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Å bygge
stabilitet på Balkan

Ambassadør de Franchis om Italias rolle
Chris Patten om en europeisk visjon
General Reinhardt om det å være sjef for KFOR

Brev fra generalsekretæren

Stabilitetsbygging på Balkan
© NATO

Vår utfordring på Balkan, som et internasjonalt
samfunn, er enkel: å bygge et nytt Sørøst-Europa, der
hvert enkelt land deler fred og demokrati, og spiller en
rolle i de euro-atlantiske institusjonene. På bakgrunn
av den nyeste historien, som virkelig synes å være en
farefull utfordring, men etter at jeg tiltrådte stillingen
som generalsekretær for nesten ett år siden, har jeg
vært vitne til stor fremgang. Forandringene som har
funnet sted i Kroatia i år, den jevne fremgangen for
fredsprosessene i Bosnia og Hercegovina,
stabiliseringen i Kosovo og den fornyede,
internasjonale forpliktelsen overfor regionen, gir
grunn til optimisme.
For å oppfylle dette løftet må vi fortsette å fremme
integrering. Den mest åpenbare lærdom fra det siste
halve århundre i Europa er at integrering avler tillit, stabilitet og velstand. Som et resultat må hele SørøstEuropa få muligheten til å bli med i de euro-atlantiske strukturer og bli del av den europeiske hovedstrøm. Sagt
på en annen måte, integrering er den beste metoden for å hindre ytterligere konflikt og bygge stabilitet. Sammen
med landene i regionen må vi derfor arbeide for omfattende løsninger på problemene i Sørøst-Europa.
Soldater fra land som under Den kalde krigen - bare for ti år siden - forberedte seg på krig mot hverandre, gjør
i dag tjeneste sammen i de NATO-ledede styrker i Bosnia og Kosovo. I dag arbeider disse tidligere motstandere
sammen mot et felles mål. Kroatias inntreden i Partnerskap for fred er bare et ytterligere bevis på endring. Denne
nye ånden av samarbeid viser at fremgang er mulig; at tidligere fiender kan forsones; og at fordelene ved frihet og
demokrati kan deles.
Både Den europeiske unions Stabilitetspakt for Sørøst-Europa og NATOs eget Initiativ for Sørøst-Europa har
som mål å legge forholdene til rette for økonomisk vekst, demokratisk styre og sikkerhet på hele Balkan.
Logikken som ligger bak disse programmene er identisk med den som inspirerte både Marshallplanen og Den
nord-atlantiske traktats organisasjon i 1940-årene, som sammen hjalp Vest-Europa med å komme på føttene
igjen etter den største konflikten som verden har sett og bli et område for stabilitet og velstand.
Ingen bør ha noen illusjoner om at det er mulig å få til forsoning mellom etniske grupper eller økonomisk
velstand over natten. Både Marshallplanen og NATO var langsiktige prosjekter hvis suksess bare ble synlig med
årene. Nøkkelen er at vi holder fast ved kursen, at vi bruker den tid og de ressurser i Sørøst-Europa som regionen
fortjener og at vi garanterer sikkerhetsrammen slik at de forskjellige fredsprosesser blir selvforsterkende og
demokrati får mulighet til å slå rot. Det vil så være opp til en ny generasjon lokale ledere å føre landene videre
frem inn i det 21. århundre.

Lord Robertson
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NACs Balkan-tur

(1)
Tyrkia anerkjenner
Republikken Makedonia
med dens konstitusjonelle navn.

Det nord-atlantiske råd (NAC),
NATOs øverste beslutningstakende organ som omfatter de
19 NATO-ambassadørene, generalsekretær Lord Robertson og
admiral Guido Venturoni, formannen i NATOs militærkomité,
reiste på studietur til Balkan i
tidsrommet 17-19 juli for å vurdere status for fredsprosessen i
Kosovo og i Bosnia.
Kroatias president Stipe Mesic
besøkte NATO den 17. juli og diskuterte politiske endringer i hans
land etter at han kom til makten,
med Lord Robertson.
Lord Robertson besøkte SentralAsia mellom 3 og 7. juli og møtte
Kasakhstans president Nursultan
Nazarbayev, Usbekistans statsminister Utkur Sultanov, og president Askar Akaev i Den kirgisiske
republikk.
President
Nazarbayev besøkte NATO den
27. juni.
Lord Robertson besøkte Tyskland den 29. juni for å møte kansler Gerhard Schröder, utenriksminister Joschka Fischer, og forsvarsminister Rudolf Scharping
for å diskutere Den europeiske
sikkerhets- og forsvarsidentitet i
lys av Tysklands militære reformer.

Ny spansk ambassadør

Ambassadør Juan Prat y Coll
etterfulgte ambassadør Javier
Conde de Saro som fast representant fra Spania til Det nordatlantiske råd den 10. juli. Som
karrierediplomat fra Barcelona
var ambassadør Prat, 58, tidligere Spanias ambassadør til Italia,
Albania, Malta og San Marino i
årene 1996-2000. Før det var han
generaldirektør i EU-kommisjonen, for internasjonale forbindelser (1995-96) og for nord-sørforbindelser, middelhavspolitikk
og forbindelser med Latin
Amerika og Asia (1990-95).
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Årets Manfred Wörner stipend,
verdt 800.000 belgiske franc, ble
gitt til Alexander Juschenko fra
Kharkov polytekniske universitet i
Ukraina for hans prosjekt med tittelen Intellectual Modelling of
Information Management of
Political Mentality Dynamics of
Social Ukrainan Strata Towards
NATO.

Mistenkte
krigsforbrytere tatt
Dusko Sikirica, som er mistenkt
for krigsforbrytelser, ble tatt i
Bosnia av SFOR-fredsbevarere
den 25. juni og overført til Den
internasjonale krigsforbryterdomstol i den Haag. Sikirica, tidligere sjef for Keraterm fangeleir,
er tiltalt for folkemord, krenkelser
av krigens rett og sedvaner og
alvorlige brudd på Geneve-konvensjonene.

Rundt 400 sjøredningsspesialister fra 16 NATO- og partnerland
deltok i Cooperative Safeguard
2000, en Partnerskap for fredøvelse som fokuserte på maritime, humanitære operasjoner, på
Island i tiden 7-12. juni.

EU-ledere fant fram til prinsipper
for konsultasjon med NATO vedrørende militære spørsmål og
måter å utvikle forbindelsene
mellom NATO og EU på deres todagers toppmøte i Feira, Portugal den 19. og 20. juni.

Forsvarsministrenes
bekreftelse
NATOs forsvarsministre møttes i
Brussel, Belgia den 8. juni og
bekreftet behovet for å gjøre mer
for å bedre forsvarsevnene, for å
møte målene som ble fastlagt på
fjorårets toppmøte i Washington
og være klare for en fremtidig
Kosovo-type krise.

Fem NATO- og ni partner-land
øvet fredsstøtteoperasjoner i
Tirana i tiden 21. juni-1. juli i en
øvelse kalt Cooperative Dragon
2000.
Lord Robertson besøkte USA i
tiden 21-23. juni for samtaler
med forsvarsminister William
Cohen,
vise-utenriksminister
Strobe Talbott, flere senatorer og
kongressledere og for å være til
stede på det årlige seminaret til
Den allierte øverstkommanderende for Atlanterhavet.

16 NATO- og partnerland deltok i
Cooperative Banners 2000, en
militær øvelse som hadde som
mål å trene sjømilitære, land- og
luftstyrker i utenfor området
fredsstøtteoperasjoner i tiden 29.
mai - 10. juni i Danmark og SørNorge.

som involverte rundt 15.000 tropper, 65 skip og 290 fly fra 14
NATO-land. Deltakere øvet på
humanitær intervensjon, deployering, re-deployering og kombinerte land-, sjø- og luftoperasjoner.

Détente i Firenze
Russlands utenriksminister Igor
Ivanov var til stede på møtet i
NATO-Russlands faste fellesråd
i Firenze, Italia den 24.mai for
første gang siden NATOs luftkampanje mot Jugoslavia.
Kroatia ble det 46. medlem av
Det euro-atlantiske partnerskapsråd etter å ha blitt med i
Partnerskap for fred den 25. mai.
Et Senter for masseødeleggelsesvåpen åpnet i NATO den 22.
mai for å bedre koordineringen
for WMD-relaterte aktiviteter, å
styrke konsultasjoner vedrørende
ikke-spredning, våpenkontroll og
nedrustning og å bedre Alliansens evne til å svare på truslene ved WMP.
Lord Robertson besøkte Helsingfors, Tallinn og Vilnius den 17.,
18., og 19. mai for å ha møter
med stats- og regjeringssjefene
og utenriks- og forsvarsministrene i Finland, Estland og
Litauen.

Vilnius-erklæringen

KFOR-fredsbevarere i Kosovo
oppdaget et ulovlig våpenlager
den 16. juni og tok innholdet,
inkludert tunge maskingeværer,
bombekastere, tennmekanismer,
anti-panserraketter, kasser med
ammunisjon og store mengder
TNT.

I tiden 5-9. og 13-16. juni deltok
13 NATO-land i Clean Hunter
2000 i Nord-Frankrike, en luftstyrkeøvelse med mål å trene deltakerne i taktiske luftoperasjoner og
hjelpe til med å evaluere og praktisere felles regler og prosedyrer.
Lord Robertson besøkte Kosovo
den 31. mai for tredje gang siden
han begynte i stillingen i oktober i
fjor, for samtaler med FNs administrator Bernard Kouchner, militære sjefer og lokale embetsmenn. Han reiste til Kosovo etter
å ha talt til NATOs parlamentariske forsamling i Ungarn og
etter møte med Ungarns statsminister Viktor Orbán den 30. mai.

Ti NATO- og seks partnerland deltok i Cooperative Partner 2000,
en militær øvelse utformet for å
hjelpe multinasjonale styrker med
å arbeide sammen i fredsstøtteoperasjoner, i tiden 19. juni - 1.
juli rundt Odessa i Svartehavet i
Ukraina.

NATOs parlamentariske forsamlings faste komité sa den var villig til å gjenoppta dialogen med
den russiske Duma på et møte i
Budapest, Ungarn den 29. mai.
Forbindelsene ble avbrutt som et
resultat av NATOs luftkampanje
mot Jugoslavia.
I tiden 20. mai - 10. juni var
Hellas og Tyrkia vertskap for
Dynamic Mix 2000, en øvelse
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Utenriksministrene fra de ni landene som håper på medlemsskap
i NATO - Albania, Bulgaria,
Estland,
Latvia,
Litauen,
Romania, Slovakia, Slovenia og
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia1 - lovet den
19. mars i Vilnius å forberede seg
for og søke om medlemsskap
sammen.
Ukrainas statsminister Viktor
Juschenko besøkte NATO den 22.
mai og admiral Guido Venturoni,
formann i NATOs militærkomité,
besøkte Ukraina i tiden 17-19.
mai.

Invitasjoner til medlemsskap på NATOs
toppmøte 2002
Under et besøk i Slovakia og
Slovenia den 10. og 11. mai, sa
Lord Robertson at beslutningene
om de neste invitasjoner for
NATO-medlemsskap vil bli tatt på
Alliansens neste toppmøte i 2002,
Frankrikes første Partnerskap for
fred-øvelse, Cooperative Lantern
2000, fant sted i tiden 14-27. mai
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Russisk deltakelse
gjenopptas
Russland gjenopptok deltakelsen
i NATOs høyeste militære myndighet, Militærkomiteens stabssjefsmøte, den 9. og 10. mai for
første gang siden NATOs luftkampanje mot Jugoslavia i fjor.
Kroatias statsminister Ivica
Racan besøkte NATO den 9. mai
for å diskutere sitt lands forbindelser med Bosnia, støtte til
Dayton-avtalen, tilbakeføring av
flyktninger, samarbeid med Den
internasjonale krigsforbryterdomstol i den Haag og innenrikspolitiske reformer.

Lord Robertson besøkte Den
internasjonale krigsforbryterdomstolen i den Haag den 13.

SHAPE i endring
General Wesley Clark overlot
kommandoen over Hovedkvarteret for øverstkommanderende
for de allierte stridskrefter i
Europa (SHAPE) til general
Joseph Ralston den 3. mai.
General Ralston, jagerflyger med
mer enn 2.500 flytimer inkludert
oppdrag over Laos og NordVietnam, er også øverstkommanderende for USAs Europa-kommando og var tidligere viseformann i Det felles sjefsråd, den
nest høyeste militære stilling i
USA.

Ti NATO-land deltok i Ample
Train 2000 i Frankrike i tiden 2731. mars, en luftlogistikkøvelse
som prøvet graden av kompatibilitet mellom deltakernes raske
reaksjonsstyrker,

Kosovo ett år

april der han gjentok NATOs vilje
til å arrestere krigsforbrytere som
fortsatt er på frifot. Han møtte
også den hollandske statsministeren Wim Kok, utenriksminister
Jozias van Aartsen og forsvarsminister Frank de Grave.

Italia på Balkan
Italias president Carlo Azeglio
Ciampi besøkte NATO den 5. mai
og Lord Robertson besøkte Italia
den 8. mai for å diskutere viktige
sikkerhetsspørsmål og Italias
bidrag til fredsbevaring på
Balkan.
Mer enn 2.000 tropper fra 11
NATO-land deltok i Ardent
Ground, en årlig rask reaksjonsøvelse i Ungarn, i tiden 29. april 13. mai, organisert for Den allierte Europa-kommandos mobile
styrke (land). AMF (L) er en rask
reaksjonsstyrke trenet for å
deployere innen 72 timer.

SFOR-fredsbevarere arresterte
Momcilo Krajisnik, den mistenkte krigsforbryteren med høyest
grad som er arrestert hittil, den 3.
april i Bosnia. En nær venn av den
bosnisk-serbiske krigsleder og
anklagede krigsforbryter Radovan Karadzic, har Krajisnik blitt
anklaget av Den internasjonale
krigsforbryterdomstol i den
Haag for folkemord og mange
andre krigsforbrytelser inkludert
mord, overlagt drap, utryddelse,
deportasjon og umenneskelige
handlinger.

SFOR-fredsbevarere arresterte
den mistenkte krigsforbryteren
Dragan Nikolik den 21. april og
overførte ham til Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i
den Haag. Nicolic var sjef for
Susica fangeleir og er anklaget
for forbrytelser mot menneskeheten, krenkelser av lover og regler
i krig og alvorlige brudd på
Geneve-konvensjonene.

Lord Robertson besøkte Latvia
og Sverige i tiden 29-31. mars.
Lord Robertson besøkte Kosovo
den 24. mars for å markere årsdagen for NATOs luftkamp mot
Jugoslavia, hadde møte med
daværende KFOR-sjef, general
Klaus Reinhardt, FNs administrator, Bernard Kouchner, og tre
albanske medlemmer av provinsens midlertidige administrative
råd.

Euro KFOR-kommando

NATO review

Ett år etter at NATO lanserte
Operation Allied Force mot
Jugoslavia, utga Lord Robertson
sine tanker om hva som er oppnådd og utfordringene i Kosovo i
en rapport kalt Kosovo ett år:
oppnåelse og utfordring. Han forklarte at det internasjonale samfunnet fortsatt er forpliktet til fred
og stabilitet i provinsen, men
understreket at de lokale måtte
spille en viktig rolle i det fredelige
samkvem mellom forskjellige
etniske grupper.

Lord Robertson besøkte USA i
tiden 3-7. april for å møte visepresident Al Gore, utenriksminister Madeleine Albright
og viktige senatorer, samt holde
en rekke taler ved tenketanker og
universiteter over hele landet.

NATOs Euro-atlantiske koordineringssenter for krisehjelp bidro
til å koordinere internasjonal
hjelp til ofrene for flommen i
Ungarn og Romania i april, ved å
hjelpe Budapest og Bukarest med
raskt å skaffe til veie sandsekker
og brensel.

Linked Seas 2000, en felles
fredsbevarende øvelse som involvert deltakere fra 17 land, fant
sted i tiden 2-15. mai i et område
som strekker seg fra Gascoignebukten til Madeira. Øvelsen simulerte svar på en grensekonflikt
mellom to ikke-NATO-land.

re Estlands engasjement i NATOs
handlingsplan for medlemsskap.

