på andre områder, som for eksempel

uenighet innad i allianser, diplomatiske forviklinger, og manglende folkelig

oppslutning og støtte i hjemlandet.113  Den teknisk underlegne vil trolig aldri

utfordre den teknisk overlegne på felter der han vet at hans manglende

teknologiske nivå vil føre til tap.  I hvert fall ikke om vi forutsetter at dette er

en rasjonell aktør.

Den militært sett suverent mest teknologisk utviklede staten er i dag USA.

De vesteuropeiske statene, som alle må kunne betegnes som teknologisk

avanserte, har innenfor militær sektor, problemer med å følge USAs utvikling

på dette området.

                                                
109 Michael Howard, op.cit., 1983, s 109.
110 Barry Buzan & Eric Herring, The Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner
Publishers, London 1998, s 10
111 Forsvarets fellesoperative doktrine, op.cit., 2000, s 27.
112 Ibid.
113 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 90.
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Innenfor rammen av NATO har erkjennelsen av dette blant annet ledet til et

arbeid som omtales ”Defence Capabilities Initiative” (DCI).  Målene med

dette arbeidet er blant annet å redusere de teknologiske forskjellene mellom

NATO-landene og øke evnen til militær samhandling.114

Den teknologiske suverene staten kan i ukonvensjonelle konflikter bli tvunget

til å føre en type krig som den til tross for sitt teknologiske nivå, ikke kan

vinne. Teknologiske løsninger har altså til tross for ”the information age

revolution” ikke gitt oss gode nok løsninger på alle strategiske problem. 115

Beskyttelse mot tap av egne soldaters liv er et slikt problem fra en annen av

strategiens dimensjoner.  Strategiens ulike dimensjoner spiller altså

tilsynelatende varierende roller over tiden og relatert til spesielle konflikter.

Dagens strategiske utfordringer ligger altså ikke i teknologiske løsninger

alene.116

Den teknologiske dimensjonen kan i dag trolig best beskrives asymmetrisk.

Det finnes ikke teknologisk symmetri mellom opponentene i dagens

konflikter, hvilket bryter mot forutsetningene i et Napoleonsk

militærparadigme.  Dette antyder at det i den teknologiske dimensjon

foreligger en krise, altså en mulig grunn til et paradigmeskifte.

4.2.5 Delkonklusjon det Napoleonske militærparadigme.

Tesen antyder at vi står foran et militært paradigmeskifte. Dette indikerer at

det foreligger en mulig krise knyttet til hvilke sikkerhetsmessige problem som

er av interesse, hva det innebærer å løse dem, og med hvilke metoder de kan

løses.

For å avdekke hva som er galt med gjeldende paradigme har jeg ved hjelp av

de fire strategiske dimensjonene beskrevet noen sentrale forutsetninger for

dette paradigmet.  I diskusjonen har jeg påpekt forutsetninger som ikke lenger

er tilstede eller betydelig endret.  Innenfor hver av de strategiske dimensjoner

har jeg funnet kriser eller mulige kriser.

                                                
114 Norges offentlige utredninger (NOU), 2000:20, Et nytt forsvar, Oslo 2000, s 25.
115 Barry Buzan & Eric Herring, op.cit., 1998, s 11.
116 Michael Howard, op.cit., 1983, s 105.
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Relatert til definisjonen av et paradigme kan det altså hevdes at det militære

maktapparat som de fleste vestlige stater i dag har til disposisjon trolig er

forbilledlig for å løse A-liste oppgaver, men ikke veldig godt egnet for å

dekke aktuelle og akutte sikkerhetspolitiske behov, C-liste oppdragene.  Dette

kan indikere at vi står foran et militært  paradigmeskifte!

Jeg har til nå ikke i betydelig grad berørt konflikter på 1990-tallet spesielt.

For å undersøke om det finnes empirisk belegg for tesen, vil oppgavens neste

del analysere to konflikter på 1990-tallet.
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5 Koalisjonens krig mot Irak 1990-91

5.1 Bakgrunn117

Den 2. august 1990 ble Kuwait invadert av militære styrker fra nabolandet

Irak. Bakgrunnen for invasjonen var blant annet uenighet knyttet til grensen

mellom de to land.  I løpet av en dag ble det lille ørkenlandet okkupert av sin

langt sterkere nabo.  Selv om man kjente til Iraks intensjoner, kom krigen

meget overraskende på store deler av verden, inkludert USA.

Den innsats blant annet USA og landets nærmeste arabiske allierte hadde

gjort i regionen for å unngå krig, hadde slått feil.  Den 5. august gjorde USAs

president George Bush det klart at invasjonen ikke ville bli akseptert som en

endelig løsning på uenigheten mellom de to land, og Saddam Hussein i Irak

ble oppfordret til å trekke sine styrker tilbake.

En løsning på konflikten skulle ikke innledningsvis tvinges frem med

våpenmakt.  Konflikten ble behandlet på flere nivå gjennom høsten.  FNs

sikkerhetsråd fattet den 29. november en beslutning om å tillate alle midler

som ble ansett å være nødvendige for å tvinge Irak ut av Kuwait.  I desember

begynte forflytningen av militære styrker fra USA, Storbritannia, Frankrike

og en rekke mindre bidrag fra andre stater, til operasjonsområdet.

Den 15. januar 1991 gikk FNs tidsfrist for en irakisk tilbaketrekning ut.  17.

januar startet koalisjonen krigen mot Irak, innledningsvis med en offensiv

luftkampanje rettet mot taktiske og strategiske mål i Kuwait og Irak.  Til sjøs

sørget koalisjonens orlogsfartøyer for å isolere Irak i henhold til FNs vedtak.

På land holdt koalisjonens bakkestyrker fortsatt på med oppbygging og

klargjøring for evt senere krigsinnsats.  Den 24. februar ble operasjonene på

bakken innledet.  Etter ca 100 timer ble bakkekrigen avsluttet den 28. februar.

Iraks krigsmaskin var slått, men den viktige republikanske garden, av

koalisjonen vurdert som et irakisk tyngdepunkt, unnslapp.  Koalisjonens

styrker hadde nådd Eufrat dalen, godt inne på irakisk territorium.  Noe senere

ble de trukket tilbake til grenselinjene mellom Irak, Kuwait og Saudi Arabia,

og den 3. april vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 687 som omhandlet de

permanente vilkår for våpenhvile og Iraks rettigheter.

                                                
117 Resonnementet i dette avsnittet bygger på Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, The
Generals War, Little, Brown and Company, New York, 1995, kap 1.
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I dag, 10 år etter krigen, er det fortsatt Saddam Hussein som regjerer i Irak.

Forholdet til Kuwait er fremdeles ikke avklart, og FNs sanksjoner mot Irak,

hvis intensjoner var å presse Irak til å etterleve verdenssamfunnets vilje om

respekt for humanitære rettigheter, rammer bare de deler av befolkningen som

alt lider.  En hendelse som tidligere trolig hadde blitt notert som en i global

sammenheng, ubetydelig konflikt om et lite, tørt, udemokratisk men oljerikt

land, fikk plutselig hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg.  Dette var

nytt.  Saddam Husseins okkupasjon av Kuwait var et klart brudd på FN-

paktens artikkel 51.  Men det var ikke en handling som kunne lede til global

ustabilitet.

I Midtøsten har det siden 1948 vært utkjempet fire kriger mellom Israel og

araberlandene(1956, 1967, 1973, 1982).  Mellom Irak og Iran hersket det

krigstilstand fra 1980 til 1988.  Alle disse konfliktene hadde potensiale i seg

til å true verdensfreden.  Likevel lykkes det ikke FN eller andre store aktører

på den internasjonale arena, for eksempel supermaktene USA og

Sovjetunionen, å oppnå internasjonal enighet om løsninger på konfliktene.

Først i det øyeblikk den kalde krigen tok slutt, klarte man i FN å bli enige om

å hjelpe Kuwait.  Slik ble effektive og legitime motkrefter etablert mot et

regionalt ”onde”.  Dette kom nok som en betydelig overraskelse på flere,

deriblant Saddam Hussein i Irak.

5.2 Midler

Den kalde krigen var over og våpen som tidligere var engasjert i det

kontinuerlige maktspillet mellom supermaktene USA og Sovjetunionen,

kunne gis andre oppdrag.  Fra Europa og USA hentet koalisjonen frem de

mest verdifulle militære ressurser for både land-, sjø- og ikke minst

luftkrig. 118  Disse kapasitetene ble supplert med mer eller mindre

betydningsfulle bidrag fra stater som ville være med FN på de godes side.

I løpet av noen hektiske måneder høsten/vinteren 1990-91 samlet koalisjonen

sammen tilstrekkelige militære ressurser i regionen, for å kunne slå Irak på

slagfeltet.119

                                                
118 Ibid, ss vii – xv.
119 Christopher Bellamy, Expert Witness, Brasey`s, London 1993, ss 230-235.
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De militære midlene, første innsatsfaktor i beregningen av maktpotensiale,

var tilgjengelige både i mengde og kvalitet.  Bruk av militære maktmidler ble

dermed en reell opsjon for å finne en politisk løsning på konflikten.

5.3 Strategi

5.3.1 Den sosiale dimensjonen

Clausewitz beskriver krigen som en triade.  Her vil jeg fokusere på triadens

”sosiale ben” som er befolkningens følelsesmessige engasjement og de

sosiale krefter dette utløser.  For befolkningen i Kuwait var dette en total krig,

som stort sett var over i samme øyeblikk som den begynte.  Uten reelle

muligheter til å motstå krigens krefter, følte de nok at deres fortsatte eksistens

lå i vektskålen.

For å få landet sitt tilbake, var de avhengig av andres politiske innsats, nok en

gang et bevis på at stater er underordnet krefter større enn dem selv. 120  Den

eventuelle styrkemessige finalen, krigen, skulle med andre ord stå mellom en

deltaker som hevdet legitim rett til okkupasjonen , Irak, og en FN-koalisjon

under amerikansk ledelse, der de deltagende nasjoner, muligens med noen få

unntak (Saudi Arabia, Syria og Egypt), ikke på noen som helst måte var

eksistensielt truet.