Den europeiske militærstyrken
som består av 5 land, eller
Eurokorpset, ledet av generalløytnant Juan Ortuño fra Spania,
overtok kommandoen over
Kosovo-styrken for seks måneder
den 18. april. Eurokorpset erstatter LANDCENT, som ble ledet av
den tyske generalen Klaus
Reinhardt.

Estlands statsminister Mart Laar
besøkte NATO den 22. mars for å
møte Lord Robertson og diskute-
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Lord Robertson besøkte Kroatia
og Ungarn den 16. og 17. mars,
og hadde møter med lederne i
disse to landene, og var deretter
til stede på et to-dagers arbeidsseminar med sørøst-europeiske
statsministere.
Albanias statsminister Ilir Meta
besøkte NATO den 20. mars og
diskuterte
situasjonen
i
Montenegro, Stabilitetspakten for
Sørøst-Europa og forsvarsreform
i Albania med Lord Robertson.
Strategiske reservestyrker deltok
i øvelsen Dynamic Response
2000 i tiden 19. mars - 10. april i
Kosovo for å prøve deres evne til
å deployere raskt, interoperabilitet og operativ beredskap, og vise
NATOs kapasitet for å forsterke
KFOR.
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og involverte rundt 600 militært
personell fra 22 land som praktiserte å arbeide sammen i to
multi-nasjonale brigader i Fréjus i
Sør-Frankrike.

Italia på Balkan
For å markere besøket til Italias president Carlo Azeglio Ciampi til NATO,
vurderer ambassadør Amadeo de Franchis Italias politikk overfor Balkan.

I

hver dag i økende grad viser i hvilken grad området for
potensielle trusler og geografisk ustabilitet har beveget
seg fra Øst- til Sørøst-Europa. Den sentrale rollen som
Italia har kommer både av vår geografiske posisjon for Italia er Balkan ikke noe fjernt, men en realitet som
ligger bare noen få dusin kilometer fra
Adriaterhavskysten - og fra vår historie. Til sammen
gir Italias geografi, historie og politiske kall landet et
spesielt ansvar, som Italia ikke har løpt fra, ettersom
landet har spilt en ledende rolle, og tidvis opptrådt som
Alliansens samvittighet, og har lagt vekt på behovet for
© NATO

talia er en av grunnleggerne av Atlanterhavsalliansen og Den europeiske union. I de avgjørende
- vanskelige, men spennende - årene mellom 1950
og 1955, var det en intens debatt i Italia på alle nivåer,
fra parlamentet til grasroten i samfunnet, om landets
internasjonale fremtid. Denne debatten førte til Italias
medlemsskap i de to enheter, som så dyptgripende har
formet og endret hendelsene i de følgende tiår og
utseendet til Det gamle kontinentet: Atlanterhavsalliansen og det som en gang ble kalt Det europeiske
samfunnet. Disse to organisasjonene ble og har forblitt
retningsgivende for Italias utenrikspolitikk: dets atlantiske forpliktelser og dets europeiske kall.

Det var i denne ånd og med
sterk støtte av Italias offentlige
opinion og Italias politiske krefter
at Italias president Carlo Azeglio
Ciampi talte til Det nordatlantiske råd den 5. mai. I det han
betraktet Atlanterhavsalliansen i
år 2000 som en bro mellom fortid
og fremtid, ga han den honnør for
i 50 år ha å bevart de grunnleggende verdier, frihet og
demokrati og ga uttrykk for Italias
takknemlighet for den effektive
måten som Atlanterhavsalliansen Statsbesøk: Lord Robertson (t.v), Italias president Carlo Azeglio Ciampi og ambassadør Amedeo
“har tilpasset og endret seg, og de Franchis (t.h) i NATO. © NATO
konsolidert samholdet mellom dens medlemmer”.
å handle raskt, i overbevisning om at Balkan-teatret
ikke er og ikke bør sees på som et “null-sum spill”,
Det “nye NATO” - som det ofte kalles i dag - som
men ett som når utbyttet høstes kan utvide den eurodukket opp etter toppmøtet i Washington, er i stand til
atlantiske sikkerhetssfæren.
og klar til å ta på seg en sentral rolle for sikkerheten i
det euro-atlantiske området, i tillegg til sine langvarige
og fortsatt gyldige funksjoner for kollektivt forsvar.
Balkan gir et klart bevis på NATOs vilje til å bevare
sikkerhet på kontinentet, til å utvikle en visjon som i
økende grad er dynamisk og til å utvide og bevare fred
i Balkan-området. NATO, som aldri før hadde deployert en eneste soldat der, har intervenert militært først i
Bosnia-Hercegovina (Bosnia) og deretter i Kosovo, og
har nå mer enn 60.000 mannskaper deployert i
området. Balkan er derfor sentral for Atlanterhavsalliansen og for dens visjon for fremtiden. Italia, på sin
side, spiller en sentral rolle på Balkan og i den strategien som utvikles av NATO for dette området, som

På NATOs ministermøte i Firenze den 24. mai slo
utenriksminister Lamberto Dini fast: “Vi har lært fra
Balkan at sikkerhet og stabilitet for hele Sørøst-Europa
må søkes på et regionalt og integrert grunnlag. Italia
har alltid sluttet seg til denne regionale, gjensidige
avhengighetstilnærmingen.” Av denne grunn nølte ikke
Italia med å organisere og lede Operasjon Alba våren
og sommeren 1997. Denne operasjonen omfattet blant
andre også styrker fra Danmark, Frankrike, Hellas,
Romania, Spania og Tyrkia (totalt 7000 mannskaper,
inkludert mer enn 3000 italienere). Med ansvar overfor
OSSE og FN var Operasjon Albas spesielle oppdrag å
gjøre distribusjon av humanitær hjelp mulig, men den
ble også planlagt og gjennomført for å hindre en borgerkrig og gjøre det mulig for albanerne å finne en løsning på sin politiske krise. Det er også viktig å huske på

Ambassadør Amadeo de Franchis er Italias faste
representant til NATO
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utføre oppdrag, om nødvendig ved å bruke NATOs
ressurser og evner, er tidsplanen som skal følges
allerede blitt lagt, nå senest under Europa-rådets møte i
Feira.

at mens Operasjon Alba fant sted, fortsatte Italia å
deployere tusenvis av troper til Bosnia, innen rammen
av IFOR- og SFOR-oppdragene.
Innledningen til og deretter utviklingen av krisen i
Kosovo huskes fortsatt av oss alle og jeg behøver ikke
minne dere om de forskjellige fasene. Det er nok å si at
også under de omstendigheter - i en situasjon med
fryktelige krenkelser av de mest grunnleggende
menneskerettigheter og verdier, provosert frem gjennom en politikk med etnisk rensing - forsto og forutså
Italia klart dimensjonene ved utfordringene. Italia ikke
bare sørget for, ved å gjøre flyplasser og havner
tilgjengelige, hele den strategiske og logistiske base
som var nødvendig for at de militære operasjonene
skulle lykkes, men deltok også med sine egne midler.
Videre har Italia vært til stede helt fra begynnelsen av
KFOR, og bidro med en av de største kontingentene.
Som svar på Mitrovica-krisen, sendte Italia tilleggsstyrker, som i lang tid gjorde landet til den største, militære bidragsyter til Kosovo. For tiden har Italia i alt
7.500 mannskaper deployert innen rammen av KFORoppdraget, inkludert kontingenten i Albania, der Italia
stort sett alene utgjør NATOs tilstedeværelse. Videre
sikrer den italienske kontingenten at Djadovica-flyplassen er operativ, så vel som jernbaneforbindelsene
mellom Pristina og Skopje. Dette arbeidet utfylles av
en rekke aktiviteter utført av italienske, frivillige
organisasjoner.

Italia er ikke bare en av de viktigste styrkebidragsyterne til Kosovo, landet er også (på tredje
plass) blandt de landene som, på global basis, deltar i
fredsoperasjoner under FNs lederskap. Videre er Italia
på femte plass blant FNs medlemsland når det gjelder
finansielle bidrag. FNs generalsekretær Kofi Annan sa
da han kommenterte Italias engasjement på Balkan og
på Øst-Timor: “Italia er det ideelle FN-medlemsland.”
I den nasjonale militærparaden, som fant sted i Roma i
juni, var det avdelinger fra de forskjellige FN-fredsoppdrag der Italia er engasjert. Bare for å nevne noen:
Albatross i Mosambik, Pellicano i Albania, Interfet i
Øst-Timor, de forskjellige oppdragene til Carabinieri i
El Salvador, Kambodsja, Somalia, Hebron, Bosnia,
Albania og Guatemala, så vel som representanter fra de
italienske styrkene som er deployert på Balkan under
NATOs ledelse.
Til slutt, Italia tror ikke at Balkan har en skjebne som
det ikke kan komme unna. Vi står overfor både risiko
og muligheter der og selv den hardt prøvede regionen
får en dynamisk visjon av historie og innser at den også
har en rett til en fremtid, ikke bare en fortid og at det
kan riste av seg sin identitet som kontinentets kruttønne etter hvert som det blir et eksempel i Europa. På
dette området er vi oppmuntret av indikasjonene på
endring og åpenhet som dukker opp i Zagreb og av
forbedringen av situasjonen i Sarajevo. Vi håper at slik
utvikling kan bidra til demokratisk endring også i
Serbia, slik at landet, noe Italia sterkt håper på, kan
innta sin rettmessige posisjon i den euro-atlantiske
sammenheng. Hele regionen, inkludert Serbia, må imidlertid først kvitte seg med sin pessimistiske visjon,
som fikk Edmund Stillman til å si at: “Balkan er nøyaktig det motsatte av lettvint optimisme. Det lærer oss at
alt har en slutt, alt går i stykker og alt går i oppløsning.”

Italias militære kontingent i den vestlige sektor av
Kosovo rundt Pec, som er under dens kommando, er
spesielt viktig og er høyt verdsatt av den lokale
befolkning og av minoritetsgruppene, både for dens
hjelp for å sikre at dagliglivet fungerer og for at folk av
de forskjellige trosretninger kan praktisere sin religion
og for å beskytte historiske monumenter. Det er viktig
å peke på at dette bidraget er ikke bare av militær natur,
det berører også den sivile sektor. Som utenriksminister Dini sa i Firenze: “I Kosovo …. er topprioriteten å
skape et sikkerhetsområde for alle enkeltindivider, å
fostre utviklingen av et sivilt samfunn og oppfordre
lederne til gradvis å ta opp verdier som frihet og
demokrati.”

Italia og NATO mener at sivil og økonomisk
gjenoppbygging av Balkan og konsolidering av
demokratiske verdier og toleranse i den regionen er en
forpliktelse til sivilisasjon. Som president Ciampi erklærte den 5. mai til Det nord-atlantiske råd, hvis NATO
er den eneste, store militære allianse som har overlevd
slutten på forholdene som førte til at den ble opprettet,
er det en “dyp årsak som rører det innerste i den
vestlige verdens verdier”. De felles strategiske interesser, verdier og hensikter som inspirerer europeisk og
amerikansk kultur og som sammen danner en felles
euro-amerikansk sivilisasjon, gjør oss i stand til med
tillit å gi oss i kast med de oppdragene som venter
NATO nå ved begynnelsen av det 21. århundre. ■

Italias innsats i Kosovo er også inspirert av de to
ledestjernene for landets utenrikspolitikk: NATO og
Den europeiske union. Italia mener virkelig at det på
Balkan er nødvendig å utvikle både sikkerhetsdimensjonen - sikret av NATO - og den økonomiske, finansielle og sivile gjenoppbygging, der Den europeiske
union er i forreste linje. Dette forsterker det såkalte
“sammenkoblede institusjonssystemet” og legger
grunnlaget for ytterligere arbeid med det som skal bli
Den europeiske sikkerhets- og forsvarsdimensjon. En
av lærdommene fra Kosovo-krisen er at Europa må ta
opp sikkerhetsutfordringene. I denne forbindelse, selv
om vi fortsatt har et stykke å gå for å nå vårt mål om å
ha en europeisk, militær krisehåndteringsevne til å
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Ta igjen tapt tid
Ivica Racan beskriver den revolusjon som har funnet sted i kroatisk politikk i år
og hans håp for fremtiden.
territorielle integritet. Mine kolleger og jeg var faktisk
åpent kritisk til Tudjmans politikk overfor Bosnia under
og etter krigen i Bosnia, og vi mente at en virksom og
vellykket bosnisk stat var og er i Kroatias nasjonale
interesser. Vi er derfor forpliktet til Dayton-avtalen og
har til hensikt å bidra til gjenoppbyggingen av et Bosnia
som kan være et hjem for alle dets innbyggere.

vergangen fra autoritært styre til demokrati er
farefylt i ethvert land. Den kan imidlertid gjøres
lettere med internasjonal hjelp. Det er grunnen til
at medlemsskap i Partnerskap for fred er så viktig
for Kroatia og grunnen til at landet mitt håper å bli med
i både NATO og i Den europeiske union.

O

Etter å ha kommet til makten i januar i år, har min
regjering fulgt en svært annerledes kurs enn den som
dens forgjenger hadde. Etter å ha satt i gang med et
omfattende reformprogram, vil årene foran oss trolig
bli vanskelige. På mange måter er Kroatia nå på en liknende kurs som Spania og Portugal bega seg ut på
rundt 25 år siden. I dag er begge disse landene blomstrende demokratier, aktive medlemmer av både NATO
og Den europeiske union, og en inspirasjon. Vi har som
mål å gjøre det samme som det de har oppnådd, å delta
aktivt i Partnerskap for fred og å bidra for å finne varige løsninger i Sørøst-Europa og utenfor.

Etter at vi overtok makten har vi sluttet å overføre
soldater direkte mellom de kroatiske væpnede styrker
og Det kroatiske forsvarsråd, den bosnisk-kroatiske
delen av Den bosniske føderasjons væpnede styrker. Vi
har også etablert direkte sambands- og kontrollforbindelser mellom de to militære styrker. Videre har finansielle overføringer mellom Kroatia og Føderasjonens
forsvarsdepartement blitt åpne etter at vi underskrev en
avtale om finansiell assistanse med Den bosniske føderasjon i mai.
Kroatia lar imidlertid ikke de bosniske kroater i stikken. Vi arbeider ganske enkelt med å finne varige,
langsiktige løsninger som balanserer deres legitime
interesser med interessene til en levedyktig, bosnisk
stat og landets serbiske og bosniske samfunn. Kroatia
vil fortsette å betale militære pensjoner og uførepensjoner til bosniske kroater, men disse utbetalingene vil
i fremtiden enten gjøres via hensiktsmessige, føderale
institusjoner eller bli betalt direkte til pensjonsmottakerne på en så åpen måte som mulig. De vil ikke lenger bli kanalisert gjennom dunkle, parallelle strukturer.

Under det tidligere regime til den avdøde president
Franjo Tudjman var Kroatia i tottene på både sine
naboer og det internasjonale samfunnet.
Hovedårsakene til konfliktene var politikken overfor
Bosnia og Hercegovina (Bosnia), forholdene til Den
internasjonale krigsforbryterdomstol i den Haag
(Tribunalet), og holdningene overfor de hjemvendte
serbiske flyktningene til Kroatia. Dette er ikke lenger
aktuelle spørsmål.
Selv om noen enkeltpersoner i det tidligere regjeringspartiet og Tudjman selv klart ønsket deler av Bosnia,
respekterer min regjering våre naboers suverenitet og
© NATO

Endringen i regimet i Zagreb og reverseringen av
Tudjmans politikk overfor Bosnia har allerede båret
enkelte frukter i de nylig avholdte bosniske kommunevalgene med fremgang for multi-etniske partier. Selv
om nasjonalistene fortsatt er mektige, smuldrer deres
støttegrunnlag opp. Forhåpentligvis har det blitt satt en
irreversibel tendens, slik at bosniere av alle etniske
grupper med tiden vil følge det kroatiske eksempel og
forkaste den fallerte nasjonalismen som har vært som
en sykdom som har ødelagt deres liv i det siste tiåret.
Det bosniske samfunnet kan imidlertid ikke gjenoppbygges uten forsoning. Her kan Tribunalet spille en
viktig rolle. Skyld er individuell, ikke kollektiv.
Helbredelsesprosessen kan bare begynne på ordentlig
når de enkeltpersoner som var ansvarlige for grusomhetene i krigene i forbindelse med den jugoslaviske
oppløsningen, tvinges til å stå til regnskap for sine
handlinger.
Det ble begått kriminelle handlinger på alle sider,
også på den kroatiske. For å hjelpe Tribunalet, har min
regjering igjen reversert politikken til det tidligere regi-

Ivica Racan er statsminister i Kroatia
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met og har til hensikt å overlevere de tiltalte, å gjøre
alle relevante dokumenter tilgjengelige og støtte etterforskning på det kroatiske territorium. I mars ble den
bosnisk-kroatiske tiltalte, Mladan “Tuta” Naletilic,
utlevert til den Haag. I april vedtok det lavere hus i det
kroatiske parlament en erklæring om samarbeid med
Tribunalet. Etter det har Kroatia hjulpet til i etterforskningen til et rettsmedisinsk team fra den Haag.

Krigen i Kroatia fant sted for kort tid siden og mange
har bitre minner. Samtidig er vår økonomi svekket,
arbeidsløsheten er høy og det er alvorlige begrensninger på statsutgiftene. Som følge av dette er det enkelte i
Kroatia som motsetter seg at det betales støtte til serbere som vender hjem. Dette vil imidlertid ikke endre vår
politikk. Allerede i juni vedtok vi lover som gir serbere
likeverdig tilgang til gjenoppbyggingsfondene og våre
rettsinstanser har straffet enkeltpersoner som har skjendet serbiske monumenter.

En grunn til at Kroatia er så ivrig etter å hjelpe
Tribunalet er å sikre at når en person blir stilt for retten
skal alle bevis være tilgjengelige, både for påtalemyndighetene og forsvarerne, slik at den anklagede får
en rettferdig rettssak. Bare på denne måten vil rettferdighet skje og bli sett. Siden Kroatias tidligere regime
nektet å samarbeide med Tribunalet og unnlot å overlevere dokumenter, er det en mulighet for at i enkelte
saker, spesielt fengselsdommen på 45 år som ble gitt
den bosnisk-kroatiske generalen Tihomir Blaskic, at
Tribunalet ikke hadde den nødvendige informasjon for
å ta den riktige beslutningen.
Mens Domstolen har bidratt til å
bygge en ramme for forsoning er den
fortsatt fjernt fra de som skal nyte godt
av den, folkegruppene i det tidligere
Jugoslavia. I siste instans er forsoning
opp til oss og helbredelsesprosessen
må finne sted innenfor regionen. Av
denne grunn håper vi at krigsforbrytersaker kan føres i Kroatia i fremtiden, så vel som andre steder i det tidligere Jugoslavia.

Å hjelpe serbere som vender tilbake til Kroatia vil forhåpentligvis bidra til å bedre forholdene til våre naboer,
inkludert Den jugoslaviske føderale republikk. Ekte
normalisering av forholdene vil imidlertid ikke være
mulig så lenge den jugoslaviske presidenten Slobodan
Milosevic fortsatt har makten og de holdninger og tenkemåter som han har bidratt til å innprente fortsetter å råde.
Serbias problemer går langt utenfor Milosevic. Inntil det
serbiske samfunnet kommer til en forståelse med landets
umiddelbare fortid, vil det forbli en internasjonal paria og
varig fred og stabilitet i både Kosovo og Sørøst-Europa
vil trolig vise seg vanskelig å få til.

Viljen til å reformere det kroatiske
samfunnet er del
av drivkraften for å
integrere Kroatia i
Vest-Europa.

Forsoning vil ikke finne sted uten at
og før de som har blitt tvunget fra sine hjem under krigen kan komme tilbake. Min regjering har derfor gjort
hjemvending av flyktninger og fordrevne til en prioritet. Vi har allerede vedtatt en felles erklæring vedrørende tilbakeføring av flyktninger sammen med
Republika Srpska, den bosnisk-serbisk dominerte del
av Bosnia, i håp om å få i gang tilbakeføringsprosessen
over hele regionen. Samtidig har vi, sammen med
Kontoret til FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR), utviklet et prosjekt for tilbakeføring av
16.500 fordrevne personer til Kroatia. Med finansiering som ble lovet av Stabilitetpaktens regionale
finanskonferanse i mars, kan vi forplikte oss til dets
gjennomføring.

I tillegg til å bli med i Partnerskap for
fred har Kroatia i år blitt tilknyttet medlem av NATOs parlamentariske forsamling og har underskrevet 16 bilaterale, militære samarbeidsavtaler, hvorav 8 er med NATOland. Disse nye båndene burde gjøre oss i stand til å
arbeide sammen med partnere for å finne løsninger og
hjelpe oss til å reformere og bygge opp igjen våre egne,
væpnede styrker.
Å etablere demokratisk kontroll over de væpnede
styrker og forsvarsreformer er gjensidig forsterkende
arbeid og må derfor håndteres sammen. Ny lovgivning
er under forberedelse for å utvide parlamentets oversikt
over det militære, et korps med sivile forsvarseksperter
er under etablering, og forsvarsstandarder og -prosedyrer utformet for å øke åpenheten innføres.

Min regjering vil aldri insistere på gjenytelser - at det
er like mange kroatiske hjemvendte som hjemvendte
fra andre etniske grupper – den vil heller ikke bevisst
diskriminere hjemvendte serbere. En kroatisk borger er
en kroatisk borger, uansett hans eller hennes etniske
opprinnelse og har rett til full beskyttelse under en rettferdig lov. Med dette for øye har vi satt i gang en prosess for å endre all diskriminerende lovgivning, bygget
på prinsippene om ukrenkelighet av privat eiendom og
alle innbyggeres likhet for loven.
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Å tenke på å gjenoppbygge et slags
nytt Jugoslavia og samle Kroatia, Serbia
og Bosnia er naivt. Når det er sagt kan de
forskjellige landene i regionen arbeide
sammen. Vi har faktisk til hensikt å vise
dette innen rammen av Stabilitetspakten
for Sørøst-Europa, som vi også ser på
som veien mot medlemsskap i Den europeiske union.

Viljen til å reformere det kroatiske samfunnet er del av
drivkraften for å integrere Kroatia i Vest-Europa. Som et
resultat av krig og senere vanstyre skled Kroatia nedover
listen over de land som håper å bli med i både NATO og
Den europeiske union. Nå er vi imidlertid i ferd med å ta
igjen den tiden vi har mistet og håper å følge den stien
som er merket opp av land som Spania og Portugal. Det
som er bra for Kroatia er bra for alle Kroatias innbyggere, uansett etnisk opprinnelse, og er bra for SørøstEuropa og for det videre euro-atlantiske samfunnet. ■
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Å kultivere Kroatias militærvesen
© Reuters

Kristan J Wheaton beskriver hvordan NATO-landene bidro til å forberede det kroatiske militærvesen
for overgangen fra autoritært til demokratisk styre.

Studenter i demokrati: Kroatias militære har vist sin troverdighet ved å holde seg unna politikk. © Reuters

D

a kroatiske velgere vraket det politiske partiet som
hadde ført Kroatia til uavhengighet og hadde hatt
makten det siste tiåret, gjorde det kroatiske militærvesen en merkelig ting. Ikke noe. Til tross for oppfordringer fra høyre-ekstremister om et kupp, nektet
Kroatias væpnede styrker å blande seg inn i politikken,
og bidro derved til en glatt overføring av makten.

I 1995 støttet de kroatiske militære klart og overveldende den avdøde kroatiske president Franjo Tudjman
og hans autoritære parti, Den kroatiske demokratiske
union (Hrvatska demokratska zajednica eller HDZ).
Fra den alminnelige soldats synspunkt var det gode
grunner for denne støtte. Gjennom dets nesten fullstendige kontroll av media hadde HDZ klart å overbevise
de fleste militære, faktisk store deler av Kroatias
befolkning, om at HDZ, og bare HDZ, kunne styre landet effektivt og effektivt representere dets interesser i
utlandet. Det var, på den tiden, nesten utenkelig at, i tilfelle en krise, HDZ ikke ville være i stand til å regne
med støtten fra de kroatiske militære.

Mens den slags atferd er forventet i vestlige demokratier, er det ikke normen i land som er i en overgang
fra autoritært styre. Det eksakt motsatte er faktisk vanligvis tilfelle. Generelt sett er en tilpasning med det
militære en av de viktigste forutsetningene for en vellykket overgang, noe som gjør de kroatiske militæres
respekt for den politiske prosessen enda mer bemerkelsesverdig. Dette betydelige resultatet var imidlertid
ikke tilfeldig. NATOs allierte og kroatene selv har
brukt betydelige ressurser for å profesjonalisere det
kroatiske militærvesen i løpet av de siste fem årene.

Sent 1999 hadde situasjonen endret seg dramatisk.
Synkende levestandard og en rekke økonomiske skandaler, der senior medlemmer av det styrende parti var
involvert, førte til økende desillusjonering med HDZs
forslitte diett av nasjonalisme og internasjonal isolasjon. I kjølvannet av Tudjmans død i desember 1999,
gikk støtten til HDZ i oppløsning. Dets parlamentariske representasjon falt med et brak fra 59% av setene til
bare 29% i valgene i januar og februar 2000. Videre
aksepterte de militære valgresultatene og begynte å
arbeide med den nye, demokratisk valgte presidenten,

Kristan J. Wheaton er “Foreign Area Officer” for
den amerikanske hær, for tiden stasjonert ved den
amerikanske ambassaden i Zagreb. De synspunktene
som kommer til uttrykk i denne artikkelen er imidlertid hans og gjenspeiler ikke den offisielle holdningen
til noe departement eller kontor under den amerikanske regjering.
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Stipe Mesic, og regjeringen til den nye statsministeren,
Ivica Racan.

sine aktiviteter til det å bli kjent samt tilstelning av orienteringer og lignende. Deltakerne behøver ikke være
flytende i engelsk og tilstelningene varer vanligvis
mindre enn en uke (i motsetning til IMET-finansierte
kurs, som vanligvis varer flere måneder). Når det er
sagt, spilte JCTP-finansierte tilstelninger en viktig
rolle for å lære et stort antall kroatiske militære demokratiske normer og forventninger.

USA var, sent i 1995, det første NATO-landet som
organiserte militære samarbeidsprogrammer for kroatiske soldater og er fortsatt den største enkeltbidragsyter av penger til det som de amerikanske militære
betegner “engasjementsaktiviteter”. Det er programmer utformet for å fremme regional stabilitet og demokratisering og, i forhold til Det tidligere Jugoslavia, å
“støtte amerikansk innsats for å sikre selv-drevet fremgang fra Dayton-prosessen” og “utvikle militære institusjoner tilpasset demokratisk, sivil kontroll”. I 1998
skisserte den amerikanske ambassadøren til Kroatia,
William Montgomery, et “veikart til Partnerskap for
fred” som bidro til å fokusere amerikanske programmer i selve Kroatia. Videre ga han den amerikanske
forsvarsattacheen ansvar for å synkronisere det amerikanske arbeidet. Dette skrittet både beskyttet programmene, gjennom et vellykket arbeidsforhold til kroatiske ledere, og mangfoldiggjorde deres virkning,
gjennom nøye koordinering.

USA, sammen med Tyskland, støttet også Mashallsentret i Garmisch, Tyskland. Sentret er utformet for å
støtte høyere sikkerhets- og forsvarsutdanning for
utenriks- og sikkerhetspolitiske embetsmenn. Kroatia
har sendt mer enn 40 medlemmer av sitt forsvarsdepartement og generalstab til Marshall-sentret for trening
siden 1995. Dette arbeidet kostet USA nesten $350.000
bare i 1999 og 2000.

I tillegg til Marshall-sentret, begynte Tyskland å
tilby kroatiske offiserer trening på landets militære
skoler i 1999. Siden da har 23 offiserer blitt utdannet
ved tyske, militære skoler og 30 har fullført familiarisering eller orienteringstilstelninger. Fokus på disse
kursene er normalt på profesjonell, militær utdanning,
Direkte, amerikansk militær treningsassistanse til
inkludert bataljons- og kompani-nivå kurs, så vel som
Kroatia vokste fra US $65.000 i 1995 til US $500.000
plasser ved Tysklands komi 2000. Disse pengene, som ble
autorisert av Kongressen, ble
mando- og generalstabsskole
og trening for kroatisk sanitetsgitt til Kroatia gjennom Det Etter hvert som en kritisk
personell. Tyskland tilbød også
internasjonale militære utdanspråktrening til kroatiske offinings- og treningsfond masse trenet befal, både offiserer som gikk på tyske skoler.
(IMET). I løpet av denne perio- serer og underoffiserer,
Stabsforhandlinger forekom
den trente USA nesten 200 kroårlig på alle nivåer mellom
atiske militært og sivilt perso- begynte å komme hjem etter
kroatiske og tyske offiserer og
nell i USA og flere hundre på trening i utlandet, begynte
Tyskland ledet også noen øvelett- og to-ukers seminarer holdt
ser sammen med Kroatia på
i Kroatia. IMET-penger mulig- NATO-offiserer å se ting likt
området rustningskontroll.
gjorde også for etablering av med et økende antall kroatiske
Den samlede hjelpen til
tre språklaboratorier, slik at
Kroatia, som ble betalt over
Kroatias militære skole for kolleger.
Tysklands forsvarsbudsjett, er
fremmede språk nå er i stand til
å produsere nesten 150 som
rundt US $2 millioner.
snakker flytende engelsk årlig. Totalkostnadene på
Storbritannia har også støttet det kroatiske militæreIMETs program i Kroatia siden 1995 har vært rundt US
vesen. Siden 1997, da Storbritannia begynte å arbeide
$2 millioner. Forsvarets kontor for sikkerhetssamarsammen med de kroatiske militære innen rustningsbeid, i samarbeid med den amerikanske Europa-komkontroll (særlig i forhold til Dayton-avtalen), har rundt
mando, har også finansiert to fulltids ansatte for å
45 elever blitt sendt til Storbritannia for engelsk-oppassistere de kroatiske militære med å planlegge og
læring. I tillegg har Storbritannia støttet seminarer
gjennomføre IMET-finansiert trening siden 1997.
innen en rekke forskjellige emner, inkludert bestemI tillegg til IMET-finansierte aktiviteter støttet den
melsene om rustningskontroll i Dayton-avtalen, militær lov, og det militære og media.
amerikanske Europa-kommando en militær forbindelsesgruppe på fire personer i Kroatia under Programmet
Frankrike har også bidratt med omfattende trening. I
for felles kontaktgrupper (JCTP). Gruppen begynte sitt
1998, da det ble underskrevet en bilateral samarbeidarbeid i 1996 og har ledet nesten 300 tilstelninger hittil
savtale, begynte Frankrike å etablere et program som
som har hatt til oppgave å presentere de amerikanske
førte til at 31 offiserer ble uteksaminert fra slike skoler
væpnede styrker som en rollemodell for et brukbart
som den franske krigsskolen, 14 i 1998 og 17 i 1999. I
militærvesen under effektiv, sivil kontroll. JCTP-tilhenhold til den franske ambassaden i Zagreb er det
stelninger er forskjellig fra IMET-finansiert trening.
planlagt ytterligere så mange som 20 treningstilstelJCTP har ikke lov til å utføre trening og må begrense

NATO nytt

11

Sommer/høst 2000

ninger i 2000. De franske militære har også besørget
språktrening.

På slutten av 1990-årene arbeidet imidlertid praksisen med å betale for trening utenlands mot HDZ.
Tudjman-regimet var på kant med det internasjonale
samfunnet på mer eller mindre de fleste områder - bortsett fra militær-til-militært samarbeid. Å redusere nivået på støtte den gang ville ha sendt et ekstremt negativt
politisk signal. Samtidig avpolitiserte den raske veksten av programmene, sammen med en streng fastholdelse av inngangsstandarder, effektivt prosessen med å
velge ut kandidater for trening.