Fra Vietnam til Libanon hadde inntrykket av tilfangetatte amerikanske

soldater brent seg inn i den offentlige amerikanske debatten om krig og

fred.121  Frykten for at motstanderen skulle ta krigsfanger og bruke disse som

en del av spillet, var en mer effektiv strategi enn den amerikanske

operasjonsledelsen likte å vedgå.  Tap av egne soldaters liv likeså.  General

Collin L. Powell beskriver dette dilemmaet godt i sin uttalelse:

”We must start with policy and diplomatic overtures.  We can`t make a case for

losing lives for Kuwait, but Saudi Arabia is different.  I am opposed to dramatic action

without the President having popular support.”122

                                                
120 John Keegan, op.cit., 1999, s 44.
121 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, ss 249 – 250.
122 General Collin Powell, Chairman, Joint Chiefs of Staff, i Michael R. Gordon og Bernard
E. Trainor, op.cit., 1995, s 31.
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Folkets følelsesmessige engasjement styres ikke ut fra hvordan krigen direkte

fysisk og psykologisk påvirker befolkningen, men snarere hvordan

befolkningen indirekte oppfatter den.  Samfunnets totale eksistens ligger ikke

i vektskålen, og uten folkets støtte ville trolig drivkraften i koalisjonen, USA,

ha sagt takk for seg.  Powells holdning kommer klart frem under hele

konflikten. 123  Innledningsvis ville han begrense antallet tropper som skulle

sendes til området, og han var ikke veldig villig til å starte militære

operasjoner dersom et vellykket utfall ikke kunne garanteres på forhånd.124

Denne bekymring var det ikke bare Powell som ga uttrykk for.  Hele det

amerikanske militære lederskap, spesielt i US Army, fryktet at folket ville snu

seg mot forsvaret og koalisjonen dersom operasjonen ikke ble vellykket.  De

visste hvordan ikke-eksistensielle konflikter ble oppfattet i samfunnet.

Dersom militærmakt skulle anvendes, skulle det være med overveldende

styrke, og engasjementet skulle være avgjørende og kortvarig.  Suksess skulle

være sikret, målene klart definert på forhånd, og i det øyeblikk de var

oppnådd, skulle amerikanske styrker umiddelbart trekkes ut, slik at man ikke

ble sittende fast i ”hengemyren”.  Amerikanske tap skulle for enhver pris

holdes til et minimum.125

Til tross for at denne operasjonen krevde ekstrainnsatser i de land som ble

berørt, ble ikke de vestlige samfunn satt på krigsfot.  Det hersket krig og fred

på samme tid i hele den vestlige verden.  Krigen ble derimot brakt inn i

hverdagsrommet av et medieapparat som vi ikke tidligere hadde sett maken

til.  Kampen om folkets vilje hadde det amerikanske militære etablissement

tapt cirka tjue år tidligere.  Sårene derfra ”verket” fortsatt i de militære

kroppene til det nåværende amerikanske militære lederskap. Mange av dem

hadde Vietnam erfaring. 126

Sentralt i det Napoleonske militærparadigme er folkets vilje til å akseptere

menneskelige og materielle kostnader gjennom en krig når statens eller

alliansens fortsatte eksistens er truet.

                                                
123 Ibid, s 84, Powell ble under hele konflikten betegnet som en ”reluctant warrior”.
124 Ibid, s viii.
125 Ibid.
126 Ibid.
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Meget sentrale aktørers uttalelser, og deres påfølgende handlinger viste at de

var villig til å legge betydelige bånd på den generelle anvendelsen av det

militære maktapparat. Dette gjorde de fordi de av erfaring hadde opplevet at

folkets vilje til å motstå slike belastninger var meget begrenset.  Spesielt i de

tilfeller der statens fortsatte eksistens ikke var truet.  Dette indikerer en krise

innefor den sosiale dimensjonen av den strategiske faktor i det Napoleonske

militærparadigme.

5.3.2 Den operasjonelle dimensjonen

Det Napoleonske militærparadigmet forutsetter en symmetrisk krig. 127 De

stridene partene bør ha tilnærmet identiske militære organisasjoner og

strategier basert på et noenlunde sammenfallende militærteoretisk

grunnlag. 128

Ved første øyekast var ikke ulikhetene mellom de to krigførende parter så

stor.  Sett utenfra var avdelingene på marken organisert i bataljoner, brigader,

divisjoner og korps, og amerikanske etterretningskilder karakteriserte på

ingen måte Irak som en ubetydelig og enkel motstander.  Irakerne var både

motiverte og meget erfarne etter flere års krig mot Iran.  De slåss for en sak

de trodde på, for sitt land ,for sin gud, og noen for sin leder  Alle var

tilsynelatende villige til å betale krigens ultimate pris.129  Riktignok var de

ikke utstyrt med det nyeste og mest avanserte materiellet, men koalisjonens

erfaringer med den ovennevnte kombinasjonen av motiverende faktorer,

forsterket av Saddam Husseins kyniske lederskap, gjorde at de tok sin

motstander på alvor, også operasjonelt.130  Det ble gjort, men da det ble

oppdaget at disse forutsetningene, som blant annet var lagt til grunn for det

operasjonelle planverk, ikke stemte, var koalisjonen ikke i stand til å utnytte

denne situasjonen.    Operasjonsledelsen fortsatte sin til tider overdrevent

forsiktige bruk av tilgjengelige ressurser 131  Irakerne var ikke godt motiverte,

de var ikke veltrente og erfarne.

                                                
127 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 80.
128 Forsvarets fellesoperative doktrine, op.cit.,  2000, s 27.
129 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 180.
130 Ibid, kap 13.
131 Ibid, s 289.
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De var sultne, redde og krigstrette, og ”ikke i stand til å skyte, bevege seg og

kommunisere samtidig”, som en amerikansk general etterpå uttrykte det.132

Et av koalisjonens viktigste operasjonelle mål var å ødelegge den irakiske

republikanske garde.133  Denne avdelingen var regnet som Saddam Husseins

”knyttneve”.  For å hindre ham i fremtidig bruk av den, var det meget viktig

at den ikke klarte å returnere til Irak.  Oppgaven ble gitt til både luft- og

markstridskrefter.  En viktig brikke her var det amerikanske VII Corps under

ledelse av general Frederic Franks.  Det er liten tvil om at han kunne ha

utnyttet sine ressurser mer offensivt og dermed effektivt gjennom å vise større

vilje til å akseptere risiko.134  Dette ble ikke gjort, den republikanske garden

unnslapp, og målet ble ikke nådd.

Marinekorpset ønsket en offensiv rolle i selve angrepet på Kuwait.  De

anmodet blant annet om å få operere to divisjoner samlet under angrepet.

Dette ville gi dem kraftsamling, gjensidig støtte og hurtighet i en operasjon

hvor hensikten var å påføre de irakiske styrkene et hurtig og avgjørende slag

slik at de ikke var i stand til å iverksette mottiltak.135  Anmodningen ble

avslått under henvisning av at entreprisen var for risikobetont.136

Som tidligere nevnt vil en aktør, konvensjonell eller ukonvensjonell, søke

etter sin motstanders tyngdepunkt.137  Når det gjelder luftstriden valgte

Saddam Hussein ikke å utfordre koalisjonens luftmakt.  Denne fikk operere

nærmest uforstyrret for irakiske fly, som dersom de ikke ble ødelagt under de

innledende angrepene, ble fløyet til Iran.  For å møte koalisjonens angrep

sendte Saddam Hussein i steden SCUD-missiler mot sivile mål i naboland,

spesielt Saudi Arabia og Israel.  Intensjonen var å skape store politiske

forviklinger innad i koalisjonen. 138  Dette ville han oppnå dersom Israel lot

seg provosere til å gjengjelde angrepene.  Samholdet i koalisjonen, var fra før

meget tynt, og ville neppe ha tålt en slik belastning. 139

                                                
132 Ibid, s 295.
133 Ibid, s 84.
134 Ibid, s 430.
135 Ibid, ss 290-291.
136 Ibid.
137 Sverre Diesen, op.cit., 1998, s 23.
138 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 229.
139 Ibid, kap 12.
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En militær seier ble altså ikke avgjørende for Irak.  Manglende politisk

enighet i koalisjonen ville også lede til militært kollaps.

I et militært operasjonelt perspektiv fortoner denne form for krigføring seg

som asymmetrisk.  Det er et klassisk eksempel på hvordan overlegen militær

maktanvendelse, til tross for profesjonell utførelse, ikke kan forhindre

nederlag på andre ”fronter.140  Her som faren for et brudd på alliansen mellom

de deltakende styrker.

Militære maktmidler dreier seg også om voldsanvendelse.  Under hele

operasjonen, både i luften og på bakken var ikke den amerikanske øverste

politiske og militære ledelsen opptatt av bare å begrense koalisjonens egne

sivile og militære tap.  Også tapene på den irakiske siden bekymret, spesielt

etter at pressen begynte å rapportere fra ”The Highway of Death”.

Bush administrasjonens beslutning om å stoppe bakkekrigen alt etter 100

timer, og dermed avbryte operasjonen før Bagdad hadde falt, bidro til at

befolkningen i den vestlige verden ikke fikk helt kontakt med krigens

grusomheter.141  Det amerikanske militærapparatet med allierte støttespillere

ble offer for sin egen operasjonelle suksess.  Vold aksepteres og ses på som

legitimt dersom det står eksistensielle verdier på spill, her var ikke det

tilfelle.142

Innenfor strategiens operasjonelle dimensjon kan vi fastslå at det

innledningsvis finnes likheter med det Napoleonske paradigmet i denne

konflikten.  Likhetene gjelder styrkenes organisasjon og måten de anvendes

på.  Når krigen brøt ut ble likhetene imidlertid visket bort, og ulikhetene

fremsto klart og tydelig.  Symmetrien som forutsettes i det Napoleonske

paradigmet forsvant gradvis, og ble erstattet med asymmetri.  Operasjonelt

gjorde Irak ingen helhjertede forsøk på å slå koalisjonens militære styrker.

Det ble ikke et avgjørende slag mellom konvensjonelle styrker.  Med sine

SCUD-missiler forsøkte Saddam Hussein å vinne den ”ukonvensjonelle”

krigen.  Koalisjonens militærmakt skulle ”ødelegges” gjennom politisk

uenighet.

                                                
140 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 90.
141 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 470.
142 Ibid.
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Frykten for den politiske belastningen skapt av medienes beskrivelser av

krigens ulike ansikt, ble for tung for koalisjonens ledere å bære.  Dette førte

til at operasjonen ble avsluttet uten at motstanderen var slått militært.143

Konflikten var ikke viktig nok, og til tross for det gigantiske militære

apparatet og de andre ressursene som var mobilisert for oppgaven, var dette

en oppgave av ikke-eksistensiell karakter.

Siden den operasjonelle dimensjonen i et Napoleonsk militærparadigme er

vesentlig forskjellig fra den operasjonelle dimensjonen i konflikter av ikke-

eksistensiell karakter, underbygger ovennevnte funn at det foreligger en krise

innenfor den operasjonelle dimensjonen av strategiske faktor i et Napoleonsk

militærparadigme.