I tråd med tidligere avtaler mellom Tyrkia og Kroatia
har 12 kroatiske offiserer gått på tyrkiske skoler siden
1999. I henhold til den tyrkiske ambassaden i Zagreb
har alle elevene gått på et ett-års kurs i tyrkisk før de
begynner på profesjonell, militær utdanning, slik som
Militærhøgskolen for de væpnede styrker eller kurs
utformet for offiserer som skal overta kommando over
kompanier og bataljoner. I tillegg til treningsmuligheter i Tyrkia sendte Kroatia observatører til tre
øvelser i 1999.

Etter hvert som en kritisk masse trent befal, både
offiserer og underoffiserer, begynte å komme hjem
etter trening i utlandet, begynte NATO-offiserer å se
ting likt med et økende antall kroatiske kolleger. Ved
utgangen av 1999 hadde hver større kommando, hver
sektor av generalstaben, hvert direktorat i forsvarsdepartement noen som hadde vært på trening i utlandet.

Italia hadde også et aktivt engasjementsprogram med
Kroatia før valgene i 2000. I henhold til den italienske
ambassaden i Zagreb underskrev den italienske regjeringen en rekke MoU’er med Kroatia, som var utformet for å bedre både navigasjonssikkerheten og håndtere nødssituasjoner i Adriaterhavet. Italia har
begrenset sine utdanningsmuligheter til en person på
Italias sjøkrigsskole og til utveksling av observatører
under nasjonale øvelser. Landet er for tiden i teten
blant land som iverksetter Partnerskap for fred med
Kroatia og forventer å øke sitt aktivitetsnivå i 2000.

Etter at USA hadde begynt i 1997 var landet allerede
i stand til å evaluere virkningen av sine programmer.
De områder som USA mente at de hadde gitt adekvate
ressurser for Kroatia til å gå i den retning som de hadde
sagt de ønsket å gå, ble klart identifisert. Enda viktigere var det at Kroatia ble holdt ansvarlig for å bruke ressursene effektivt. Ikke bare var de offiserene som ble
trenet i utlandet forventet å bli brukt i stillinger i
overensstemmelse med deres nye ferdigheter, men
også systemer i omstilling ble forventet å bevege seg
mot vestlige normer - et mål som Kroatias forsvarsdepartement offentlig og bestemt slo fast , men som ofte
hadde blitt ignorert i praksis.

Andre NATO-allierte, slik som Norge, Polen, Spania
og Ungarn, har også gitt tilgang til vestlig, militær
praksis for de kroatiske militære gjennom direkte trening og andre aktiviteter. Enda viktigere er det at alle
NATO-landene uformelt koordinerte disse aktivitetene
i løpet av den kritiske perioden 1995-2000 gjennom
regelmessige møter i NATOs attachekorps i Zagreb.
Det er interessant at i årene mellom 1995 og 2000
stillte Kroatia selv betydelige ressurser for å profesjonalisere og modernisere sitt militærvesen. For eksempel har Kroatia hatt en politikk med å finansiere reiseog oppholdskostnader til alle studentene som ble sendt
utenlands. Når det gjelder USA har dette ført til at tilgjengelige penger for trening i USA har blitt tredoblet.
I henhold til Kroatias forsvarsdepartement vil Kroatia
bruke mer enn US $2 millioner i 2000 av sine egne
penger for å støtte treningsaktiviteter i utlandet, mer
enn 90% av det vil bli brukt i NATO-landene.

Et eksempel på hvor detaljert ansvarlighet gjorde en
klar forskjell, fant sted sent i 1998. På den tid var USA
i stand til å fortelle forsvarsdepartementet at de hadde
trent mer enn 100 kroater i moderne forsvarsressurshåndteringsteknikker. Det var klart for både kroatiske
og amerikanske offiserer at dette var mer enn nok for at
forsvarsdepartementet kunne produsere et mer effektivt og åpent budsjett - et mål som det offentlig hadde
gjort seg til talsmann for, men som hadde blitt møtt
med enorm motstand innenfra. Da de ble konfrontert
med dette kravet, så vel som betydelig diplomatisk
press, ble tilhengerne av den harde linje tvunget til å
føye seg. Like etterpå ga forsvarsdepartementet ut sitt
mest detaljerte og åpne budsjett til dags dato.

Ettersom ett av målene for de forskjellige treningsprogrammene var å understreke den apolitiske rollen til
de væpnede styrkene i et demokratisk land, underminerte Kroatias utgifter til disse programmene effektivt
HDZs ønske om å opprettholde absolutt kontroll over
de militære. Sent i 1995 da det første, beskjedne amerikanske programmet startet hadde imidlertid Kroatia et
politisk behov for å bekrefte sitt forhold til Vesten og
et militært behov for å trene størst mulig antall offiserer. I henhold til Kroatias forsvarsdepartement var
militærbudsjettet den gang på nesten US $1.4 milliarder og investeringen på rundt US $130.000 ble trolig
sett på som politisk forsiktig.

NATO nytt

Med bilateral assistanse fra de NATO-allierte og
andre, var det kroatiske militære vel i gang med å endre
sin tankemåte til den som gjelder et moderne, siviltkontrollert, demokratisk-orientert militærvesen innen
valgene tidlig i 2000. Ved ikke å strebe etter en rolle og
uten å ha noen innflytelse på de kroatiske valgene, har
de kroatiske militære passert sin viktigste eksamen til
■
dags dato.
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En europeisk visjon på Balkan
© Strat&Com

Chris Patten undersøker de utfordringene som Den europeiske union står overfor i
Sørøst-Europa og analyserer dagens politikk for å møte dem.

Bygging av Europa: Den europeiske union har brukt mer enn 4,5 milliarder i Balkan siden 1991. © Strat&Com

I

det 20. århundre influerte Sørøst-Europa europeiske
forhold på en måte som er uforholdsmessig i forhold til dets størrelse eller økonomiske makt. Det
siste århundre begynte og sluttet med at store, europeiske makter var militært engasjert i regionen. Disse
gjentatte, militære forpliktelsene er bevis på regionens
varige betydning. Vår beslutning om å unngå ytterligere konflikt i det 21. århundre er en grunn til at de store,
europeiske institusjonene, inkludert Den europeiske
union, nå investerer betydelig politisk og økonomisk
kapital for å bygge stabilitet i denne strategiske regionen.

Sørøst-Europa. Området vil prøve ut mekanismene vi
har til rådighet, både vår tradisjonelle hjelp og handelspolitikk og de nye strukturene til den felles europeiske
sikkerhets- og forsvarspolitikk som vi nå legger på
plass. Ved å bruke dem er vi fast bestemt på å “vinne
freden”. Under forutsetning av at landene i regionen
aksepterer hjelp og gjøre kloke valg, er det ikke noen
grunn til at de også ikke kan bli stabile demokratier
med vellykkede markedsøkonomier - et resultat som
vil være til nytte for både dem og oss.
Stabilitetspakten, opprinnelig et EU-initiativ som ble
lansert i juni i fjor, er et viktig skritt langs veien til bedring. Paktens tre “bord” - som dekker demokrati og
menneskerettigheter, økonomisk gjenoppbygging og
sikkerhet - har som mål å fremme reform, gjenoppbygging og regionalt samarbeid. For å opprettholde farten,
har Den europeiske union og dens partnere understreket behovet for å få til raske resultater på bakken. Av
den grunn diskuterte den nylig avholdte finansieringskonferansen i mars 2000 en omfattende hurtigstartpakke med regionale prosjekter og initiativer som vil
begynne i løpet av de neste 12 månedene. På konferansen lovet givere over 2.4 milliarder, altså mer enn
det som er nødvendig for å finansiere den foreslåtte
pakken. Konferansen understreket imidlertid at stabiliseringsarbeidet er en toveis-gate. Målet er å hjelpe lan-

Utfordringene er åpenbart enorme: ødelagt infrastruktur, et ødelagt industrigrunnlag, tusener av flyktninger og hjemløse og en arv av etnisk mistenksomhet.
Likevel viser vår erfaring i Europa etter 1945 at
endring er mulig. Gjenoppbygging av et nytt Europa
ble gjort mulig etter Den andre verdenskrig gjennom
viljen til å legge konflikter bak oss, ønsket om å få
bedre liv for våre barn, den faste viljen til å gjenoppbygge og venners vilje til å bidra med hjelp. Sammen
med andre gir Den europeiske union hjelp til landene i
Chris Patten, EU-kommissær for utenlandsforbindelser
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union fører an også på bakken. I Kosovo tjenestegjør
rundt 36.000 militært personell og 800 sivilt politipersonell fra EUs medlemsland sammen med Europakommisjonen, som i sin tur arbeider med andre internasjonale partnere. Den europeiske union leder
Kontoret for europeisk gjenoppbygging, den avdelingen av FNs misjon til Kosovo som er ansvarlig for økonomisk gjenoppbygging og den er den største enkeltgiver til gjenoppbyggingsprosessen. Lenger øst mottar
Romania og Bulgaria, som nå begge er kandidater til
EU-medlemsskap, til sammen rundt 900 millioner pr
år i pre-tiltredelseshjelp.

dene i Sørøst-Europa til å hjelpe seg selv. For å kopiere Vest-Europas gjenfødelse etter Den annen verdenskrig må de bedre styringen, legge forholdene til rette
for ekte, private foretakender, bekjempe korrupsjon,
styrke sosial sammenheng og samarbeide med hverandre til gjensidig nytte.

(1)
Tyrkia anerkjenner
Republikken Makedonia
med dets konstitusjonelle
navn.

Mange land i regionen har allerede innsett at deres
beste fremtid ikke ligger i fremmedfrykt og isolasjon,
men i deltakelse i den europeiske integreringsprosessen. Som svar har Den europeiske union, som et spesielt bidrag til Stabilitetspakten, åpnet utsiktene for full
integrering i EUs strukturer. Den europeiske union tilDessverre har Serbia under Slobodan Milosevic
byr nå Albania, Bosnia og Hercegovina (Bosnia), Den
valgt å stå utenfor et positivt engasjement med Den
tidligere jugoslaviske republikk Makedonia 1,
europeiske union og det mer omfattende internasjonale
Jugoslavias føderale republikk (Jugoslavia), og
samfunnet. Mens Serbia ikke kan hindre sine naboer i
Kroatia skreddersydde stabiliserings- og tilknytningså smi sterke bånd med Vest-Europa, ligger Serbia i
avtaler. Disse nye former for kontraktforhold rekker ut
hjertet av regionen og har fortsatt evnen til å eksportegulroten som er integrering i EUs strukturer, handelsre konflikt. Regional stabilitet vil derfor være i fare til
liberalisering, finansiell assistanse, hjelp med demoJugoslavia tar sin rettmessige plass som del av en ny,
kratisering og utvikling av et sivilisert samfunn, humafredelig og demokratisk orden på Balkan. Milosevic og
nitær hjelp til flyktninger, samarbeid innen rettsvesen
hans regjering - ikke det serbiske folket - er det største
og innenriksspørsmål og utvikling av en politisk dialog
hinder for en slik utvikling.
til gjengjeld for politisk og økonomisk reform og regionalt samarbeid. På mange
Ettersom Milosevicmåter tilbyr Den europeisregimet er hinderet, har
ke union å dele sin politisDen europeiske union lagt
ke og økonomiske fremtid Sørøst-Europa vil sette de mekanispress på den serbiske
med landene i det vestlige mene som vi har til rådighet på prøve,
regjeringen gjennom isolaBalkan.
sjon og opprettholdelse av
både vår tradisjonelle bistands- og
sanksjoner. Samtidig, fordi
Stabiliserings- og tilman er oppmerksom på at
knytningsavtalene legger handelspolitikk og de nye strukturene
isolasjon selv kan bli et
vekt på og krever regionalt til Den felles europeiske sikkerhetshinder for endring i Serbia,
samarbeid, dette vil være et
har Den europeiske union
avgjørende element i og forsvarspolitikk.
prøvd å sikte inn sanksjoenhver varig løsning på
nene ved å fokusere på
Sørøst-Europas problemer.
enkeltpersoner heller enn
Utvikling av handels- og
regimet. I mellomtiden prøver Den europeiske union å
infrastrukturbånd, håndtering av felles grenser og tiltak
hjelpe den serbiske befolkningen gjennom oppfinnfor å fremme tverr-kulturell interaksjon, krever samarsomme former for humanitær hjelp, slik som “Energi
beid over både indre og ytre skillelinjer. Slik aktivitet
for demokrati”, et program for å forsyne de opposier også en nyttig forberedelse for fremtidig integrering
sjons-styrte kommunene med olje, og støtte til uavi europeiske strukturer, som selv er basert på interregihengige media. Det er viktig at flyforbudet har blitt
onalt og internasjonalt samarbeid. Fremgang for reforopphevet og det er blitt utviklet kontakter med reformer har gitt åpning for forhandlinger om stabilitets- og
mistiske, lokale administrasjoner og den (dessverre
tilknytningsavtaler med Den tidligere jugoslaviske
fortsatt i stor grad ufokuserte) politiske opposisjonen.
republikk Makedonia og nå nylig med Kroatia, mens
Eksemplet med vekst og økende velstand i andre deler
det for Albania er overlevert en gjennomføringsrapav det tidligere Jugoslavia vil, med tiden, forhåpentligport. En gjennomføringsstudie vedrørende en slik avtavis føre til et større krafttak for reform innen selve
le med Bosnia er ennå ikke påbegynt.
Serbia.
Samtidig fortsetter EU å gi hjelp til regionen. Den
Den europeiske union fortsetter å støtte demokratisk
europeiske union er den største enkeltgiver av hjelp til
og økonomisk reform i Montenegro, Serbias juniordet vestlige Balkan som helhet. Siden 1991 har EU gitt
partner i Jugoslavia, samtidig som det ikke oppmuntres
mer enn 4,5 milliarder gjennom sine forskjellige
til bevegelse mot uavhengighet. Den europeiske union
hjelpeprogrammer. Mer enn 520 millioner er tilmener imidlertid at Beograds destabiliseringsinnsats i
gjengelig for år 2000 bare innen rammen av hjelpeproMontenegro ikke har blitt tilstrekkelig kompensert av
grammene PHARE og OBNOVA. Den europeiske
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vestlig hjelp og at arbeidet innen områdene budsjettmessig, humanitær og teknisk hjelp må forsterkes.
Montenegros mangel på statsdannelse bør ikke være et
hinder for slik hjelp.

ring, betyr at vår politikk vis-à-vis Balkan har en stor,
innebygget konflikthindrende komponent. Vårt mål er
til slutt å skape en situasjon i Sørøst-Europa der militær
konflikt blir utenkbar. Som situasjonen i Kosovo viser
er vi imidlertid fortsatt et stykke fra det målet. På grunn
av dette er derfor Den europeiske unions beslutning om
innen 2003 å sette opp en rask reaksjonsstyrke på opptil 60.000 mannskaper, som skal kunne mobiliseres
innen 60 dager og er i stand til å gjennomføre humanitære, krisehåndterings-, fredsbevarende- og fredsskapende operasjoner, viktig. Videre har beslutningen om
å utvikle ikke-militære krisesvarredskaper på slike
områder som humanitær hjelp, sivil deployering og trening av politi, grensekontroller, minerydding og søk og
redning en klar relevans for enkelte deler av Balkan.
For å gjøre dette lettere forutsees en rask reaksjonsevne som kan la oss mobilisere finansielle og andre ressurser innen timer eller dager i stedet for uker og måneder.

I Kosovo er kortsiktige tiltak utformet for å støtte
opp under fred fortsatt viktig. Her er vårt mål å hindre
nye kriser, særlig i Presevo-dalen og i Mitrovica. I
samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 må
vi fortsette å sikre tilstrekkelig sikkerhet for at røttene
til politisk kompromiss og økonomisk fornyelse skal
slå rot. Kosovo-serbernes deltakelse i felles administrasjonsstrukturer kan tyde på at den nåværende politikken begynner å bære frukter.
Utsiktene for europeisk integrering har vært en mektig kraft for endring i det vestlige Balkan. I Bosnia og i
Kroatia har endring blitt støttet av den institusjonen
som blir kalt “Konsultative oppgavestyrker” der Den
europeiske union og korresponderende nasjonale myndigheter diskuterer prioriteter og praksis ved endring,
reform og integrering. Den konsultative oppgavestyrken er forum for regelmessige konsultasjoner, som gir
oss drivkraften til sammen å flytte prosessen fremover.
EU håper at liknende institusjoner etter hvert også kan
innføres i andre sørøst-europeiske land.