5.3.3 Den logistiske dimensjonen

Kanskje var det påvirkning av Clausewitz` syn på logistikk, eller muligens

var den logistiske dimensjonen rett og slett blitt ”glemt” bort.  Når Irak

angrep Kuwait, og etter at FN bestemte seg for å gripe inn med militærmakt,

ble det i hvert fall klart hva logistikk betyr for moderne strategi.

For å løfte nødvendige militære ressurser fra USA og Europa trengtes skip og

fly i betydelige mengder.  Flytransport var hurtig, sjøtransport kunne ta hånd

om mengdene og det tyngste utstyret.

I blant koalisjonens militære styrker fantes ikke lengre tilstrekkelige mengder

transportskip som kunne håndtere det tunge materiellet på en effektiv måte.

Skipenes alder og standard varierte fra det helt nye og moderne, til over femti

år gamle dampdrevne fartøy. 144  I den kommersielle delen av

shippingindustrien fantes kapasitetene, men prisen var høy.  For en industri

som var vant til å operere globalt, der det normalt er krig og fred på samme

tid, var ikke denne krigen noe nytt.  I hvertfall ikke i den Persiske Gulf.  Der

hadde sivile fartøy seilt både inn og ut, med og uten militær eskorte, under

den nesten 10 år lange konflikten mellom Iran og Irak.  Dette sikret blant

annet USA og Europa tilførsel av nødvendig olje.

                                                
143 Ibid, ss 57-60 og 470.
144 Ibid, s 475.
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Prisen ble derfor ble høy når offisielle representanter for de ulike myndigheter

skulle etterspørre begrensede ressurser.  Dette kan ikke betraktes som

unormalt, men snarere et tegn på at markedsøkonomiens prinsipper fungerte.

(Forøvrig en viktig del av et verdisystem som vestlig militærmakt helt opp til

den kalde krigens slutt har hatt som primæroppgave å forsvare.)

Slik var det ikke i luften.  Det fantes godt med tilgjengelige fly, men

situasjonen var likevel ikke helt ”friksjonsfri”.  Holdningene til den såkalte

operative delen av det amerikanske flyvåpenet rettet mot transportfly

personellet, virket meget hemmende.  Enkelte steder fikk ikke

transportflypersonell hverken spise eller bo sammen med ”de operative”

jagerflyverne.  Tilsynelatende et ubetydelig problem, men holdningen gav seg

faktisk alvorligere utslag, for eksempel prioritet i tid, rom og service på

transportflyene.  Siden flaskehalsen innen lufttransporten ikke var antallet fly,

men den begrensede kapasiteten på flyplassene i Gulfen, ble denne

nedvurderingen av det flyvende logistikkpersonellet en betydelig propp i et

system som fra før av hadde store nok oppgaver å løse.145

I operasjonsplanen for en krig med Irak hadde den amerikanske generalen

Norman Schwarzkopf regnet med at bakkestyrkenes forsterkninger ville være

på plass i midten av januar.  Alt i desember var det klart at deployeringen av

US VII Corps fra Europa var betydelig forsinket.  Distansen korpset skulle

forflyttes var langt kortere enn f.eks. US XVIII Airborne Corps fra USA, men

forskjellen mellom korpsene lå i mer enn transportavstanden.  VII Corps

hadde ingen erfaring med å pakke utstyret sitt.  De fylte opp skipene sine uten

tanke på hvordan avdelingene skulle settes sammen igjen ved ankomst.  Dette

ledet til at utstyret til korpsets avdelinger ble fordelt på flere fartøyer, i

gjennomsnitt 7, som ankom Gulfen til forskjellig tid.  Opp til 45 dager tok det

å samle avdelinger i VII Corps, og betydningen dette har hatt for klargjøring

og trening er åpenbar.146

Ovennevnte forhold preget ikke bare amerikanske avdelinger.  Hos flere av

koalisjonens medlemmer fantes det likeartede problemer.

                                                
145 Ibid, ss 59-60.
146 Ibid, ss 193-194.



Major Odin Johannessen 2001-06-21                                 FHS:19 100:1009
SI / ChP 99-01 Side 55 av 82

Påpekingen av dette i NATOs nye strategiske konsept viser dette.147  I en tid

der forsvarsbudsjettene i Vesten skulle reduseres, og ”fredsdividenden” tas ut,

ble det ikke penger til overs til den lite glamorøse militære sektoren logistikk.

Videre hadde sektoren heller ikke hatt betydelig oppmerksomhet på flere år –

ikke siden Vietnamkrigen for USAs vedkommende.  Nå måtte prisen betales

for årelang forsømmelse.148

Man var forberedt på en eksistensiell krig i Europa, og under slike

omstendigheter ville beredskapsavtaler og offentlig rekvisisjonsmyndighet

trolig ha virket.  Oppgavene i Gulfen truet ikke Vestens fortsatte eksistens.

Det var derimot en konflikt av ikke-eksistensiell betydning, men likevel

prinsipielt så viktig at FN klarte å samle seg om å gripe inn med militærmakt.

I de vestlige land var man militært sett ikke forberedt på dette.  Det kan derfor

hevdes at det innenfor den logistiske dimensjonen  finnes en krise som

underbygger behovet for et militært paradigmeskifte.

5.3.4 Den teknologiske dimensjonen

Det Napoleonske militærparadigmet forutsetter en krig mellom to noenlunde

teknologisk likeverdige parter, såkalt teknologisk symmetri.149  Da stigbøylen

ble tatt i bruk av Frankerne i det 18-århundre, ble ikke hesten lengre bare et

redskap for øket mobilitet, men også et våpensystem.  Stigbøylen gjorde det

lettere for rytteren å sitte stødig på hesten, og han kunne i større grad

konsentrere seg om å slåss enn å holde seg fast.150  Overført til krigen mot

Irak ca 300 år senere hadde informasjonsteknologien tatt stigbøylens rolle.

USA var på dette området vestens ledende nasjon.  Nytten av Ronald Reagans

militære satsning på 80-tallet var åpenbar.  De amerikanske styrkene hadde

det mest moderne utstyret, til sjøs, i luften og på land, og det meste av dette

ble benyttet mot Irak.151  Høyteknologiske våpen gav effekter som man ikke

hadde regnet med.

                                                
147 The Alliance`s Strategic Concept, Washington 1999, Part IV
148 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 58.
149 Forsvarets fellesoperative doktrine, op.cit., 2000, s 27.
150 Michael Howard, ”War in European History”, Oxford University Press, Oxford New
York, 1977, s 2.
151 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 474.
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Bruken av moderne ammunisjonstyper mot stridsvogner, ”tank-plinking”,

fikk blant annet de irakiske soldatene til å søke bort fra stridsvognene sine

fremfor å bemanne dem. 152  Selv om noen ”smarte bomber” ikke virket så

smart som forventet, virket de teknologisk avanserte våpnene langt bedre en

hva som rimeligvis kunne antas, og var et vesentlig bidrag til koalisjonens

triumf.153

Men teknologi er et tveegget sverd.  På samme måte som informasjons-

teknologien er til nytte i en multinasjonal militær operasjon, er den også til

nytte for den sivile sektor som lever blant annet av å rapportere fra

internasjonale kriser – media.  Voldsanvendelse og bruken av militære

maktmidler er av betydelig interesse.  At teknologien hjelper til med å

beskytte egne soldates liv er greit, og at teknologien samtidig sørger for å

drepe eller skade motstanderne langt mer effektivt enn tidligere er trolig ikke

så ille det heller, til en viss grense.  Når teknologien samtidig setter oss i

førersetet på flyet som bomber, på skytterens plass i stridsvognen eller i

spissen på et kryssermissil for så å fly gjennom Bagdads gater og entre målet

gjennom hoveddøren, skaper dette inntrykk og holdninger i opinionen. 154

Under hele operasjonen var den amerikanske øverste politiske og militære

ledelsen opptatt av dette forholdet, og tapene på den irakiske siden bekymret

også.  President Bush sin beslutning om å stoppe bakkekrigen etter 100 timer,

selv om Saddam Hussein ikke var militært slått, viser dette.155

Det amerikanske militærapparatet med allierte støttespillere ble offer for sin

egen teknologiske suksess.  Manglende teknologisk nivå hos den ene part i en

duell mellom to viljer bryter med forutsetningene i det Napoleonske

militærparadigmet.  Den parten med det laveste teknologiske nivået vil

selvsagt ikke bevisst utkjempe et slag han vet han ikke kan vinne, og det

kåres ikke sølvmedaljevinner i denne type tvekamp.  Forskjellen i teknologisk

nivå kan drive den lavest utviklede fra konvensjonell til ukonvensjonell

krigføring.

                                                
152 Ibid, ss 322-323.
153 Ibid, 475.
154 Lawrence Freedman, The Revolution in Strategic Affairs, Adelphi Paper 318, London
1998, s 30.
155 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 470.
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Saddam Hussein hadde ingen mulighet til å kontre koalisjonens overlegne

teknologiske nivå.  Hans eneste mulighet til militært sett å slå koalisjonen, lå i

å splitte den politisk.  Det som i utgangspunktet så ut som en symmetrisk krig

ble asymmetrisk, også i den teknologiske dimensjonen.

Det er heller ikke utenkelig at teknologisk asymmetri kan ha drevet frem den

operasjonelle asymmetri.

Den teknologiske dimensjonen kan også ha gitt et avgjørende bidrag til at

krigen ble avsluttet før det militære målet var nådd.  Vestlige mediers rapport

om resultatene av koalisjonens voldsanvendelse gjorde at den politiske

belastningen for en ikke-eksistensiell konflikt kunne bli for stor.

Det Napoleonske militærparadigmet forutsetter teknologisk symmetri.

Teknologisk asymmetri er derimot mer beskrivende for den type konflikter

som vestlig militærmakt nå skal løse, som også dette eksempelet fra krigen i

Gulfen viser.  Dette tyder på at det innenfor den teknologiske dimensjonen av

strategi finnes en krise som kan underbygge behovet for et paradigmeskifte.

5.4  Vilje

Vilje (V) er vanskelig å måle.  Den er lett å finne når den uttales klart, men

vanskeligere å spore i komplekse situasjoner der mange interesser krysser

hverandre.  I krigen mot Irak var nok viljen i betydelig grad drevet frem av at

verdenssamfunnet gjennom FN klarte å enes om å fordømme det irakiske

angrepet på Kuwait.  Ønsket om å ta avstand fra dette åpenbare overtramp på

folkeretten og FN pakten var åpenbar, og gav seg ikke bare utslag i ord, men

også i handling.156  Ordene fikk form av FN-resolusjoner.  Handlingen besto i

dannelsen av en multinasjonal styrke under USAs ledelse som skulle

forberede og gjennomføre bruk av militære virkemidler dersom intet annet

virket på Irak.157  At viljens styrke var ulikt fordelt mellom de forskjellige

aktørene i koalisjonen var også naturlig.  Kulturelt spriket koalisjonen

betydelig, og med ulik kulturell nærhet til motstanderen og det egentlige

problemet, er det ikke merkelig at koalisjonens handlefriheten ble begrenset.

                                                
156 Brian Bond, The Pursuit of Victory , Oxford University Press, New York, 1998, ss 193-
198.
157 Ref FN resolusjoner 660, 661, 665, 678.
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Syrerne nektet koalisjonens fly å opererer i syrisk luftrom, saudiaraberne la

strenge restriksjoner på koalisjonens bevegelsesfrihet, fra Jordan ble det

rapportert om forsøk på å jamme koalisjonens radiofrekvenser og egypterne

tok dobbelt betalt for å la fartøy med militært materiell seile gjennom Suez

kanalen. 158  Japanerne betalte amerikanske flyselskaper for å fly forsyninger

inn til Gulf området, og sikret på den måten sine egne flyselskaper de

lukrative inntektene fra rutene mellom Østen og Europa og Østen og USA. 159

For de arabiske medlemmene av koalisjonen var det helt i orden å befri et

okkupert arabisk land.  Det var derimot utelukket å angripe en av de arabiske

brødre selv om denne broren hadde forbrutt seg mot en av sine egne.160

Handlefriheten gis av FN, og reflekteres gjennom mandatet for operasjonen.

Mens supermaktene tidligere hadde arbeidet mot hverandre i Sikkerhetsrådet,

fremsto de nå samlet i synet på Irak161  Mandatet gikk likevel ikke lengre enn

å tillate frigjøring av Kuwait.  En eventuell invasjon i Irak var ikke nevnt.162

At operasjonsledelsen i derfor stoppet når de gjorde, kan altså spores tilbake

til mandatet.  Det hersket likevel ingen tvil om at målet for operasjonen var å

velte Saddam Husseins regime i Irak, det var det mål man ønsket innen

koalisjonen163  Dette skjedde ikke og begrunnelsen finnes nok blant annet i

manglende handlefrihet.  Den reelle muligheten til å slå Irak militært og å

kaste Saddam Hussein fra maktposisjonen sin i Irak, uten at koalisjonen

sprakk, var ikke der.  I hvert fall ikke slik det ble vurdert.

At denne avgjørelsen var kontroversiell, og fortsatt er det, beror trolig på at vi

med fasit i hånden ser at bort sett fra selve frigjøringen av Kuwait, er alt som

før i regionen.  Selv om Iraks tap kan manifesteres gjennom økonomiske

sanksjoner og våpenembargo i tillegg til opprettholdelsen av en ”no-fly-zone”

i den nordøstre delen av landet, regjerer fortsatt Saddam Hussein over sitt

hardt prøvede folk.164

                                                
158 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, kap 12.
159 Ibid, kap 12.
160 Ibid, s 402.
161 Brian Bond, op.cit, 1998, s 193-198.
162 Ibid, s 196.
163 Ibid.
164 Ibid.
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Det samlede ønske om å ville gjøre noe, dempet med situasjonens realiteter

gav koalisjonen en vilje som tross alt var sterk nok til at FN-mandatet ble

utført med minimale egne tap av menneskeliv.  At viljen ikke tillot at man

forfulgte operasjonens mål, nemlig å ødelegge Iraks militære kapasitet

uavhengig av hvor den var plassert geografisk, kan være et kjennetegn på at

konflikten ikke er av eksistensiell karakter.165

I et Napoleonsk militærparadigme er målet hurtig å ødelegger motstanderen

sin militære evne  og vilje til å kjempe.166  Dette er en forutsetning for

paradigmet.  I en kamp mellom viljer vinner som regel den sterkeste, om

ellers alle andre forhold er like.  Siden dette er en konflikt av ikke

eksistensiell karakter for majoriteten av koalisjonen, forstår vi også hvorfor

viljen til å kjempe ikke er like sterk hos alle.  Dette tyder på at det innenfor

faktoren vilje i et Napoleonsk militærparadigme foreligger en krise som

bekrefter behovet for et paradigmeskifte.

5.5 Delkonklusjon

Maktpotensiale (MP) = Midler (M) x Strategier (S) x Vilje (V)

Ovennevnte redegjørelse viser at det innenfor alle faktorer i ligningen fantes

verdier som samlet gav et maktpotensiale som når det ble utløst hadde kraft i

seg til å oppnå det politiske mål som FN hadde gitt koalisjonen.  I forhold til

mandatet er det ingen tvil om at operasjonen var meget vellykket.

Men som ovennevnte redegjørelse også viser har analyser og rapporter fra

koalisjonens krig mot Irak avdekket vesentlige svakheter i det gjeldende

vestlige militære paradigme.  Når seiersrusen hadde lagt seg, og avstanden til

problemet ble tilstrekkelig stor, kunne analytikere til slutt belyse hele

problemkomplekset samtidig.  Vår militære form for problemløsning var

kanskje ikke så forbilledlig for løsninger av lignende problemer innen samme

vitenskap.  General Collin Powells uttalelse under en briefing om militær

planlegging for president Clinton og hans administrasjon viser dette meget

tydelig:

                                                
165 Michael R. Gordon og Bernard E. Trainor, op.cit., 1995, s 84.
166 Ibid, s 89.
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”We fought Desert Storm with a European Army.  We used European tactics.”167

Golf-krigen viste at det Napoleonske militærparadigmet var i krise, til tross

for at operasjonen må betegnes som vellykket.

Spørsmålet blir da, hva skjedde senere på 1990-tallet når vestlig militærmakt

på nytt skulle anvendes i en kamp mellom viljer?

                                                
167 Ibid, s 289.
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6 Konflikten på Balkan 1991-

For å sikre en bred forståelse av kommentarene knyttet til FNs og NATOs

militære maktanvendelse i denne konflikten, er det viktig med kjennskap til

de aktuelle hendelsene.

6.1  Bakgrunn Slovenia, Kroatia og Bosnia-Hercegovina

Den 26.juni 1991 erklærte parlamentene i Slovenia og Kroatia uavhengighet

fra Jugoslavia.168  Krigene om dødsboet etter president Tito startet dagen

etter.  For det internasjonale samfunn ble dette starten på en langvarig og

fortsatt pågående øvelse i politisk brannslukking, der også militære midler

kom til å spille en meget sentral rolle.  Siden vinteren/våren 1992 når de

første FN styrkene rykket inn i Kroatia og etablerte United Nation Protaction

Force (UNPROFOR), har det tidligere Jugoslavia vært operasjonsområde for

en rekke fredsstøttende operasjoner.

I Slovenia ble uavhengighetserklæringen møtt med jugoslaviske våpen.  Det

jugoslaviske angrepet gjennomført med bakke og luftstridskrefter kom

overraskende på slovenerne, og vakte stor internasjonal oppmerksomhet.169

Slovenerne svarte imidlertid med en militær innsats som var effektiv, og de

klarte med sin hurtige reaksjon å få et psykologisk overtak og internasjonal

sympati.170  Umiddelbart etter angrepet engasjerte det Europeiske Fellesskap

(EF) seg i konflikten.  EF landet Italia var direkte berørt, og Østerrikes

luftrom ble krenket.  Om det tidligere hadde vært vanskelig å få gjennomslag

for behovet for en internasjonalisering av krisen i Jugoslavia, var det nå

åpenbart at europeisk sikkerhet var direkte truet. Fra nå av var ikke dette et

indre jugoslavisk anliggende.171  EF besluttet å etablere en våpenembargo mot

Jugoslavia, og å fryse den økonomiske hjelpen.  Broini-deklarasjonen kom 7

juli 91, og betydde slutten på krigen i Slovenia.

Ironisk nok markerte denne avtalen også begynnelsen på krigen i Kroatia.172

Ut over sommeren økte tilfellene av sammenstøt mellom serbere og kroater.

                                                
168 Geir Espen Fossum, ”Tenkende bomber og tankeløse politikere” i Internasjonal politikk,
Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo, nr 1 – 2001, s 66.
169 Svein Mønnesland, ”Jugoslavia før og etter”, Sypress forlag, Oslo 1995, s 270.
170 Ibid, s 271.
171 Ibid, s 272.
172 Ibid.
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Den jugoslaviske hæren støttet den serbiske siden.  For Kroatia kom også

krigen overraskende.  Landet hadde ingen hær, og valgte derfor en passiv

linje i konflikten.  Serbiske nasjonalister anført av Slobodan Milosevic så nå

sin sjanse til å etablere et nytt Stor-Serbia.  Under påskudd av å forsvare den

serbiske befolkningen i Kroatia mot ”folkemord”, skulle Serbias vestgrense

flyttes langt inn på kroatisk territorium.  Internasjonalt var det mange som

ikke var oppmerksom på disse hendelsene.  Da Dubrovnik ble angrepet 1.

Oktober, forsto mange at dette ikke dreide seg om forsvar av serbiske

minoriteter, men også var en kamp om ressurser.173  Den 7.september kom

EFs fredskonferanse sammen i Haag.  Her ble det slått fast at indre grenser

ikke skulle forandres med makt, og at minoritetsrettigheter skulle overholdes.

Serbia forlangte at alle nasjonale minoriteter hadde rett til å forbli i

Jugoslavia, uansett hvilken republikk de bodde i. 174

EF klarte ikke å samle seg om en felles Jugoslavia-politikk, og de mange

møtene i Haag og Brussel resulterte i en mengde våpenhviler som ble brutt så

snart de var inngått.  Det ble ikke satt makt bak kravene, og det var vanskelig

for europeerne å forstå den balkanske retorikken. 175  Den 5.november la EF

frem en omfattende fredsplan som konkretiserte minoritetsrettighetene ,og

anerkjente de bestående republikkgrensene.  Serbia nektet å godkjenne

planen, fordi det ville medføre en oppløsning av Jugoslavia.  Overraskende

nok kom det fra det serbiskdominerte statspresidiet i månedsskiftet

november/desember 1991, et utspill om fredsbevarende FN-styrker, og med

ett var fredsinitiativet overtatt av FN.176  FNs fredsforhandler, Cyrus Vance,

sto bak undertegnelsen av en fredsavtale i Sarajevo den 3.januar 1992, og i

februar vedtok FNs sikkerhetsråd å sende 14 000 soldater til Kroatia.