Både Javier Solana, EUs første høykommissær for
utenrikspolitikk, og jeg ser etableringen av stabilitet i
Sørøst-Europa som en prioritet. Bevis på dette er våre
hyppige besøk i regionen. Vi ser dette som en måte å
utvikle en omfattende dialog, å skape fremdrift og således føre agendaen fremover. Vi skal fortsette å arbeide
tett sammen med både våre partnere i det internasjonale samfunnet og med alle de som arbeider for fremgang
i selve regionen for å få til dette. Dette engasjementet
koster mye i form av tid, arbeidskraft og penger, men er
langt å foretrekke fremfor militære forpliktelser og
konflikt som ofte preget det siste århundret.
Etableringen av en ny region med stabilitet og sikkerhet er et mål som er verdig et nytt århundre.
■

Det er uten tvil mye mer som kan og bør gjøres.
Hjelp er nyttig; handel er avgjørende. Den europeiske
union har allerede et liberalt handelsregelverk overfor
Sørøst-Europa, som tillater mer enn 80% av den regionale eksporten å komme tollfritt inn i EU. Den europeiske union foreslår imidlertid å gå lengre.
Frihandelsavtaler forutsees som del av stabiliseringsog tilknytningsavtalene (og vi presser allerede landene
i regionen til å forhandle om frihandelsavtaler med
hverandre, for derved å optimalisere deres komparative
fordeler). Umiddelbar frihandel med Den europeiske
union ville imidlertid bli et sjokk for regionale økonomier, ved for eksempel å frata dem tollinntektene, som
for mange regjeringer er en avgjørende inntektskilde.
Den europeiske union har derfor til hensikt å legge
ytterligere forslag på bordet i nær fremtid vedrørende
tiltak som har som mål å åpne EU-markedet ytterligere
før forhandlingene om stabilitets- og tilknytningsavtaler.

Stipendier
NATO tilbyr et begrenset antall
forskningsstipendier hvert år til både
enkeltpersoner og institusjoner.
Personer og institusjonr fra både
NATO-medlemsland og partnerland
kan søke.

Alle analyser identifiserer det sentrale og samfunnsnedbrytende potensiale som kriminalitet og korrupsjon
i regionen utgjør. EU kan bruke sin erfaring med “Pretilknytningspakten om organisert kriminalitet mellom
medlemslandene i Den europeiske union og søkerlandene i Sentral- og Øst-Europa og Kypros” fra 1998
med god effekt, og sikre at den er nært koordinert med
Stabilitetspaktens tredje bord, sikkerhetsbordet.

Detaljer finnes på NATOs web site:

Den europeiske unions forskrifter om utvikling, teknisk og humanitær assistanse og at vi holder fast ved å
knytte denne hjelpen til utvikling innen bygging av
demokrati, respekt for menneskerettigheter og god sty-
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Å være sjef for KFOR
© Nick Sidle – Allied Mouse and Heartstone

General Klaus Reinhardt reflekterer over KFORs bidrag til fredsprosessen i Kosovo og understreker
vanskelighetene som ligger foran oss.

En hjelpende hånd: KFOR-soldater hjelper til med å gjenoppbygge Kosovos ødelagte samfunn, så vel som å bevare freden.© Nick Sidle Allied Mouse and Heartstone

D

rerte, lokale aviser, såvel som internasjonale publikasjoner. Radiostasjoner kan sende det folk ønsker å
høre. Mange kosovarer nyter en frihet som har vært
nektet dem i mange år.

a de NATO-ledede fredsbevarerne gikk inn i
Kosovo i juni 1999, fryktet man at titusener av
albanere var døde og en million personer hadde
blitt kastet ut under tvang eller hadde flyktet for å
beholde livet. Hovedstaden, Pristina, var en spøkelsesby uten åpne butikker og få biler i gatene. Det var ingen
kontroll ved Kosovos grenser, ingen sivile strukturer,
ingen virksom økonomi, ingen administrative tjenester
eller lov og orden.

Kosovo-styrken har vært instrumentell i mye av den
fremgangen som er gjort på mange områder i provinsens dagligliv. Etter mandat fra FN med hovedansvar
for å hindre fornyete fiendtligheter, sikre provinsen og
sikre offentlig trygghet, fikk KFOR også oppgaven
med å støtte de ledende, sivile organisasjoner innen
områdene humanitær hjelp og gjenoppbygging, såvel
som arbeidet med å gjenoppbygge Kosovos sivile samfunn.

I dag har de fleste kosovarene vendt tilbake til sine
hjem. Gatene i Pristina er fulle av busser og biler og
overfylte av folk som føler seg trygge nok til å gå ut.
Barer, restauranter og butikker har åpnet igjen. Det er
et livlig marked og gateboder i overflod. Folk er velkledde og ingen ser sultne ut. Aviskiosker har usensu-

Tidlig i juni ble det forhandlet frem en militær, teknisk avtale (MTA) med de jugoslaviske, militære myndigheter for å sikre tilbaketrekkingen av jugoslaviske
styrker og KFOR overvåket dens iverksettelse. I dag
utgjør den jugoslaviske hæren (VJ) og politiet til det
jugoslaviske innenriksdepartement (MUP) ikke noen

General Klaus Reinhardt var KFORs andre sjef i
tiden oktober 1999 til april 2000.
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umiddelbar trussel mot Kosovo. KFORs tropper, som
har inkludert kontingenter fra 20 land utenfor NATO,
inkludert Russland, er mer enn i stand til å hindre at de
på ny kommer inn i Kosovo med makt. Hyppige øvelser bidrar til å holde troppene i beredskap for en lang
rekke ulike situasjoner.

Mitrovica, som i hele Kosovo, er å overbevise befolkningen om at det vil ikke bli noen deling og at det er
mulig for de to hovedsamfunnene å leve fredelig side
ved side.
Sivil polititjeneste er imidlertid fortsatt et område for
bekymring. Alminnelige kriminelle og organisert kriminalitet blomstrer i det delvise maktvakuum som ikke
vil bli fylt før kommunevalgene er blitt gjennomført
senere i år. Det er et stort behov både for flere FN-politifolk og for mer lokalt Kosovo politi, så vel som infrastruktur for å støtte dem. Inntil det internasjonale samfunnet sørger for de ressursene det er behov for må
KFOR-soldater gå inn for å fylle gapet og utføre oppgaver som de ikke er trenet for.

KFOR har på en vellykket måte gjennomført ”tiltaket” om å demilitarisere Kosovos frigjøringshær
(KLA) og å overføre den til Kosovos beskyttelseskorps
(KPC), en sivil kriseorganisasjon under FNs midlertidige administrasjon. kontroll. Dets 5.000 medlemmer
har sverget å overholde ordrene fra de juridiske myndigheter, å respektere menneskerettigheter og å utføre
alle sine plikter uten noe etnisk, religiøs eller rasistisk
partiskhet. Det har til hensikt å være en multi-etnisk
organisasjon, og bosniere, roma og tyrkere har blitt
med, men foreløpig ingen serbere.

KFOR har også spilt en viktig støtterolle for å hjelpe
det internasjonale samfunnets humanitære og gjenoppbyggingsinnsats. Fra begynnelsen av ble det bygget et
Dette er første gang en geriljahær har blitt oppløst og
tett samarbeidsforhold mellom KFOR - spesielt dens
dens våpen tatt ut av aktiv tjeneste på denne måten.
stab for sivil-militært samarbeid - og FNs gruppe. Et
KFOR er imidlertid fortsatt på vakt overfor risikoen for
massivt program ble umiddelbart lansert for å sørge for
fornyet fiendtlighet og holder et spesielt vaktsomt øye
mathjelp, husbyggingssett og midlertidige kriseboligmed den farlige situasjonen som bygges opp på grunn
sentre som en forberedelse for vinteren. Takket være
av albanernes opprøroperasjoner gjennom
denne innsatsen var det ingen som døde av sult eller
“Frigjøringshæren for Presevo,
kulde i Kosovo, til tross for at
Bujanovac og Medvedja” i det
den siste vinteren var svært
sørlige Serbia.
streng, og Verdens matproTil det internasjonale samfun- gram, som begynte med å fø
KFORs andre hovedansvar
900.000 personer, har vært i
er å skape et trygt miljø der alle net sørger for de ressurser det
stand til å redusere sine operasamfunsgrupper i Kosovo - ser- er behov for, må KFOR-solsjoner, ettersom flere og flere
bere, bosniere, roma og tyrkisselv klarer å ivareta sine grunnke minoriteter, så vel som alba- datene trå til for å fylle tomleggende behov.
nere - kan bygge opp igjen sine rommet, utføre tjenester som
liv. En prioritet har vært å
Som del av gjenoppbygrydde miner, som er en fare for de ikke er trenet i.
gingsarbeidet har KFOR-soldamenn, kvinner og barn uansett
ter bygget eller reparert 200 km
etnisk
opprinnelse.
veier, 6 broer og mange omkjøSprengstoffeksperter har ryddet miner og andre gjenringer, bidratt til å lette trafikkopphopning og hjulpet
stander fra 1.700 km veier, mer enn 1.200 skoler og
til å administrere humanitær hjelp. Militære ingeniører
16.000 hus eller offentlige bygninger.
har gjenoppbygget jernbanenettet, reparert 200 km
jernbanespor og gjenoppbygget 2 broer. Ødeleggelsene
Hovedutfordringen har imidlertid vært å holde et
på flyplassen i Pristina har blitt reparert og flyplassen
lokk på etniske spenninger og håndtere kriminalitet. På
er gjenåpnet for kommersiell flytrafikk.
en tilfeldig valgt dag er to av tre KFOR-soldater ute og
utfører mellom 500 og 750 patruljer, vokter over 550
I en sektor alene arbeidet KFOR med den lokale
nøkkelpunkter og opererer mer enn 200 kontrollposter
befolkningen for å bygge 1.600 hus; sørget for husly
for kjøretøy. I løpet av det siste året har antallet alvorlifor 17.000 personer; støttet gjenoppbygging av de
ge, kriminelle handlinger, slik som plyndring, kidnapgrunnleggende livsnødvendigheter slik som elektrisk
ping og brannstiftelse minsket dramatisk og mordraten
kraft, vann, oppvarming og kommunikasjonssystemer;
har sunket fra rundt 50 hevndrap pr uke til et gjennomog bidratt til å sørge for avgjørende, medisinsk hjelp,
snitt på 5 - lavere enn i mange vestlige hovedsteder.
inkludert et daglig gjennomsnitt på mer enn 1.000 konsultasjoner, så vel som øyeblikkelig innleggelse på
I Mitrovica, et senter for etniske spenninger, har
sykehus, vaksinasjonsprogram, ambulanse og mediKFOR opp til 11 kompanier som arbeider med å bevasinsk evakuering luftveien.
re sikkerheten til de forskjellige samfunnene. Det er
blitt etablert “tillitsområder” på begge sider av elven
Nært samarbeid mellom KFOR og FNs administraIbar for å redusere spenninger og oppmuntre hjemløse
sjon har vært avgjørende for å fornye mange sider ved
familier til å returnere til sine hjem. Utfordringen i
dagliglivet i Kosovo og opprette sivile strukturer. Et

NATO nytt
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Kosovos økende stabilitet og sikkerhet har latt den
lokale befolkningens entreprenørtalenter blomstre og
små foretakender spretter opp overalt. Kafeer og restauranter i særdeleshet driver god handel under beskyttelse av internasjonalt personell. Arbeidsløshet er imidlertid fortsatt en stor utfordring. Offisielle tall setter
mannlig arbeidsløshet til mellom 80 og 90%.
Ressursene kunne bli bedre utnyttet ved å gi beskjedne
startlån til investering i små foretak, i stedet for å gi
store summer til noen få, store prosjekter som har tendens til å begunstige internasjonale kontraktører. Det
bør også gis prioritet til å hjelpe Kosovos mange småbønder med å begynne å dyrke provinsens rike jord

tidlig, viktig skritt var beslutningen om å fylle det styrende og administrative vakuum som oppsto etter at
jugoslavene trakk seg ut, ved å etablere felles, midlertidige, administrative strukturer som var åpne for alle
etniske grupperinger. Problemet, som med så mange
initiativer i Kosovo, har vært at de serbiske lederne i
begynnelsen var uvillige til å delta. Noe håp følger
imidlertid av den dristige beslutningen som ble tatt av
det serbiske nasjonalråd i april om å delta som observatører i Det midlertidige administrasjonsråd og
Overgangsrådet for Kosovo.

© Nick Sidle – Allied Mouse and Heartstone

Universitetet i Pristina har åpnet igjen og de fleste
barne- og ungdomsskoleelever er tilbake på skolen.

Helsesjekk: KFOR sørger for viktig medisinsk hjelp, inkudert mer enn 1.000 konsultasjoner om dagen.

KFOR hjalp til med å gjenoppbygge bygninger og
eskortere lærere og skolebarn gjennom områder der
etniske spenninger fortsatt er høye. Lokale media- og
telekommunikasjonsprosjekter har blitt hjulpet med
flytransport av materiell, bygging av antenner og gjenoppbygging av de viktigste overførings- og mottakerstasjoner. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i
Europa (OSSE), som har ansvar for mediademokratisering, får hjelp til å etablere en database med autoriserte
sendere og organisere administrasjon av frekvenser.

igjen. Mange gårder ble ødelagt under konflikten, noe
som tvang bøndene til byene for å finne arbeid.
Et stort prosjekt som må nevnes er initiativet til å
gjenopplive det store gruve- og metallurgikomplekset i
Trepca, som har lidd under år med neglisjering og
under-investering. Internasjonal støtte har blitt sikret
for å gjenopplive det, noe som kunne føre til mange
jobber og hardt tiltrengte skatteinntekter for Kosovo.
KFOR har vært sterkt involvert i vurderings- og strategiplanleggingsstadiene i prosjektet, og sørger for daglig sikkerhet for enkeltanlegg, som ofte står med ett
ben i hver etniske leir.

Etter en langsom og haltende start, har rettssystemet
nå de dommere og statsadvokater som det er behov for
til å bemanne rettssalene. De har vist seg å være i stand
til å administrere rettsvesenet når det ikke er sterke
etniske elementer knyttet til forbrytelsen. Det er imidlertid fortsatt behov for at internasjonale dommere og
statsadvokater håndterer de vanskeligere sakene og det
ligger mye arbeid foran oss på området rettsreform.

NATO nytt

KFOR har også sørget for vakter, helikoptertransport
og pansret kjøretøyeskorte for å hjelpe til med å distribuere over 80 millioner tyske mark (US$40), som del
av et hjelpeprogram for krisefinansiering som ble lansert i desember for å få fart på økonomien, som ikke
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hadde noen virksomme banker. Nå begynner grunnlaget for en finansiell sektor sakte å dukke opp.

FORANDRING

Det internasjonale samfunnet har gjort stor fremgang
i løpet av det siste året. Mye gjenstår imidlertid, og
mange vanskelige saker ligger foran oss. Mine etterfølgere vil bli opptatt med å prøve å bidra med det
sikre og trygge miljøet som er avgjørende for at demokrati og toleranse skal slå rot i Kosovo og for at alle
dets befolkningsgrupper skal leve fredelig og med
fremgang.

Etter seks måneder som sjef for KFOR, overleverte general Klaus Reinhardt kommandoen til
generalløytnant Juan Ortuño i april, noe som
illustrerer styrkingen av den europeiske rollen på
sikkerhetsfeltet. Generalløytnant Ortuño, fra
Spania, er sjef for den europeiske, militære styrken bestående av fem land, Eurokorpset.
Opprinnelig et fransk-tysk initiativ består
Eurokorpset i dag av soldater fra Belgia,
Luxemburg og Spania, så vel som fra Frankrike
og Tyskland. Eurokorpsets hovedkvarter vil
utgjøre kjernen i KFORs hovedkvarter til oktober, styrket av personell fra andre KFOR-bidragsytende land.