Mange forhold av politisk karakter var uavklart, blant annet hvem som skulle

utøve sivil myndighet i de omstridte områdene.177  Serberne og kroatene

tolket FNs mandat helt forskjellig.  Forsøkene på å løse krisen i Jugoslavia

hadde nå to sider

                                                
173 Ibid, ss 272-273.
174 Ibid, s 274.
175 Ibid, s 275.
176 Ibid, s 281.
177 Ibid, s 284.
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FN tok seg av den militære siden, mens EF fortsatte de politiske

forhandlingene.  En vellykket fredsbevarende innsats var helt avhengig av

den politiske løsningen.178

FNs fredsbevarende styrke, UNPROFOR, ble utplassert våren –92.  Selv i

FNs nærvær fortsatte kampene, om enn i mindre omfang enn tidligere.  Først

da FN overtok kontrollen i alle de omstridte sonene i juli –92, dempet

kamphandlingene seg.  Nå oppsto imidlertid et nytt problem, Bosnia-

Hercegovina.179

Da Jugoslavia falt fra hverandre sto serberne overfor en situasjon hvor ca ¼

av den serbiske befolkningen ville bli boende utenfor Serbia.  Å holde de

”serbiske landene” samlet ble et hovedmål i serbisk politikk.  Her var Bosnia-

Hercegovina en sentral brikke.  Siden høsten –91 hadde splittelsen mellom

serbere, kroater og muslimer i Bosnia-Hercegovina blitt mer åpenbar.  Våren

–92 fortsatte med øket spenning i republikken.  Etnisk rensning oppsto som

begrep i denne konflikten, og ble praktisert av serbere og kroater.  Det var

ikke tilstrekkelig å ha militær kontroll over et område.  Området måtte også

være etnisk homogent. For å skremme befolkningen benyttet partene

”spesialstyrker”, det vil si kriminelle bander som røvet, voldtok og drepte for

fote. 180

Aggresjonen i Bosnia utløste febrilsk internasjonal aktivitet.  Til tross for

høyt aktivitetsnivå var det internasjonale samfunn paralysert. 181  Bortsett fra

humanitær hjelp, ble lite gjort for å forhindre katastrofen.  Men gjennom

media ble verden oppmerksom på, og konfrontert med, sivilbefolkningens

lidelser.  EF og Konferansen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (KSSE)

oppnådde ingenting på grunn av manglende enighet.  USA kom etterhvert på

banen, men supermaktens ultimatum ble ignorert av serberne, og ikke fulgt

opp med konkrete tiltak.  Det bosniske folkets lidelser fortsatte, og igjen var

omverdenen for sent ute til å hindre tusentalls drepte.

8.juni 92 vedtok Sikkerhetsrådet å sende en styrke på 1100 soldater til

Sarajevo for å ta kontroll over flyplassen slik at humanitær hjelp kunne

sendes inn.  Forutsetningen var en 48 timers våpenhvile.

                                                
178 Ibid.
179 Ibid.
180 Ibid, s 291.
181 Ibid.
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Denne kom aldri.  Maktbruk i Bosniakonflikten ble nå tatt opp i flere fora,

blant annet EF, NATO og FN.

I midten av september 92 ble det opprettet en egen FN styrke i Bosnia-

Hercegovina , UNPROFOR 2.  Overordnet ledelse skulle fortsatt være i

Zagreb, men selve Bosnia-Hercegovina operasjonen skulle ledes fra Sarajevo.

Styrkens skulle beskytte nødhjelpskonvoier og  hjelpe til med forflytningen

av sårede og flyktninger.182  Innledningsvis var styrken på 7800 soldater. Ut

over høsten ble situasjonen stadig verre, og det ble klart at serberne og

kroatene egentlig hadde felles interesse i Bosnia-Hercegovina.  Men

verdenssamfunnet reagerte langsomt, og først i januar 1993 la

fredsforhandlerne Cyrus Vance og David Owen frem en plan om å dele

Bosnia-Hercegovina inn i 10 selvstyrte provinser.  Serberne, kroatene og

muslimene skulle ha 3 provinser hver, Sarajevo skulle styres i fellesskap.  Det

ble ingen enighet, og kampene fortsatte.

I april 1993 ble verdenssamfunnet opprørt over de fryktelige serbiske

operasjonene øst i Bosnia.  Angrepet på byen Srebrenica førte til en

innskjerping av sanksjonene mot Serbia.  President Clinton truet med militær

intervensjon.  Sikkerhetsrådet vedtok å opprette seks sikre områder i byene

Tuzla, Sarajevo, Bihac, Gorazde, Srebrenica og Zepa.183  Dette vedtaket ble

fattet mot fagmilitære anbefalinger.184  I mai ble Vance-Owen planen

forkastet av de bosniske serberne, og man var igjen ved nullpunktet.  22. mai

kom utenriksministrene fra Russland, Frankrike, Spania, Storbritannia og

USA sammen i Washington, og erklærte at det ikke kom på tale med en

militær intervensjon i Bosnia.  Dette skjerpet serbernes aggressive linje.  Nå

la Tudman og Milosevic frem sitt fredsforslag , et forslag som innebar en

deling av Bosnia i tre deler, en til hver entitet.  Dette forslaget ble tatt opp av

fredsmeklerne Stoltenberg-Owen i deres fredsplan, til tross for et tidligere

vedtak om at grenser oppnådd ved militærmakt ikke skulle anerkjennes.

Dersom planen ble vedtatt skulle 50 000 NATO soldater settes inn for å

overvåke gjennomføringen. 185

                                                
182 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 112.
183 Svein Mønnesland, op.cit., 1995, s 298.
184 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 115.
185 Svein Mønnesland, op.cit., 1995, ss 298-299.
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I løpet av sommeren 93 vedtok Sikkerhetsrådet to resolusjoner (836 og 844)

som blant annet skulle sikre utvidet FN-tilstedeværelse og øket beskyttelse av

de sikre områdene.  Øket tilstedeværelse ble ikke utført i praksis til tross for

at FNs styrke i det tidligere Jugoslavia nå var på ca 38 000 mann. 186

Muslimene aksepterte ikke Stoltenberg-Owen planen, og i september var også

den ”død”.187  Resultatløse forhandlinger og våpenhviler avløste hverandre ut

over høsten.  FN styrken hadde gradvis fått større handlefrihet innenfor sitt

mandat, de kunne nå slå tilbake, men bare når de selv ble angrepet.188 Ved

inngangen til 1994 slo en granat ned på markedsplassen i Sarajevo og drepte

68 og såret 200.  Serberne fikk skylden for ugjerningen, og nå bestemte

stormaktene seg for å bruke makt.  FNs sikkerhetsråd ba NATO om å

overvåke et ultimatum til serberne.  Alle tunge våpen skulle trekkes ut av en

omkrets på 20 km rundt byen, hvis ikke ville NATO bombe serbiske

stillinger.  I 22 måneder hadde serberne beskutt byen fra de omkringliggende

åssidene, og ca 10 000 sivile var blitt drept.  Russernes aktive medvirkning

sikret at serberne etterkom kravet.  NATO skjøt også ned fire serbiske fly

som krenket flyforbudet.  I mars-april gikk serberne til massivt angrep på

Gorazde.  NATO svarte etter en tids nøling med begrensede flyangrep mot

serbiske stillinger, og serberne skjøt ned et NATO fly.  Først etter 3-4 uker

satt FN og NATO frem et ultimatum som fikk serberne til å trekke seg

tilbake.  Den 24. april rykket en mindre FN-styrke inn i byen for å overvåke

situasjonen der.189

Den såkalte Kontaktgruppen, bestående av USA, Storbritannia, Tyskland,

Frankrike og Russland la frem ett forslag til fredsplan.  Denne planen ble til

slutt forkastet av de bosniske serberne.  Den etniske rensingen fortsatte ut

over høsten –94, og i følge FNs Høykommissær for Flyktninger var det 3,9

millioner flyktninger og fordrevne i det tidligere Jugoslavia, hvorav 2,7

millioner bare i Bosnia-Hercegovina.190  Høsten –94 ble ellers preget av

serbisk offensiv mot Bihac.  Debatt om fornyet våpenembargo av Bosnia-

Hercegovina ble nedstemt av USA, noe som førte til uenighet innad i NATO.

                                                
186 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 115.
187 Svein Mønnesland, op.cit., 1995, ss 298-299.
188 Ibid, s 300.
189 Ibid, s 302.
190 Ibid, s 304.
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NATOs flyangrep mot serbiske posisjoner 21. november stoppet ikke serbisk

aggresjon.  USA krevde nå kraftigere militære tiltak, noe som Storbritannia

og Frankrike gikk i mot.  NATO var splittet.  Muslimene i Bosnia beskyldte

FN for ikke å gjøre nok for å beskytte sivilbefolkningen.  I begynnelsen av –

95 innledet kroatene sin offensiv for å ta tilbake tapte områder i Krajina.191

Den 25. mai og dagene som fulgte angrep NATO serbiske ammunisjonslagre

nær Pale, som et svar på serbiske brudd på avtalen rundt Sarajevo.  Serberne

svarte med å ta FN soldater og observatører til fange.  Noen ble til og med

lenket som levende skjold til antatte mål for NATOs bombing.  Gisslene ble

etterhvert løslatt.  Deretter innledet serberne en offensiven mot Srebrenica.

Dette sikre området ble til slutt tatt, med FN-soldater som passive tilskuere.

FN var lammet og ydmyket.192

NATO og FN skjerpet nå sine reaksjoner.  Det gjorde også kroatene og

muslimene. Synergien i disse hendelsene skaffet fremgang for de fire partene,

og serberne følte seg presset mot veggen.  NATO og FN brukte alle

tilgjengelige styrker for å få slutt på konflikten gjennom å ødelegge den

bosnisk-serbiske militærmakten. 193  I militære termer gikk operasjonen over

fra å være fredsbevarende til å bli fredsopprettende.194  Resultatet uteble

heller ikke, og partene møtte etterhvert opp ved forhandlingsbordet.  NATOs

angrep fortsatte, blant annet med kryssermissiler fra amerikanske skip i

Adriaterhavet.  Den 14. september hadde NATO gjennomført 750 sortier mot

bakkemål.  Målene var ikke soldater i frontlinjen, men militære lagre,

fabrikker som produserte krigsmateriell, luftvern og kommando og

kontrollsystemer.  På denne måte skulle ikke angrepene virke som direkte

hjelp til kroater og muslimer.195  Forhandlingene var harde, men til slutt ble

det den 21.november inngått en fredsavtale i Dayton, som ble bekreftet i Paris

14.desember 1995.  Den 18.  desember begynte NATO tropper, i det

vesentligste amerikanske, å ankomme Bosnia-Hercegovina, og en ny

fredsoperasjon tok til.

                                                
191 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 116.
192 Ibid, s 118.
193 Ibid, s 119.
194 Ibid.
195 Ibid, s 120.
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6.2 Bakgrunn Kosovo 1999-196

I hele perioden har det ulmet i Kosovo. Området har vært en provins i det

tidligere Jugoslavia, under serbisk styre.  Flertallet av Kosovos innbyggere er

albanere, og disse ønsket selvstendighet.  Det var et krav som serberne ikke

kunne gå med på.  Albanernes økende åpenlyse misnøye med det serbiske

styre, og serbernes bruk av politi og paramilitære styrker, ledet vinteren 1999

til at det internasjonale samfunn engasjerte seg med våpenmakt i konflikten.

Etter omfattende luftangrep fra NATOs side, kombinert med strekt politisk

press, ble KFOR, en multinasjonal styrke under NATO-ledelse, ble satt inn.

Jugoslavia ble tvunget til å inngå en militærteknisk avtale som krevde at

serbiske militære, paramilitære og politiavdelinger skulle trekkes ut av

provinsen.  Selve deployeringen ble gjennomført raskt og effektivt, samtidig

som United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) etablerte seg.  De militære

styrkene sammen med den internasjonale politistyrken og den sivile FN-

administrasjonen har imidlertid ikke maktet å hindre den volden som i særlig

grad gjenværende serbere og sigøynere har blitt utsatt for fra hevnlystne

kosovoalbanere.

6.3 Midler
Det er vanskelig å sammenligne den FN-ledede operasjonen i Kroatia og

Bosnia i perioden 1992-95 med den NATO-ledede i samme område fra 95 og

fremover, fordi mandat og oppdrag var meget forskjellig.  Mens FN styrken

hadde trangt med midler, var NATO styrken vel utrustet.  Denne mangelen

reflekterte kanskje det internasjonale samfunns vilje til å handle i slike

konflikter.  Det er også lett å falle for fristelsen å kommentere hva som var

galt og hva som burde vært bedre, med FN-styrken.  For eksempel at den

burde hatt et mer enhetlig kommando og kontrollsystem, fastere ledelse i

New York, bedre og mer utstyr etc. Denne diskusjonen faller imidlertid

utenfor oppgaven.  Hva kan så sies om styrkene i forhold til det Napoleonske

militærparadigmet?

Midlenes tilgjengelighet er meget relevant, og tilgjengeligheten viste seg å

være en betydelig ”flaskehals”.

                                                
196 Bjørn Inge Ruset, ”Norsk sjef i KFOR”, Norsk utenrikspolitisk institutt, FN-programmet,
Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo.  www/nupi.no, besøkt 31 mars 2001.
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Flere av de europeiske bidragsyterne, f. eks Frankrike, Nederland, Sverige,

Danmark, Finland og Norge hadde på begynnelsen av 90-tallet et system for

rekruttering til internasjonal tjeneste basert på frivillighet etter avtjent

verneplikt.  Ungdom i 18-20 års alderen ble innkalt, utdannet og trenet, for så

å bli disponert i en mobiliseringsavdeling hvis oppdrag er knyttet til den

”3.verdenskrig”.197  Denne type avdelinger var, og er fortsatt, laget for et

system innpasset i det Napoleonske paradigmet der det ”spilles” om statens

fortsatte eksistens.  Etter avtjent verneplikt kan disse soldatene melde seg til

frivillig FN- og/eller NATO tjeneste.  Rekrutteringsmåten er meget langsom,

inntil 6 måneder fra vedtak til deployering.  Ved deployering er det ingen

samtrent avdeling, men enheter bestående av enkeltmenn og kvinner som ikke

er egnet for robuste operasjoner.198

Spørsmålet er om disse vernepliktige soldatene, også kalt reservister, kan

benyttes i oppdrag som i Bosnia.  Ja hevder mange, blant annet de nordiske

landene.  Nei hevder andre, blant annet Nederland og Frankrike, som har

avskaffet verneplikten på bakgrunn av sine erfaringer på 1990-tallet.  Hvorfor

det er slik, er et tema for en annen oppgave.  I denne sammenheng er ulempen

med å benytte reservister knyttet til den lange reaksjonstiden.

Som ovennevnte historiske gjennomgang viser, er ”vinduene”, det vil si FNs

mulighet til å reagere på et gunstig utviklingstrekk i relasjonen mellom

aktørene, meget kort.  Da hjelper det ikke med månedslange varslingstider for

innkalling, trening og deployering.  Styrkene kommer for sent, og ”vinduet

lukker seg”.

Ønsker en stat å være med i internasjonale fredsoperasjoner, må styrkene

være tilgjengelige for FN eller andre relevante operatører som NATO og EU

på få dagers varsel.  Alt som kommer senere, kan komme for sent.  For land

som ikke har profesjonelle stående styrker er det altså ikke noen vei utenom.

Nasjoner som opererer etter det Napoleonske paradigmet og satser

utelukkende på mobiliserbare avdelinger, vil altså ikke klare å stille styrker

hurtig nok til internasjonale innsatser.  Internasjonale aktører som FN, NATO

og EU vil som en følge av dette ikke ha nok ressurser tilgjengelig for

operasjoner som for eksempel i Bosnia.

                                                
197 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 199.
198 Bygger her på mine egne erfaringer som operasjonsoffiser og nestkommanderende i
NORBN/NORDPOL BDE/TFE i Bosnia i tiden januar 97- mars -98.
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Det Napoleonske paradigmet anviser et system som ikke aktiverer

styrkeoppbygging før den enkelte nasjon selv anser det som sikkert at dens

fortsatte eksistens er truet.  Bare i svært få tilfeller vil disse to interessene

være sammenfallende, og selv da vil mobiliseringssystemet ha sine

begrensninger fordi det er meget langsomt.  Siden forutsetningene i gjeldende

paradigme ikke passer sammen med utfordringer til dagens

konflikthåndterere (FN, EU og NATO)er dette et tegn på en mulig krise

knyttet til det gjeldende paradigmet.  Altså en mulig grunn for et

paradigmeskifte.

6.4 Strategi

6.4.1 Den sosiale dimensjonen

Denne krigen er nok et eksempel på en konflikt der de vestlige samfunns

fortsatte eksistens ikke ligger i vektskålen.  Situasjonen i det tidligere

Jugoslavia var en annen enn under Golf-krigen.  Om dette var en borgerkrig

eller en krig mellom to stater kan diskuteres.  Den vestlige verdens hurtige

anerkjennelse av de ulike republikkene, indikerer at dette var en konflikt

mellom stater.199  FN styrkene prøvde å operere mellom partene, og det var

ikke FN-styrkens voldsanvendelse i utøvelsen av sitt oppdrag som påførte

sivilbefolkningen lidelser.  Snarere var det FN-styrkens manglende

handlefrihet og ressurser som gjorde at den ikke var i stand til å beskytte

sivilbefolkningen mot partenes voldsanvendelse.  FN-styrkens oppdrag var av

humanitær art, og i utgangspunktet av positiv karakter sett i relasjon til den

sivile opinion i de respektive hjemland.  Det var det godes kamp mot det

onde, og styrkens mandat og organisatoriske innhold gav ikke rom for noe

mer.  For at FN skulle lykkes, var organisasjonen avhengig av de krigførende

parters aksept.  Dette kom FN til å lide under.  Røster for å trekke styrken ut,

hevet seg etterhvert i de vestlige land.  Man var tilsynelatende ”allergiske”

mot egne tap.200  Til tross for at UNPROFOR hadde tap i den perioden

styrken opererte, ble aldri disse kravene så sterke at de fikk gjennomslag.

                                                
199 Svein Mønnesland, op.cit., 1995, s 276.
200 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 200.
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Når FN-styrken under den britiske generalen Sir Rupert Smiths ledelse fikk

reorganisert seg, og i det stille bygget opp bedre kapasiteter som sammen med

NATOs fly var i stand til å håndheve et noe skarpere mandat, lykkes den også

bedre.201

Da IFOR og senere SFOR overtok etter UNPROFOR i årsskiftet –95/96 var

ressurstilgangen en helt annen. Plutselig hadde var det i Bosnia-Hercegovina

en styrke som var langt mer robust, og som organisatorisk hadde alle

nødvendige kapasiteter for å løse sitt mandat. 202  Styrkens hadde som sitt

første oppdrag egen sikkerhet – ”force protection”.  Dette ble gjentatt i alle

dokumenter og ordrer som ble gitt ut fra styrkens ledelse.  I enkelte viktige

tilfeller hemmet dette styrken i å utføre sine oppgaver effektivt.  Effektiv

kontroll med virksomheten til de tidligere krigførende parter i

separasjonssonene mellom de tre entitetene, ble delvis hemmet av dette. 203

Det var ikke bare egne styrker som ikke skulle skades.  Hensynet til sivile, og

faren for å påføre disse unødig skade (collateral damage) var betydelig

fokusert, og manifestert gjennom et operasjonelt regelverk som gjaldt alle

nivåer i organisasjonen (ROE+SOP+OPO). Deler av styrken var derfor utstyrt

med den teknologi som kreves for å kunne benytte presisjonsvåpen, men

langt fra alle.  Disse styrkene var egnet til å forsvare avsendernasjonens

territorium i en eksistensiell krig, ikke til moderne konfliktløsning i et

internasjonalt miljø. 204

Napoleon skal ha uttalt:

”He who cannot look upon a battlefield dry-eyed will lose many men needlessly”.205

Eldre russisk praksis med å presse egne styrker gjennom motstanderens

minefelt var utviklet på bakgrunn av kalkulasjoner.  Det ville påføre

avdelingen mer skade å stoppe fremrykningen, rydde minefeltet, for så å

fortsette, enn det å fortsette uavbrutt fremover, og leve med de tap man fikk

på grunn av miner.206

                                                
201 Ibid, ss 120-121.
202 http://hq.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm, besøkt 3 apr 01.
203 Bygger her på mine egne erfaringer som operasjonsoffiser og nestkommanderende i
NORBN/NORDPOL BDE/TFE i Bosnia i tiden januar 97 – mars 98.
204 Ibid.
205 Napoleon Bonaparte i Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 201.
206 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 200.
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Denne gamle regel er imidlertid ikke gyldig lengre.  Det er ikke nå sosialt

akseptabelt å være så kynisk og kalkulerende.  Et slikt syn er forenlig med det

Napoleonske militærparadigme, der statens fortsatte eksistens er en av

innsatsfaktorene.  I den nye tid teller et hvert tap, egne og motstanderens, og

må være en del av beregningene, altså en del av strategien. 207  Dette indikerer

på nytt en krise i det Napoleonske paradigmet.

6.4.2 Den operasjonelle dimensjonen

Det Napoleonske militærparadigmet forutsetter en symmetrisk krig, det vil si

et oppgjør mellom noenlunde likeverdige motstandere, med et felles

militærteoretisk fundament.208  Balkankonflikten er et eksempel på en

asymmetrisk konflikt.  Mens forholdene mellom de stridende partene kan

betegnes som symmetrisk, var forholdet mellom UNPROFOR og partene

asymmetrisk.  Også for IFOR/SFOR var forholdet til partene asymmetrisk.