Spørsmålet om Kosovos endelige status må klargjøres. I henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244
vil det bli en provins som nyter vesentlig selvstyre
innenfor Jugoslavias føderale republikk. Hva menes
imidlertid med dette? Den store majoriteten i det albanske samfunnet ser på enhver tilbakeføring til serbisk
styre som uakseptabel. Selv Ibrahim Rugova, som
ansees å være den mest moderate albanske lederen, har
gjort det klart at: “Uavhengighet er uunngåelig og jeg
håper å bli valgt som den første presidenten i et uavhengig Kosovo” De må overbevises om at de likevel
kan leve fredelig sammen med serbere og alle andre
minoritetsgrupper i en selvstyrt provins.

Forholdene mellom Eurokorpset og NATO er
basert på en avtale fra 1993 mellom den franske
og den tyske forsvarssjef og Øverstkommanderende for de allierte styrker i Europa
(SACEUR). Dette betyr at Eurokorpset vil tilpasse seg NATOs strukturer og prosedyrer som vil
muliggjøre en rask integrering i NATO i tilfelle
engasjement.
Under systemet med kommando-rotasjoner på
seks måneder deployerte KFOR først under kommando av Den allierte Europa-kommando (ACE)
raske reaksjonskorps (ARRC). Denne ble ledet av
den britiske generalløytnanten Sir Mike Jackson,
som overleverte kommandoen i oktober 1999 til
general Reinhardt fra De allierte landstyrker i
Sentral-Europa (LANDCENT).

En annen utfordring vil være å sørge for at kommunevalgene som er planlagt avholdt i høst er frie og rettferdige og å oppmuntre alle samfunnene til å delta - hittil synes det som om serberne har til hensikt å boikotte
dem. OSSE organiserer registrering av velgere og
KFOR vil hjelpe FN-politiet med å sikre valglokalene
og valgurnene. Dessverre virker det som om velgerne
allerede skremmes fra å stemme, og folk blir “bedt” om
å melde seg inn i spesielle, politiske partier eller risikere å miste jobben.

Generalløytnant Carlo Cabigiosu, en italiener
fra De allierte styrker i Sør-Europa (AFSOUTH),
har blitt utpekt til å overta kommandoen over
KFOR i oktober 2000. KFORs sjefer står alle
under kommando av SACEUR, som fra mai har
vært den amerikanske generalen Joseph Ralston.
© NATO

Til slutt er det spørsmålet om hvordan man skal organisere “en gradvis, sakte, human tilbakeføring” av
flyktninger under trygge og sikre betingelser, slik FNs
høykommissær for flyktninger, Sadako Ogata, anbefaler. Mange vestlige vertsland ønsker rask repatriering.
Albanerne synes å føle seg tryggere ved å vende hjem
enn serbere. En rask tilstrømning av returnerende
flyktninger i år vil også legge ytterligere press på de
knappe ressurser i provinsen, samtidig som antall
arbeidsløse vil øke og gi KFOR enorme sikkerhetsutfordringer.
Det internasjonale samfunnets beslutning om å fortsette med denne agendaen og gi de ressurser som
trengs, vil i stor grad være avhengig av kosovarene
selv. Som NATOs generalsekretær Lord Robertson har
gjort klart: “Dere har alle et ansvar for å arbeide for
fremtiden. NATO risikerer ikke sine soldaters liv for å
se at innsatsen skylles nedover Ibar-elven. Drapene og
den etniske rensingen må ta slutt eller så vil giverpengene ta slutt………Vi er ikke her for å skape nok et
■
mono-etnisk land i Sørøst-Europa.”

NATO nytt

Overlevering: General Klaus Reinhardt (t.v) håndhilser på
generalløytnant Juan Ortuño (t.h) med tilstedeværelse av
general Wesley Clark. © NATO
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Gjennombrudd på Balkan?
Christopher Bennett vurderer utsiktene for demokratisk endring, fred som opprettholder seg selv og
stabilitet i Det tidligere Jugoslavia.

D

Hvis den oppgaven som den nye, kroatiske regjeringen står overfor begrenset seg til å holde medlemmer av det tidligere regjeringspartiet ansvarlig for misbruk av makt i løpet av det siste tiår, ville det alene
være vanskelig. Det går imidlertid mye dypere enn som
så. De hemmelige operasjonene, korrupsjonen og
nepotismen som karakteriserte Tudjmans Kroatia, er
arven etter nesten et halvt århundre med kommunistisk
styre, den beste delen av et tiår med krig eller mediagenerert krigshysteri, og flere år med i stor grad selvpålagt, internasjonal isolering.

et har vært liten grunn til optimisme i løpet av det
siste tiår på Balkan, men det er tegn som tyder på
en positiv endring. Antall flyktninger som reiser
tilbake til Bosnia og Hercegovina (Bosnia) har øket
dramatisk dette året. Kroatia, som lenge ble skydd av
det internasjonale samfunnet, har endret seg siden tidligere president, Franjo Tudjman, døde i desember i
fjor. Det internasjonale samfunnet arbeider, via
Stabilitetspakten, for en regional tilnærming for å
håndtere problemene i Sørøst-Europa samlet. Likevel
er omfanget av oppgaven som ligger foran oss fortsatt
overveldende og mange år med internasjonalt engasjement ligger foran oss.

Den nye, kroatiske regjeringen må få til overgangen
fra autoritært styre til demokrati og må skifte fra en
hovedsakelig stats- eller partikontrollert økonomi til
det frie marked, i en tid med høy arbeidsløshet og synkende levestandard. Oppgaven blir ytterligere komplisert av krigsrelatert, økonomisk uro og behovet for å
balansere interessene til landets kroatiske majoritet og
serbiske minoritet, et prinsipp som Zagreb har forpliktet seg til i både ord og handling. Strukturell reform er
dagens orden. Gradvis må den nye, kroatiske regjering
omstrukturere landets viktigste institusjoner, inkludert
militærvesenet, media og de hemmelige tjenester, så
vel som måten økonomien styres på, og hele tiden ta
tak i sterke særinteresser.

Sensasjonelle valgseire for venstresidens reformatorer i Kroatia ved begynnelsen av dette året, har forståelig nok gitt næring til optimistiske spekulasjoner om en
kjedereaksjon av demokratisk endring som strekker
seg utover i det tidligere Jugoslavia, inn i Bosnia og til
og med inn i Serbia. Til tross for noen gevinster for de
moderate i Bosnias kommunevalg i vår, fortsetter imidlertid nasjonalistpartiene å dominere landets politikk.
Til tross for spådommer om at han skulle miste makten
i kjølvannet av hans fjerde, militære nederlag i Kosovo
i fjor, har Jugoslavias president Slobodan Milosevic
gjenstridig gjenoppbygget og forsterket sin myndighet
i Serbia. Til og med i Kroatia selv er de utfordringene
som den nye regjeringen står overfor enorme, for å
komme over arven fra Tudjman.
De nye myndighetene i Zagreb bega seg inn på en
radikalt annerledes kurs enn den deres forgjengere
fulgte bokstavelig talt umiddelbart etter at de kom til
makten. Bare minutter etter at det tidligere regjeringspartiet, Den kroatiske, demokratiske union (Hrvatska
demokratska zajednica eller HDZ) holdt sin siste regjeringssesjon i februar, fikk turistministeren håndjern på
og ble fengslet, anklaget for å overføre regjeringspenger til sin kones bygningsfirmas bankkonto. Etter
det har rundt 20 enkeltpersoner hittil blitt arrestert for
omfattende økonomiske misligheter, etter hvert som
Kroatias presse stort sett daglig avslører detaljer om
skandaler og peker ut nøkkelpersoner i ancien regime.
Christopher Bennett, forfatter av Yugoslavia’s Bloody
Collapse (New York University Press), har nylig
tiltrådt i NATO for å redigere NATO Nytt.
Synspunktene som kommer til uttrykk er rent personlige og representerer ikke NATOs eller noen av dets
medlemslands synspunkter.
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Adieu à l’ancien régime: President Tudjmans død har ført til håp for demokratisk endring
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Selv om årene fremover trolig vil bli tøffe i Kroatia,
er tegnene likevel gode. Tudjmans død fjernet hovedhindringen for reform. Et sivilisert samfunn - det vil si
en levende, uavhengig presse og en dynamisk, frivillig
sektor - dukket opp som en mektig kraft i løpet av
1990-årene, til tross for offisiell fordømmelse, og overgangen fram til i dag har gått usedvanlig glatt. Politisk
helomvending med hensyn til Bosnia, samarbeid med
Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i den Haag
og en gjennomtenkt, diplomatisk offensiv, har gitt
internasjonal godvilje og har skapt utsikter til hardt tiltrengt økonomisk og eksperthjelp for å gjøre overgangen lettere. Det avgjørende er at Kroatias skjebne i stor
grad er i kroatiske hender, en situasjon som ikke nødvendigvis gjelder i de tidligere jugoslaviske republikker i sør.

fredstid, sjansene som krigen ga og nådde maktposisjoner som de var svært lite kvalifisert for.
Enkeltpersoner, som kunne ha bidratt til å gjenoppbygge deres ødelagte samfunn, enten emigrerte, eller
befant seg på sidelinjen. Mange dyktige og velutdannede bosniere som ble værende i sitt hjemland, arbeider i
dag som tolker og sjåfører for det internasjonale samfunnet. I mellomtiden, ved å manipulere “nomenklatura”-systemet som ble arvet etter den kommunistiske
tiden (systemet som gjør at Partiet kontrollerer utnevnelser) og piske opp nasjonalistisk frykt og hat i kritiske øyeblikk for å holde spenningen på et høyt nivå, og
fravær av enhver mekanisme for å stille dem til ansvar,
var ytterliggående, nasjonalistiske politikere i stand til
å forsinke fredsprosessen i de første 18 månedene.
Gjenoppbyggingen begynte for alvor i Bosnia da det
internasjonale samfunnet et og et halvt år inn i fredsprosessen trappet opp sitt arbeid for å stå imot de nasjonale myndigheter, arrestere anklagede krigsforbrytere,
avsette lokale embetsmenn og ta over og deretter gjenoppbygge de lokale media. Imidlertid viser arbeidet
med å bygge opp forhold for en fredsprosess som opprettholder seg selv og som de lokale kan identifisere
seg med, å gå svært sakte og være svært krevende.

På samme måte som i Kroatia, har Bosnia kommet
godt i gang med overgangen fra autoritært til demokratisk styre og endringen fra kommandoøkonomi til det
frie marked. I Bosnia er imidlertid dette overveldende
foretakende vanskeliggjort gjennom arven av nesten
fire år med kontinuerlig krig, eksistensen av rivaliserende, væpnede styrker og en skjør, treveis etnisk
balanse. Nesten fem år etter at krigen sluttet, er Bosnia
fortsatt knyttet til en internasjonal respirator, avhengig
av utenlandsk hjelp og splittet internt. Oppgaven med å
gjenoppbygge et virksomt samfunn har vist seg så vanskelig at bosnierne har overlatt mye av ansvaret til det
internasjonale samfunnet.

© Reuters

En vedvarende konflikt snur opp ned på samfunnet
og lar de mistilpassede blomstre. I Bosnia grep mange
enkeltpersoner, som trolig ikke ville ha nådd langt i

En evaluering av det internasjonale arbeidet i Bosnia
som nylig ble utført av den Berlin-baserte tenketanken
Initiativet for europeisk stabilitet (ESI), understreker
flere områder der det internasjonale samfunnet har lykkes i å innføre reformer og bygge virksomme, lokale
institusjoner, til tross for massive særinteresser. Disse
inkluderer etablering av en bosnisk sentralbank, valutastyre og en ny bosnisk valuta; media reform og etablering av en innenlands regulator i form av Den uavhengige mediakommisjon; og skatte- og avgiftsreform,
som et resultat av arbeidet til EUs kontor for toll- og
skatteassistanse til Bosnia og Hercegovina (CAFAO).
Selv en politikk som mislykkes i å nå sine mål kan
imidlertid vendes til suksess, så lenge som grunnene til
å mislykkes erkjennes og tas til følge.

g i hele det tidligere Jugoslavia.

NATO nytt

Mens de kroatiske reformatorer vet nøyaktig hva de
har å gjøre i forsøket på å gjenoppbygge sitt eget samfunn, har det internasjonale samfunnet i Bosnia i løpet
av de siste fem årene fulgt en svært bratt læringskurve
for å tilpasse seg lokale forhold for å kunne innføre de
reformene som kan få landet tilbake på rett kjøl. Etter
hvert som internasjonal ekspertise har vokst, har
omfanget av foretakendet begynt å bli åpenbart. Det er
langt større enn noen ville ha trodd i 1995, da fredsavtalen i Dayton ble forhandlet frem, noe som gjorde slutt
på krigen i Bosnia. Nesten enhver sak som det internasjonale samfunnet må håndtere - fra bankreform til å
sørge for sikkerhet for etniske minoriteter som vender
tilbake og å bygge demokratiske strukturer i en multietnisk stat - er upløyd mark der improvisasjon, eksperimentering og empirisk analyse er den beste veien
fremover.
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paria, er det vanskelig å se hvordan løsninger som opprettholder seg selv kan etableres over alt eller hvordan
regionale initiativer slik som Stabilitetspakten, kan
føre til omfattende løsninger. Enda verre er det at
Milosevic, som nå er en ettersøkt krigsforbryter, ikke
viser noe ønske om å forlate sin post.

Ettersom fredsprosessen har utviklet seg, har internasjonale tjenestemenn vært nødt til å ta på seg en enda
mer påtrengende rolle i bosnisk liv. Ulovlige strukturer
brytes ned, inkludert de viltvoksende hemmelige tjenester. Mekanismer for å bygge åpenhet og ansvar og å
bekjempe korrupsjon innføres. På møtet i Rådet for
fredsgjennomføring i mai 2000 - et organ bestående av
stater og internasjonale organisasjoner som kontrollerer den bosniske fredsprosessen - besluttet internasjonale tjenestemenn å etablere nye institusjoner for å
bygge en jevn, økonomisk arena, særlig innen
telekommunikasjoner og på energisektoren. Disse
lukrative markedene er for tiden delt i tre etnisk baserte monopoler. Ved å reformere dem håper internasjonale tjenestemenn å sulte ut nasjonalistpartiene, som systematisk har arbeidet mot fredsprosessen, med penger
som er nødvendige for å finansiere sine skjulte operasjoner.

Enkelte analytikere har fremstilt Milosevic som et
geni, som alltid er i stand til å utmanøvrere det internasjonale samfunnet. Han er faktisk en karriere apparatchik som, lik andre skruppelløse diktatorer, har vært i
stand til å gjemme seg bak og misbruke de lovlige konsepter om suverenitet og ikke-innblanding i sakene til
selvstendige land, for å rettferdiggjøre alle typer undertrykkelse innenfor Jugoslavias grenser. Tidligere stolte
han også på splittelser innen det internasjonale samfunnet for å slippe å betale prisen for sine handlinger.
Resultatet har vært kortsiktig suksess og utsiktene for
langsiktig katastrofe.

En viktig lærdom fra fredsprosessen hittil, som er
illustrert i ESIs forskning, har vært at penger alene ikke
løser noen problemer. Noe internasjonal hjelp, særlig i
tiden umiddelbart etter krigen, har utilsiktet gjort gjenoppbyggingen vanskeligere ved å forsterke de maktstrukturer som er grunnleggende fiendtlig innstilt overfor fredsprosessen. Lokale eliter har for eksempel av
og til vært i stand til å snu gjenoppbyggingsprosjekter
til sine egne interesser. Å gjenoppbygge ødelagt infrastruktur kan føre til iøynefallende og raske fysiske
resultater, men det løser ikke de underliggende problemene i det bosniske samfunnet. Veier og broer som ble
gjenoppbygget med internasjonale penger i 1996, har
faktisk forfalt etterpå fordi samfunnet fortsatt ikke fungerer slik at de kan vedlikeholdes.