Begge operasjoner forutsatte således partenes positive medvirkning.

Spørsmålet i denne sammenheng blir derfor om det er mulig å benytte styrker

som forutsetter symmetri i en asymmetrisk operasjon.  Det er vanskelig å

sidestille en fredsstøttende operasjon, som den i det tidligere Jugoslavia med

en krigslignende situasjon slik den forelå i Gulfen.  Som allerede nevnt

forutsetter en fredsstøtteoperasjon partenes positive medvirkning.  Den

organisjonelle asymmetri kommer ofte til syne først etter at den væpnede

konflikten har brutt ut, eller etter at det internasjonale samfunn har grepet inn

i et forsøk på å løse den. 209  Uten fronter og uten muligheter til å skille

stridende fra ikke stridende på konvensjonelt vis står vi her overfor helt andre

utfordringer enn dem vi møter i en regulær symmetrisk konflikt.210

I Kosovo var det annerledes.  President Clintons uttalelse om at det ikke kom

på tale å gå inn i landet med bakkestyrker, en uttalelse trolig ment for å

berolige det amerikanske samfunn, virket også Europa.  NATOs avståelse fra

å gjøre denne krigen symmetrisk ved selv med bakkestyrker møte serberne i

Kosovo, fungerte som et klartegn til øket serbisk krigføring. 211

                                                
207 Ibid, s 201.
208 Inge Tjøstheim, op.cit., 1998, s 80.
209 Ibid, s 30.
210 Ibid.
211 Christian Borch, ”NATO etter Kosovo”, Den norske Atlanterhavskomité, 2000, nr 6, s 4.
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Serberne kunne nå trappe opp overgrepene sine, dels for å oppnå sine mål

lokalt, og dels for å diskrediterte NATO.  Den politiske berettigelsen for bruk

av militærmakt mot Serbia, var jo at overgrepene måtte stanses.212  I steden

skjedde det motsatte.  At flyene av frykt for egne tap opererte så høyt at de i

realiteten ikke var en alvorlig trussel mot den serbiske krigsmaskinen, gjør

ikke forholdet bedre.  De operasjonelle forutsetningene som gjelder i det

Napoleonske militærparadigmet er altså ikke gyldige for den nye type

konflikter vi synes å stå overfor.

Dette indikerer en krise i strategiens operasjonelle dimensjon.

6.4.3 Den logistiske dimensjonen

Rekruttering, utdanning og trening av styrker til internasjonal tjeneste er et

økende problem for de frivillige styrkene.213  Rekrutteringsvanskelighetene

kan hvile på flere faktorer.  Det kan være medisinske årsaker som gjør

kandidatene uegnet, men det kan også bero på manglende ønske om slik

tjeneste ut fra sosiale og økonomiske forhold.214  Både i land med

profesjonelle og vernepliktige soldater oppleves de samme tendensene.

Krevende og komplekse multinasjonale oppdrag kombinert med avansert

utstyr og behov for høy grad av samtrening for å øke både avdelingens og den

enkeltes sikkerhet, medfører betydelige utfordringer knyttet til

styrkeoppbygging og vedlikehold.  Nasjonale logitikksystem, herunder

system for styrkeoppbygging, er dimensjonert for nasjonale operasjoner i

henhold til en krig utkjempet etter det Napoleonske paradigmet.  De nye

sikkerhetspolitiske utfordringene krever personell med teknisk – og sosial

kompetanse.  Sosial kompetanse er meget vesentlig fordi soldatene skal

kunne forholde seg til alle parter i er konfliktområde. De er defakto

politikernes forlengede arm i et konfliktområde  Økende krav til kompetanse,

og øket bruk av militære styrker i krisehåndtering, stiller derfor strenge krav

til logistikksystemet generelt og rekrutteringsarbeidet spesielt.  Det er påvist

at dette systemet ikke fungerer tilfredsstillende.  Blant annet er det problemer

med å skaffe nok personell med riktig kompetanse.

                                                
212 Ibid.
213 Christopher Bellamy, op.cit., 1996, s 196.
214 Ibid, s 197.
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Systemet for rekruttering var utviklet for et Napoleonsk paradigme, der blant

annet nasjonens eksistens var en av motivasjonsfaktorene for aktiv deltakelse.

Nå er det ikke så nærliggende for land i Vesten å forsvare egen nasjon

direkte.  I større grad gjøres dette nå indirekte ved multinasjonale styrker som

skal slukke ”branner” der de er i ferd å utvikle seg, helst før den sprer seg. 215

Dette krever et helt annet personalforsyningssystem der blant annet

incentivene reflekterer verdien av arbeidet som blir gjort i nasjonalstatens og

det internasjonale samfunns interesse.216

Innenfor strategiens logistiske dimensjon synes det å eksistere en krise

mellom nye krav til forsyningssystemet i forhold til de forutsetninger som er

lagt til grunn for det Napoleonske paradigmet.  Dette indikerer en krise, som

underbygger behovet for et paradigmeskifte.

6.4.4 Den teknologiske dimensjonen

Under den 78 dager lange luftkrigen mot Serbia våren –99 fikk NATOs

sentrale ledelse i Brussel en tøff jobb.  Offiserene og de sivile ekspertene,

som politikerne i større eller mindre grad hadde valgt å overse, måtte daglig

forklare, og forsvare utviklingen av flyenes bombetokter.217 De ble møtt med

en kanonade av kritiske spørsmål, ikke bare om krigens gang, men også om

motivene, moralen, og berettigelsen av de politiske vurderingene.218  Den

teknologiske dimensjonen demonstrerte på nytt sine to ansikt.  Det var ikke

mangel på teknologi på NATOs side.  Alt det beste som kunne mønstres var

på plass, og bombene skulle treffe målene.  At noen bomber likevel havnet

galt, kan selvfølgelig også skyldes andre forhold enn rent tekniske.  Som

under krigen mot Irak gjorde teknikken det mulig å bringe krigens lidelser inn

i de vestlige samfunn på en dramatisk måte.  Dette fikk man merke blant

annet i NATO hovedkvarteret.  Informasjonsteknologien påvirker krigens

realiteter de vestlige samfunn på en slik måte at rettferdig krig må forsvares

og motiveres like godt som en urettferdig krig.219

                                                
215 The Alliance`s Strategic Concept, Washington 1999.
216 John Keegan, op.cit, 1999, kap 5.
217 Christian Borch, op.cit.,  2000, ss 10-11
218 Ibid.
219 Ibid.
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Strategiens teknologiske dimensjon omhandler ikke bare det teknologiske

nivå mellom to militære parter i en konflikt.  Den teknologiske dimensjonen

har brakt krigen hjem til folk, og alle kriger som ikke angår befolkninger

direkte, medfører økende mengde kritiske spørsmål fra den offentlige opinion

i moderne demokratier.220  Den teknologiske dimensjonens tveeggede

egenskap omhandles ikke av det Napoleonske militærparadigmet, hvilket

indikerer en krise innenfor gjeldende paradigme.

6.5 Vilje
Operasjonene i det tidligere Jugoslavia demonstrerer  tydelig viljens

betydning.  EFs famlende innsats innledningsvis viser et Europa uten et

enhetlig syn på konfliktens regionale betydning.  FN fikk problemet kastet på

seg mer eller mindre forberedt etter at EF hadde mislyktes.  I 1995 fremstår

NATO som ”Fugl Føniks” av asken etter den kalde krigen.  Bildet er ikke så

enkelt.  Som kjent består vilje av summen av faktorene ønske og handlefrihet.

I begge organisasjoner var det ønske om å handle, men dette ønsket ble

svekket av begrensninger i handlefrihet som landene både i EF, senere EU og

FN av ulike politiske årsaker mente var viktigere enn å hindre

sivilbefolkningens lidelse i et mindre europeisk land.  EF følte nærhet til

krigen og ville handle.  Institusjonen hadde imidlertid ikke den nødvendige

tyngde og handlingsrom.  Først mot slutten av –90 tallet var  fellesskapet

utviklet til en union, som også arbeidet for å utvikle et eget krisehåndterings-

apparat med militær kapasitet.221

FN klarte ikke å mobilisere nok enighet til å opptre samlet.  En viktig årsak til

det var trolig USAs manglende interesse for problemet.  Pentagon var i 1992

ikke veldig interessert i å gå inn med styrker i Jugoslavia.  Her var man mer

interessert i å støtte en humanitær FN -operasjon i Somalia, fordi mulighetene

for å pådra seg tap var langt mindre enn i Jugoslavia, trodde man. 222  Fem år

tok det før Pentagon var overbevist om at en deployering til Bosnia var

nødvendig.223

                                                
220 Ibid.
221 http://europa.eu.int/abc/history/index_sv.htm, besøkt 3 apr 2001.
222 Edward N. Luttwak, ”A Post-Heroic Military Policy”, Foreign Affairs, July-August 1996,
vol 75 no 4, ss 39-40.
223 Ibid.
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Under Kosovo-krigen ble president Bill Clintons uttalelser om at det ikke

kom på tale å gå inn i Kosovo med bakkestyrker, tolket som et klartegn for

økt serbisk krigføring.224  Luttwak hevder at slike begrensninger som oftest

bare vil føre til øket voldsanvendelse senere.225  Han fikk rett.

Luftkrigen, som bare skulle vare noen dager, varte i 78 dager, og spørsmålet

er om den kunne vært forkortet dersom slike tydelige reservasjoner i ønsket

hadde vært unngått.  Ja hevder flere,  blant annet Lord Carrington226, og han

støttes av Luttwak, som hevder at manglende vilje til å anvende militære

midler faktisk øker risikoen for de man alt benytter.227

Dersom sannsynligheten for at en multinasjonal styrke trekkes ut eksisterer,

eksempelvis på grunn av tap, vil dette være en meget aktuell strategi for en

motstander.  Dersom det motsatte er tilfelle, at den internasjonale styrken

snarere forsterkes når den trues, vil motstanderen fort forstå at å utsette denne

styrken for press, vil føre til ytterligere press mot en selv.  Erkjenner man

ikke dette i de vestlige land, vil politiske bindinger manifestert gjennom

viljen til å anvende militære maktmidler faktisk gjøre dem lite anvendbare i

dagens konfliktbilde.228  Ikke bare demonstrerer dette viljens betydning for

militært maktpotensial, det viser også at det Napoleonske militærparadigmet

har utspilt sin rolle, og ikke fungerer i forhold til de sikkerhetspolitiske

utfordringer som synes mest nærliggende for den vestlige verden i dag.