Etter å ha satt i scene et fredelig kupp i 1987 på det 8.
plenum i Den serbiske kommunistiske liga, der han
fortrengte den post-titoistiske regjeringen fordi den var
for bløt med hensyn til Kosovo, har han aldri sett seg
tilbake. Han satte republikkens media på krigsfot og
satte i gang for å utvide sin autoritet over resten av det
tidligere Jugoslavia. Ettersom Serbia kjempet og tapte
de påfølgende kriger i Slovenia, Kroatia, Bosnia og
Kosovo, mistet det serbiske samfunnet i stadig større
grad grepet på virkeligheten. Åtte år med økonomiske
sanksjoner, mer enn et tiår med ødeleggelse av media
og påfølgende utrenskninger har krevet sitt.
I løpet av 13 år ved makten har Milosevic endret et
samfunn med stolte tradisjoner og noen demokratiske
trekk, til en surrealistisk og forvridd karikatur av en
stat. Problemene i det serbiske samfunnet stikker derfor trolig dypere. Noen av de mest respekterte serbiske
analytikerene, slik som Sonja Biserko fra den serbiske
Helsingfors-komiteen, tror at dagens Serbia krever en
gjennomgripende og omfattende omstrukturering som
går langt utenfor noe vi til dags dato har sett i de andre
arvtakerlandene etter det tidligere Jugoslavia.

I kjølvannet av det som FNs øverste administrator
for Kosovo, Bernard Kouchner, beskrev som “40 år
med kommunisme, 10 år med apartheid, og ett år med
etnisk rensing”, er spørsmålene i Kosovo like nye og
like komplekse som de i Bosnia. Fredsprosessen er
knapt et år gammel, så, til tross for at man kan trekke
lærdom av erfaringene fra Bosnia, er internasjonale tjenestemenn der fortsatt ved begynnelsen av læringskurven. Spørsmålet om Kosovos endelige status og innholdet i landets fremtidige forhold til Serbia og til
andre albanske samfunn på Balkan, er uunngåelig tema
for mye spekulasjoner. I mellomtiden vurderer tjenestemenn på bakken hvilken politikk som fører til resultater, hvilken som ikke gjør det, og hvordan man best
kan bygge virksomme, lokale institusjoner for å balansere interessene til majoritets- og minoritetsbefolkningen. Som i Bosnia er det ingen enkle løsninger og prosessen vil uunngåelig ta tid og være
smertefull.

Planleggere som prøver å utforme strategier for å
hjelpe til med å fremme demokratisk endring i Serbia
opererer imidlertid i stor grad i et vakum. Som et resultat av internasjonale sanksjoner, krigen i Kosovo og
Milosevics tiltale for krigsforbrytelser, er bare en håndfull personer fra Vesten fortsatt i Serbia. Forståelsen for
hvordan det serbiske samfunnet virkelig fungerer er
dårligere enn noensinne tidligere. En dag, forhåpentligvis snart, må Milosevic miste makten og enten det er
behov for en omfattende omstrukturering eller ikke, vil
grunnleggende reformer være avgjørende for å gjenskape et stabilt og fungerende samfunn. Store mengder
internasjonal hjelp har allerede blitt øremerket i vestlig
kapital for gjenoppbyggingen av Serbia, men selve
oppgaven vil uunngåelig ta en svært lang tid.
■

Skyen over fredsprosessene i både Bosnia og
Kosovo og hele Balkan er naturlig nok Milosevics
Serbia. Så lenge som det største etterfølgerlandet etter
det tidligere Jugoslavia fortsatt er en internasjonal
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Rumenske refleksjoner
Radu Bogdan ser på Romanias ambisjoner om å bli med i Den europeiske union og NATO og det
reformprogrammet som i dag er i gang i Romania.

R

En tilknytningsavtale med
Den europeiske union ble underskrevet i februar 1993 og en søknad om medlemsskap ble overlevert i 1995. På deres toppmøte
i Helsingfors i desember i fjor,
inviterte EUs ledere Romania sammen med Bulgaria, Latvia,
Litauen, Malta og Slovakia - til
å starte tiltredelsesforhandlinger
i 2000. De økonomiske utfordringene som landet står overfor
gjør det imidlertid nødvendig
med smertefulle reformer og
gjør det lite trolig at landet vil
være i stand til å komme tilstrekkelig på fote til å slippe inn i den
nærmeste fremtid.

© NATO

omanias drivkraft for å bli
med i europeiske og euroatlantiske institusjoner,
som går tilbake til revolusjonen
i 1989, har begynt å bære frukter. Etter å ha blitt med i Europarådet i 1993, vil Romania etterfølge Østerrike som formann for
Organisasjonen for sikkerhet og
samarbeid i Europa i 2001.
Medlemsskap i Den europeiske
union og NATO, de viktigste
pådrivere og garantister for fred
og velstand i Europa, er imidlertid fortsatt det endelige mål.
Videre vurderes forberedelsene
for mulig medlemsskap som en
nyttig måte å modernisere selve
Romania på.

Å stille seg i kø for NATO: Romania var det første landet
som kom med i Partnerskap for fred. © NATO

Til tross for det som var fryktet, har likevel Romania maktet
å betjene sin internasjonale
gjeld og i juni i år godkjente Det
internasjonale pengefond utsettelse av forfallsdatoen for et lån
på US $535 millioner og utløsning av ytterligere US $116 millioner. Annen multilateral finansiering var avhengig av disse
pengene. Økonomien bør etter
hvert bli styrket av den skattedisiplinen som IMF krever og av
den økonomiske utviklingsstrategi som Romania har vedtatt på
mellomlang sikt, i forbindelse
med sine forhandlinger om EUtilknytning. Dette burde også
bidra til å bringe fram de ressursene som er nødvendige for å nå
de mål for forsvarsreform som
Romania selv har satt, som en
del av landets forberedelser for
mulig medlemsskap i NATO.

Romania var det første landet
som ble med i NATOs
Partnerskap for fred program i januar 1994. Landet har
alltid vært en av de mest aktive deltakere i Partnerskap
for fred øvelser og aktiviteter og i de politiske konsultasjoner og samarbeidsinitiativer til Det euro-atlantiske
partnerskapsråd. Deltakelse i begge sees på som et
middel til å åpne vei for medlemsskap i NATO, så vel
som å ta opp regionale sikkerhetsutfordringer ved å
utvide NATOs mønstre for samarbeid.

Historisk fattigdom kombinert med dårlig, kommunistisk administrasjon før 1989 og nyere industriell uro
og motstand mot reform, har ført Romania inn i et økonomisk uføre. Bruttonasjonalproduktet har falt skarpt i
flere år, med reduksjoner i både industrielle og jordbruksresultater. Mens det er tegn som tyder på at ting
begynner å bli bedre, sank økonomien med 4.6% i fjor
og er bare forventet å bli litt bedre i 2000. Inflasjonen,

I hovedsak er det bred parlamentarisk og offentlig
støtte for landets ønske om NATO-medlemsskap. Det
er imidlertid mulig at ikke alle følgene av de reformer
som er nødvendige for å forberede et mulig medlems-

Radu Bogdan er direktør for Nine O’Clock, Bukarests
daglige engelskspråklige avis
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selv om den er synkende, er
fortsatt på mer enn 40% og den
offisielle arbeidsløsheten har
blitt fordoblet fra 1996 til 12%.
En rekke store tapsforetakender
trenger å privatiseres og
omstruktureres. Det er behov
for raske reformer innen finansog banksektoren, særlig hvis
man ønsker utenlandsk investeringer.
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skap, har sunket inn og eventuelt kan føre til noe motstand i siste instans. Den partiuavhengige enigheten til
støtte for NATO og dens handlinger, led under de økonomiske konsekvenser av Kosovo-krisen og spesielt
blokkeringen av Donau. Videre var enkelte deler av
befolkningen motstandere av den allierte luftkampen.

Selv om deltakelse ikke er en garanti for endelig
medlemsskap, gir handlingsplanen substans til NATOs
åpne dør politikk og forplikter de allierte til å hjelpe
aspirantlandene på veien mot døren.
Romania har tatt i mot utfordringen med besluttsomhet. Det årlige programmet for forberedelse for medlemsskap bidrar til å strømlinjeforme innsatsen og å
sette prioriteter for tildeling av knappe ressurser.
Landets aktivitetsprogram under Partnerskap for fred
har også blitt tilpasset for å passe inn i denne prosessen.

© Reuters

Til tross for den politiske risiko sto den rumenske
regjering fast i sin støtte til de allierte. Som utenriksminister Petre Roman peker på: “Romania beviste sin
solidaritet med NATO ved å ta risikoen sammen med
de allierte. Vi ga NATO ubegrenset tilgang til vårt luftrom, etablerte nye kommunikasjonskanaler med
Alliansen og lot NATO-tropper passere i transitt og lot
NATO utstyr for luftromkontroll bli installert på vårt
territorium.”
En erfaring fra krisen i Kosovo er at europeisk sikkerhet er udelelig og at de nye utfordringene mot stabiliteten bare kan fjernes, eller i det minste holdes i sjakk,
gjennom felles innsats. Krisen og dens etterspill, inkludert deployering av den NATO-ledede fredsstyrken,
KFOR, har også vist verdien av regionalt sikkerhetssamarbeid under paraplyen til Det euro-atlantiske partnerskapsråd og Partnerskap for fred og behovet for å
utvikle deres potensiale. Den vellykkede løsningen på
krisen ville ha vært vanskeligere, om ikke umulig, uten
bidrag fra landene i regionen.
Det er mindre sannsynlig at konflikter av samme
type som i Kosovo ville ha oppstått i et område der
euro-atlantiske mønstre av innenriks og internasjonal
atferd sto sterkere. Spørsmålet om ytterligere NATOutvidelse bør derfor tas opp som del av en bredere politikk for å fremme stabilitet og demokrati i og bortenfor
Sentral- og Sørøst-Europa. Utsiktene til euro-atlantisk
integrering har allerede bidratt til å fremme større
demokrati og sette fart i økonomiske reformer i de landene som håper på medlemsskap, inkludert Romania.
Det har også gitt grobunn for interne og internasjonale
mønstre for samarbeid og dialog i en region som alt for
ofte har vært under åket av langvarige problemer.

Risikodeling: Petre Roman mener at Romania har vist solidaritet
med NATO ved å ta risiko sammen med de allierte. © Reuters

En nasjonal sikkerhetsstrategi som gjenspeiler
hovedbestemmelsene i dokumentene fra NATOs toppmøte i Washington har blitt presentert for parlamentet.
Iverksettingen av den flerårige kjerneplanen for forsvarsreform ble godkjent av parlamentet i 1999. Denne
planen som er i to trinn, krever omstrukturering av de
væpnede styrkene innen 2003 og modernisering av
utstyr innen 2007. Antall tropper skal reduseres fra
168.000 til 112.000 innen 2003 og prosentandelen profesjonelle soldater skal stige til 71% fra dagens 55%.
Styrkene skal ikke bare bli betydelig mindre, men mer
profesjonelle og mobile med en høyere grad av interoperabilitet med NATOs styrker. Det gis høy prioritet til
å utvikle raske reaksjonsstyrker og evner, spesielt strategisk sjø- og lufttransport, og til å intensivere samarbeidet med NATO på området luftforsvar.

Takket være NATOs Handlingsplan for medlemsskap, som ble lansert på toppmøtet i Washington i april
1999, har Romania og andre land som ønsker å bli med
i Alliansen nå et veikart som skal hjelpe dem med å
styre gjennom forberedelsene for de rettigheter og det
ansvar som NATO-medlemsskap vil føre med seg.

(1)
Tyrkia anerkjenner
Republikken Makedonia
med dens konstitusjonelle navn.

De ni deltakerlandene - Albania, Bulgaria, Estland,
Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia og Den
tidligere jugoslaviske republikken Makedonia1 - har
alle avlevert et årlig, nasjonalt program om sine forberedelser for mulig medlemsskap, som dekker politiske
og økonomiske, forsvar/militære, ressurs-, sikkerhetsog rettsspørsmål. Hvert land setter sine egne mål og
arbeidsplaner. NATO følger den fremgang som gjøres
og gir politiske og tekniske råd.
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200 mann og en tropp i Den multinasjonale spesialenheten, har blitt deployert til Bosnia og Hercegovina
som del av SFOR, og en infanteribataljon danner del av
den strategiske reserven. I november 1999 vedtok parlamentet å sende 20 politimenn og 20 militære offiserer
til Kosovo, i tillegg til sanitetspersonell, men det militære personellet er ennå ikke deployert.

Vi har imidlertid nådd et kritisk punkt der viktige,
men vanskelige, politiske beslutninger må fattes om
den nye strukturen på forsvarsdepartementet og planene om å bygge ned de væpnede styrker. Nødvendige
hensyn må tas for å bidra til å mildne effektene av
denne omstruktureringen, særlig gjennom å omskolere
overtallige offiserer. Det legges også vekt på å bedre
det nasjonale krisehåndteringssystem og å endre ressurshåndtering og finansiell planlegging på forsvarssektoren.

NATO har forpliktet seg til å vurdere utvidelsesprosessen på nytt i 2002. I mellomtiden vil det selvfølgelig bli mange diskusjoner. Kan Alliansen forbli funksjonell hvis den blir utvidet ytterligere? Hvor mange
nye medlemmer bør bli invitert til å bli med, i hvilken
rekkefølge og hvor fort?

Det første møtet med Det nordatlantiske råd for å
vurdere Romanias fremgang fant sted den 6. april.
Utenriksminister Roman var glad for den tilbakemeldingen som de allierte ga, som pekte på behovet for å
identifisere de viktigste prioriteter for å få bedre sammenheng mellom tilgjengelige ressurser og mål, og for
bedre, samlet koordinering mellom forskjellige departementer. Romania må også være forberedt på å redusere planbudsjettene for forsvaret, avhengig av hvordan økonomien fungerer de kommende årene. Enda
viktigere, gitt de vanskelige og ofte upopulære valg
som ligger foran oss, er det umiddelbare behov for at
disse viktige reformene skal oppfattes som det av alle
de som er ansvarlige på det nasjonale nivå.

Så har vi det eldgamle spørsmålet om hvordan man
skal balansere ønsket om å integrere de landene som er
villige og i stand til å bli med i NATO, med det å bygge
en konstruktiv forbindelse med Russland. I forbindelse
med å ønske velkommen gjenopptakelsen av dialogen
mellom Russland og NATO i Det faste fellesråd nylig,
ga utenriksminister Roman uttrykk for sin tillit til at
“Denne rammen vil gjøre det lettere for Russland å forstå det faktum at utvidelse av NATO er rettet mot å
styrke sikkerhet og samarbeid i Europa og ikke mot et
spesielt land ”. Han understreket også Romanias
beslutning om å gjøre det landet kan for å bidra til å
sende denne meldingen til Russland.

På den politiske front har Romania kommet langt
siden 1989. Det er gjort betydelig fremgang i den praktiske gjennomføring av
demokratiske prinsipper og
for å bedre rettssikkerhet,
En erfaring fra krisen i Kosovo
respekt for menneskerettigheter og behandling av etniser at europeisk sikkerhet er
ke minoriteter, hovedsakelig
udelelig og at de nye utfordrinav ungarsk og romani opprinnelse. Etniske ungarere
gene mot sikkerheten bare kan
kom faktisk inn i den rumenfjernes, eller i det minste holdes
ske regjering i 1996. Mer må
imidlertid gjøres, herunder å
i sjakk, gjennom felles innsats.
trappe opp kampen mot organisert kriminalitet og korrupsjon.

Legitime bekymringer
over utvidelsesprosessen må
tas opp. De siste hendelser
viser imidlertid ganske overbevisende at, ved begynnelsen av det 21. århundre, må
Alliansen gjøre mer enn ganske enkelt å bevare et stabilt,
sikkert miljø på sitt eget territorium. For å være i stand
til å gjøre det, må den også
arbeide for stabilitet utover
og inn i det mer omfattende
euro-atlantiske området. Å
utvide sikkerhetsparaplyen ytterligere ved å invitere
nye medlemmer til å bli med i NATO - forutsatt at de
oppfyller tiltredelseskravene - vil være en egnet måte å
møte dette behovet på, i overensstemmelse med
NATOs rolle som flaggskipet i et samfunn av land
grunnlagt på prinsippene om demokrati, individuell frihet og rettssikkerhet.