6.6 Delkonklusjon

Maktpotensiale (MP) = Midler (M) x Strategier (S) x Vilje (V)  Ovennevnte

redegjørelse viser at det innenfor alle faktorer i ligningen fantes verdier som

samlet gav et maktpotensiale, som når det ble utløst til slutt, hadde kraft nok i

seg.  Hvorvidt man i konflikten på Balkan har nådd et endelig politisk mål er

vel mer usikkert.  Fortsatt synes det meget langt frem til en varig fred.  Videre

viser dette eksempelet på militær maktanvendelse tydelig hvordan verdiene i

hver enkelt faktor endres over tiden. Konflikten viser også hvor

betydningsfull hver av faktorene i maktpotensiale-formelen er.

                                                
224 Christian Borch, op.cit., 2000, s 4.
225 Edward Luttwak, op.cit., 1996, s 39.
226 Christian Borch, op.cit., 2000, s 39.
227 Edward Luttwak, op.cit., 1996, s 39.
228 Ibid.
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Jeg vil likevel spesielt påpeke strategiens sosiale dimensjon kombinert med

faktoren vilje.  Alle dimensjoner og faktorer har betydning, men de to

ovennevnte synes å virke spesielt sterkt inn på gjeldende militærparadigme.

Etterhvert som vi har lagt ut brikkene i puslespillet om militær

maktanvendelse i Balkankonflikten, er det funnet flere og flere anormaliteter.

Det er ikke mulig å plassere disse anormalitetene innenfor den eksisterende

rammen, det vil si det Napoleonske militærparadigmet.  Innledningsvis ble

ikke disse anormalitetene tatt spesielt alvorlig, man ignorerte dem og håpet at

konflikten likevel skulle la seg løse.  Nå har imidlertid tilstrekkelig mange

hopet seg opp, og militær maktanvendelse slik som det er foreskrevet i et

Napoleonsk militærparadigme befinner seg i en krise.

7 Avslutning – paradigmeskifte og fremtiden
Innledningsvis vil jeg påny sitere tesen:

Vi står foran et militært  paradigmeskifte!

På bakgrunn av ovennevnte teoretiske og empiriske redegjørelse mener jeg å

ha ført tilstrekkelig bevis for at tesen er riktig.  Teoretisk er det forhold som

tyder på at vi står foran et sikkerhetspolitisk paradigmeskifte, og at den

militære sektor i fremtiden må finne seg i å ikke i alle situasjoner være av

største betydning for vår sikkerhet.  Vårt vestlige paradigme knyttet til

militær maktanvendelse, har sitt utgangspunkt hos Napoleon Bonaparte og

forutsetter en noenlunde jevnbyrdig motstander, med ditto kulturelle og

sosiale normer og verdier.  Videre forutsetter det en situasjon der statens

fortsatte eksistens er innsatsfaktor nr 1.  Dette er selvfølgelig fortsatt aktuelt,

om enn kanskje ikke veldig sannsynlig.

Paradigmet er ikke dekkende for det brede spektrum av sikkerhetspolitiske

utfordringer Vesten nå står over for.  Vestens sikkerhetspolitiske utfordringer

er mer sammensatte enn de var under den kalde krigen, og det nye paradigme

for anvendelse av militærmakt som et sikkerhetspolitisk instrument må

inneholde alle disse kompliserende forhold.
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På mange måter minner denne situasjonen om den strategiske krisen som

oppsto mellom USA og Sovjetunionen på begynnelsen av –60 tallet,

forårsaket av lang tids overfokusering på teknologi knyttet til det

kjernefysiske våpenkappløpet.  Utvikling av konvensjonelle styrker for

situasjoner som ikke ”berettiget” bruk av nukleære våpen ble forsømt.  Under

Kubakrisen ble det klart for lederne i både USA og Sovjetunionen at

mangelen på adekvate militære maktmidler, nesten ledet til kjernefysisk krig.

Dette var bakgrunnen for USAs og NATOs utvikling av ”flexible response”.

Golf-krigen og Balkankonflikten har nå vist oss at vi også mangler adekvate

militære maktmidler.  Nå er ikke konsekvensene nødvendigvis så fatale i dag,

men likevel viktige nok.

Dagens behov er også ”flexible response”.  Styrkene må være tilgjengelige

for organisasjoner som FN, NATO og EU, og anvendelsen bør legitimeres av

FN.  De må være robuste slik at de også kan løse oppdrag på hele

konfliktskalaen, men samtidig fleksible slik at de er i stand til å endre

karakter i løpet av meget kort tid, også i operasjonsområdet.  Slik vil de være

i stand til å operere i samsvar med sine omgivelser, hvilket også vil bidra til å

øke styrkenes egen sikkerhet.

Oppdragenes komplekse karakter gjør at det kreves mer tid til trening og

forberedelser.  Dette gjør massearmeenes vernepliktssystem lite egnet.

Tilgjengelighet og krav til treningsstandard krever faste tjenestegjørende

mannskaper.229  Nye krav til soldatene gjør dem til noe mer enn krigere.  De

er et tenkende resonnerende politiske instrumenter som med riktig trening,

utdannelse, og med rett utstyr kan effektuere politisk vilje.

Det foreligger et behov for å utvikle nye strategier for anvendelse av

militærmakt, og jeg har indikert et behov for en revitalisering av flexible

response doktrinen.  Doktrinen må gis et nytt innhold – den eksisterende

trappestruktur må suppleres med en rekke nye trinn, spesielt i den nedre delen

av konfliktskalaen rettet mot oppdrag på den såkalte C-listen.  Dagens

situasjon kan ytre sett ha likhetstrekk med tidligere historiske epoker.

                                                
229 Christopher Bellamy, op.cit, 1996, ss 234-235.
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Christopher Bellamy påpeker blant annet likheten mellom dagens

sikkerhetspolitiske utfordringer og kolonikrigene på begynnelsen av 1900-

tallet og 1700-tallets kabinettkriger.230  Likhetene er nok der, men forholdene

i hvert av strategiens dimensjoner er svært forskjellige i dag fra det de var på

den tiden.

Den teknologiske dimensjonen har siden 1990 fått dominere på bekostning av

de operasjonelle krav.  Å knytte løsningen på en konflikt opp til en strategisk

dimensjon gjennom å avskrive ulike typer krigføring, vil også i fremtiden

være like strategisk uklokt som det var å proklamere at bakkestyrker ikke vil

bli benyttet i Kosovo.  Det finnes i dag ikke tekniske løsninger som alene

løser alle problemer, og fokus på den teknologiske dimensjonen, slik blant

annet Edward N. Luttwak gjør, leder etter mitt syn heller ikke til en helhetlig

strategisk løsning. 231  Om vi ikke var overbevist før, bør i hvertfall analyse av

de siste ti års hendelser overbevise oss om det nå.  Sosiale faktorer vil også i

fremtiden i høy grad påvirke utkommet av potensielle konflikter, også i

Europa, og uten forståelse for dette forholdet, vil strategien mangle helhet.

Vilje er som nevnt summen av ønske om å handle og handlefrihet.  Ønsket

om å handle påvirkes av mange forhold, blant annet ved at teknologi gjør det

mulig for oss å forholde oss til omverdenen på en langt tettere måte enn

tidligere.  Katastrofer som for 100 år siden var uker og måneder borte, er nå

øyeblikksnære på grunn av ny informasjonsteknologi.  Det er ikke galt å

ønske et bredere internasjonalt engasjement for å bedre sikkerhet.  Men de

som ønsker dette mest, som oftest politikere, må da vite hva ønsket

innebærer.  Dette kan oppnås, som Inge Tjøstheim foreslår, ved å utarbeide

strategiske doktriner som er deskriptive eller konseptuelle.  Formålet med

slike doktriner vil være å utdanne både oppdragsgiver og utøvere, altså både

politikere og soldater i nye måter å tenke på vedrørende anvendelse av

militærmakt.232  Militær maktanvendelse er ikke bare et forhold som er

aktuelt i det øyeblikk staten står overfor en eksistensiell trussel, men faktisk et

forhold som krever daglig oppmerksomhet.

                                                
230 Ibid, kap 1.
231 Edward N. Luttwak, op.cit 1996, s 42.
232 Inge Tjøstheim, op.cit, 1998, s 94-95.
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Handlefrihet sier noe om når det er lov å anvende militærmakt.  Tradisjonelt

er det ikke lov å anvende militærmakt til annet enn selvforsvar.  Ikke-

intervensjonsdoktrinen slår fast at en stat eller en gruppe stater ikke kan

intervenere en annen stat på grunn av indre anliggender i denne staten.  Så

lenge en stat har kunnet vise til konstitusjonell uavhengighet, har den hatt rett

til beskyttelse under ikke-intervensjonsprinsippet.233

Dette prinsippet har imidlertid måttet vike i løpet av de siste ti årene, på

bakgrunn av krav om respekt for menneskerettigheter, statens forhold til det

sivile samfunn og demokrati  Først i Irak, siden i Jugoslavia.  Sikkerhetsrådet

har vedtatt resolusjoner hvor staters indre anliggende er blitt tolket som

trusler mot internasjonal fred og stabilitet.  Rådet har dermed åpnet for bruk

av militærmakt mot suverene stater.234  Militærmakt oppfattes som et mer

relevant maktmiddel enn for bare ti år siden.  Handlefrihet påvirkes også av

befolkningens oppfattelse av konfliktens betydning.  Her spiller selvfølgelig

media en viktig rolle, og tilgangen på informasjon er i dag stor.  Å hevde at

det utelukkende er demografiske forhold som styrer vår reservasjon for

deltakelse i internasjonale operasjoner, slik blant annet Luttwak hevder235,

tror jeg er å forenkle de svært komplekse mekanismer som påvirker et

samfunn for meget.  Vestens toleranse for tap ble blant annet demonstrert av

UNPROFOR, og undersøkelser blant annet i Norge under Kosovo-konflikten,

antyder at man i den vestlige verden var villig til å risikere tap av liv i en

operasjon som ikke alltid ble oppfattet som riktig. 236  Informasjon vil trolig

være nøkkelen, og den part som best behersker dette feltet vil ha et

avgjørende fortrinn i kampen om befolkningens deltakelse. Folkets følelses-

messige engasjement styres ut fra hvordan befolkningen oppfatter krigen.

Oppfattes den som legitim og rettferdig, er man fortsatt villig til å risikere

både menneskelige og materielle kostnader.  Det betyr at Clausewitz`

beskrivelse av krigen som en triade bestående av dens politiske mål, dens

operasjonelle instrumenter og befolkningens følelsesmessige engasjement og

de sosiale krefter dette utløser, fortsatt er relevant.  Selv om vi står overfor et

militært paradigmeskifte.

                                                
233 Torkel Brekke, op.cit, 2001, s 28.
234 Ibid.
235 Edward N. Luttwak, op.cit. 1994, s 23
236 Torkel Brekke, op.cit, 2001, s 28.
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