Landet har arbeidet hardt for å etablere gode forbindelser med sine naboer. Strategiske partnerskap har
blitt dannet med Ungarn og Polen. Trilaterale arrangementer - med Bulgaria og Tyrkia, Bulgaria og Hellas,
Ukraina og Moldova - har blitt opprettet for å håndtere
nye utfordringer og ikke-konvensjonelle trusler mot
sikkerheten, slik som organisert kriminalitet, internasjonal terrorisme, ulovlig immigrasjon, våpen- og narkotikahandel.

Det var akkurat denne beskjeden som utenriksministrene i de ni søkerlandene ønsket å overbringe da de
møttes og vedtok Vilnius-erklæringen den 19. mai.
Ved å invitere disse landene til å bli med - selvfølgelig
basert på hvert enkelt lands innsats - vil NATO bli,
med utenriksminister Romans ord, “den langsiktige
investor i europeisk stabilitet” og dermed i avgjørende
grad bidra til “etablering av et fritt, blomstrende og
udelt Europa”.
■

Med aktiviteter innen en rekke regionale prosjekter
og samarbeidsopplegg, så vel som Stabilitetspakten for
Sørøst-Europa, som EU tok initiativet til, og NATOs
Initiativ for Sørøst-Europa, er Romanias forpliktelse til
fred og stabilitet i regionen ytterligere vist gjennom
landets bidrag til de NATO-ledede fredsbevarende
styrker på Balkan. En ingeniørbataljon bestående av
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Å hjelpe Albania med å håndtere ammunisjon
© Richard Williams

Richard Williams beskriver hvordan en NATO-ledet gruppe hjelper Albania med å håndtere ueksplodert ammunisjon og
eksplosiver, som har drept mange mennesker.

Tidsbomber: Et område på størrelse med 360 fotballbaner var forgiftet med ueksplodert ammunisjon da en NATO-ledet gruppen ankom Albania.
© Richard Williams

I

til, som innebar å trene albanske offiserer og etablere
en albansk organisasjon for å kvitte seg med eksplosiver, tjene som en modell for andre land med store lagre
av gammel ammunisjon etter Den kalde krigen.

kjølvannet av det anarkiet som oversvømmet
Albania i mars 1997, fikk plyndrere tak i flere hundre tusen våpen og rundt 20.000 tonn ammunisjon
og forårsaket eksplosjoner i mange lagre over hele landet. Siden 1998 har mange av våpnene blitt funnet,
men den plutselige tilsynekomsten av så mye ueksplodert ammunisjon forverret det som allerede var et
alvorlig problem med foreldete våpensystemer, fra
Albanias år med internasjonal isolasjon. I mangel av
både midlene og teknisk ekspertise for å håndtere
denne krisen, ba Albania NATO og dets Partnerskap
for fred-program om hjelp.

En NATO-ledet gruppe av ammunisjonsspesialister
fra både NATO- og partnerland ankom Albania sent i
1997 for å vurdere omfanget av problemet. På den tid
var mer enn 180 hektar land, et område like stort som
rundt 360 fotballbaner, forurenset med ueksplodert
ammunisjon over hele landet. Videre hadde Albanias
tidlige forsøk på å rense de verste såkalte “brennpunkter” ført til mer enn 50 drepte. Etter et første overblikk
besluttet gruppen å konsentrere seg om å trene albanere i tilintetgjøring av ammunisjon og prosedyrer for å
fjerne eksplosiver i samsvar med de som NATOs medlemsland bruker.

Mens omfanget og naturen av de problemene som
Albania sto overfor i 1997 var svært alvorlig, er ammunisjonslagring og problemer med å bli kvitt ammunisjon vanlige i mange tidligere østblokkland. Av denne
grunn kunne den løsningen som man til slutt kom fram

I tiden mellom oktober og desember 1998 holdt en
gruppe instruktører fra både NATO- og partnerland
intensive, praktiske kurs for utvalgte, albanske offiserer av lavere grad. Kursene, som omfattet bruken av

Richard Williams arbeider i Seksjon for planlegging
og politikk i NATOs Avdeling for forsvarsstøtte
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skarpe eksplosiver, hadde som mål å gi elevene de tekniske ferdigheter og grunnleggende instruksjonsferdigheter for å kunne trene andre for å hjelpe til med å
rydde de forurensede områder og til å gjøre rede for og
sikre lagret ammunisjon på en skikkelig måte.
Samtidig, som del av en mer omfattende restrukturering av de albanske, væpnede styrker, skulle foreldet,
gammel, ødelagt og overflødig ammunisjon identifiseres for et avhendingsprogram slik at ammunisjonslagrene kunne reduseres og konsolideres fra rundt 140
til 60 lagre.

antipersonellminer og ødeleggelse av dem, som ble
iverksatt i februar 1999. Dette forplikter landet til å
kvitte seg med hele sin beholdning, som er anslått til
1.6 millioner antipersonellminer, innen fire år. Et pilot
prosjekt om ”omvendt konstruksjon” er under utarbeidelse med hjelp av NATOs ekspertgruppe, og vil ha
som mål å demontere landminer for å fjerne og ødelegge de farlige delene og bruke resten som resirkulert
metall. På grunn av det antallet det dreier seg om, vil
Albania behøve mer internasjonal assistanse og pengemidler for å fullføre ødeleggelsen av lagrene.

Etter at første generasjon albanske offiserer hadde
Et annet problem som dukket opp i den innledende
fullført sin trening i ammunisjonshåndtering og tilinoversikten var drivmidler som var i ferd med å bli ødetetgjøring av eksplosiver, ble det opprettet en albansk
lagt, noe som forårsaker ustabilitet og gir mulighet for
organisasjon for eksplosivrydding, ledet av bestemann
spontane eksplosjoner i albanske ammunisjonsanlegg.
i det NATO-drevne programmet. De nykvalifiserte
Av ca 125.000 tonn ammunisjon er 90% mer enn 30 år
ammunisjonsekspertene begynte å rydde ueksplodert
gammelt. Mer enn 30.000 tonn ødelagt, overflødig og
ammunisjon på det første stedet, ved Palikesht, omtrent
foreldet ammunisjon, inkludert 2.230 tonn antiperso100 km sør for hovedstaden Tirana. Som et resultat av
nellminer har blitt identifisert for ødeleggelse med høy
konflikten i Kosovo var den nyeprioritet. Den umiddelbare fare
tablerte organisasjonen tvunget til
som slike store mengder potensielt
å ta på seg krisearbeid. Den ryddet
ustabil ammunisjon utgjør, fikk
ueksplodert ammunisjon fra et Tatt i betraktning antall
NATO til å foreslå en studie for å se
sted som var valgt til flyktningleir
på muligheten for å lage et spesiallandminer som er
i Shkodra, håndterte store antall
bygget demilitariseringsanlegg for
ueksploderte småbomber fra ser- involvert vil Albania
ammunisjon i Albania. Dette probiske raketter nord i landet, og
sjektet, som enda ikke er besluttet
trenge mer internasjonal
registrerte og markerte minefelt
gjennomført og som vil kreve
som var lagt av serberne langs hjelp og penger for å
internasjonal, finansiell assistanse,
grensen mellom Kosovo og
potensielt gi fordeler for andre
fullføre fjerningen av dets kan
Albania. Det albanske forsvarsdeland i Sørøst-Europa som står overpartement lanserte også en utstrakt lagre.
for liknende problemer.
oppmerksomhetskampanje for
De albanske væpnede styrker
flyktningene og de albanerne som
har et stort behov for å bedre
bor nord i landet om faren for
administrasjonen av deres ammunisjonslagre for å
landminer og ueksplodert ammunisjon.
overkomme alvorlige problemer med beskyttelse, sikMed NATOs hjelp har det blitt etablert en albansk
kerhet og fastsettelse av ansvarsforhold. NATO-grupkomite for minerydding og en albansk organisasjon for
pen har derfor arbeidet nært sammen med albanske
tiltak mot miner for å føre videre det foreløpige arbeieksperter på ammunisjonslagring for å foreta en
det med registrering, markering og dokumentering av
ammunisjonsopptelling, som ble fullført midt i 2000.
minefelt. Deres hovedmål er imidlertid å sikre at
Denne informasjonen vil muliggjøre sluttføringen av
Albania har institusjoner som er i stand til å skaffe
planer for omfattende reduksjon av ammunisjonslagre
giverlandene den første informasjon om forurensede
og samling av lagersteder, hvorav noen befinner seg
områder og bidra til å koordinere minerydding på lengfarlig nær sivile områder med mange innbyggere.
re sikt.
Albania står overfor mange utfordringer etter hvert
I mellomtiden ble Palikesht-området ryddet for ueksom landet prøver å få tak på disse spørsmålene vedrøsplodert ammunisjon i oktober 1999 og hittil har rundt
rende ammunisjonshåndtering og -avskaffelse gjen260 tonn ammunisjon blitt ødelagt uten dødsulykker,
nom sine demilitariseringsprogrammer. Oppgavens
noe som har frigitt 45 hektar land for produktivt bruk.
omfang gjør at det ville ta Albanias væpnede styrker
Arbeidet på det nærliggende området Mbreshtan har
mer enn 30 år å fullføre den uten noen form for utenogså blitt fullført, der gruppene sto overfor nok en teklandsk hjelp. Derfor er det behov for internasjonal,
nisk utfordring med å komme til ustabile rakettdreve
finansiell assistanse. Takket være Partnerskap for fredgranatstridshoder under ruinene av sammenraste lagerprogrammet og det unike og positive samarbeidet som
bygninger.
ble bygget opp mellom NATO-gruppen og de albanske
spesialistene, beveger Albania seg fremover mot selvAlbania ratifiserte nylig Ottawa-konvensjonen om
hjulpenhet innen ammunisjonshåndtering.
■
forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av
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Å skape soldater for det 21. århundre
© NATO

Chris Donnelly vurderer vanskelighetene som europeiske militærsystemer står overfor når de skal møte
utfordringene i det 21. århundre, og fokuserer på styrkene i Sentral- og Øst-Europa, der behovet for
forandringer er mest presserende.

Problematiske tider: Dagens soldater må trenes i en omfattende rekke stressende situasjoner. © NATO

D

sjoner, og store transportfly. Situasjonen er imidlertid
mer kompleks. For å forstå de militære behovene for det
21. århundre, er det viktig å undersøke innholdet i truslene i Europa og hvordan truslene kan møtes.

Kosovo har fått spørsmålet frem i lyset. Selv om
Europa har mer enn to millioner soldater og færre enn
2% av dem er deployert på Balkan, har de fredsbevarende operasjonene lagt enormt press på nasjonale,
militære systemer. Til tross for høye forsvarsutgifter,
mangler Europa visse grunnleggende, militære evner
og kan ikke effektivt deployere styrker utenfor området
uten amerikansk støtte. Noe er åpenbart galt.

Selv om muligheten for en regional krig fortsatt er til
stede, slik som på Balkan, er en masseinvasjon og total
krig ikke lenger en trussel mot Øst eller Vest. I stedet er
de fleste trusler mot nasjonal sikkerhet i Europa i dag
ikke-militære. De kan springe ut av økonomiske problemer, etnisk fiendskap, eller usikre og ineffektive grenser,
som gir mulighet for ulovlig migrasjon og smugling.
Eller de kan være knyttet til organisert kriminalitet og
korrupsjon, som begge har en internasjonal dimensjon
og underminerer den sunne utviklingen av demokrati og
markedsøkonomi. Videre presenterer spredning av militær eller tosidig teknologi, inkludert masseødeleggelsesvåpen - kjemiske og biologiske, så vel som kjernefysiske - og deres leveringsmidler, og revolusjonen innen
informasjonsteknologien, spesielle utfordringer.

e fleste europeiske landene står overfor et liknende sikkerhetsdilemma. Styrkene som de har - og
som de opprettholder med store kostnader - er
ikke egnet til å møte mange av de truslene som
Europa står overfor i dag og trolig vil stå overfor i den
nærmeste fremtid. Dette er et dilemma for både NATOmedlemmer og partnerland, som derfor har en interesse av å løse det sammen.

Medieanalyser av Europas sikkerhetsmangler har nesten utelukkende fokusert på behovet for å kjøpe høyteknologisk utstyr for å stå til USAs evner, eller på behovet
for europeisk etterretningsinnsamling, et korpshovedkvarter, forbedret kommando, kontroll og kommunika-

Mens man for ti år siden hovedsakelig målte nasjonal
sikkerhet i militær kraft, er det i dag bare en av mange
måter å måle på og for de fleste land en av de minst
umiddelbare. De fleste truslene som er nevnt ovenfor
krever ikke et tradisjonelt, militært svar, men krever
investering i innenriksdepartementer, grenser og tollvesen, og krisehåndteringsfasiliteter. Ettersom investering i intern sikkerhet øker, blir presset på forsvarsbudsjettene enda større. Det kan i noen tilfeller derfor være

Chris Donnelly er NATOs spesialrådgiver for sentralog øst-europeiske spørsmål.
Synspunktene som kommer til uttrykk er rent personlige og representerer ikke NATOs eller noen av
medlemslandenes synspunkter.
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I det siste tiåret har de fleste europeiske landene
redusert sine budsjetter og styrkestrukturer vesentlig.
Mange må likevel endre sin struktur fundamentalt. I
stedet for store vernepliktsstyrker for nasjonalt forsvar,
har de nå mindre vernepliktsstyrker. Videre har disse
styrkene reduserte evner, som følge av en kombinasjon
av politiske og finansielle årsaker. Vernepliktsperiodene har blitt kortet ned. Utstyr har ikke blitt oppgradert.
Ammunisjonsbeholdningene har fått lov til å falle.
Treningen har blitt kuttet ned. De væpnede styrkene til
NATOs europeiske medlemsland har blitt avhengige av
amerikansk “styrke-multiplikator”-teknologi.

mot sin hensikt å oppfordre landene til å bruke mer på
soldater, hvis det de virkelig trenger er politi, både for
sin egen sikkerhet og for å bidra til internasjonale sikkerhetsoperasjoner.
Erfaring viser at når soldater blir brukt for å møte en
sikkerhetsutfordring i dag må de være i stand til å gjøre
mer enn bare å slåss. De fredsbevarende operasjonene i
Bosnia og Hercegovina og Kosovo har vist at i tillegg
til evnen til å slåss, har soldatene behov for en rekke
ferdigheter for å oppfylle et omfattende spekter av
stressende og krevende roller, fra diplomat til politi og
voldgiftsmann til førstehjelpsarbeider, sykehusadministrator og byadministrator.

Siden muligheten for konflikt ble ansett å være liten,
og avskrekking var avhengig av en synlig politisk og
militær holdning, var det viktigere for NATOs europeiske medlemmer å opprettholde en utstilling av militær makt, enn å utvikle reell stridsevne. Dette resulterte i anskaffelsespolitikk som la mer vekt på
styrkestruktur enn på evne. For eksempel var det viktigere å kjøpe et fly enn systemene som ville gjøre det
effektivt. Rask, teknologisk utvikling pluss institusjonelt press forsterket logikken ved denne prosessen.

To punkter til kan legges til. Det første er at dagens
soldater trolig vil måtte operere utenfor sine hjemland.
Det andre er at nye utfordringer trolig vil dukke opp,
som i dag er uforutsette. Morgendagens hærer vil derfor kreve et mye bredere omfang kompetanse enn deres
forgjengere. Soldatene må være mer fleksible, bedre
trenet og bedre utdannet, og styrkene må være i stand
til hurtig, avgjørende og langvarig deployering i utlandet. Dette krever både endringer i sikkerhetstenkingen
og det innebærer endringer i den totale sikkerhetsinvestering.

Tre spørsmål har i særlig grad berørt landene i
Sentral- og Øst-Europa siden 1990. For det første har
de beholdt en overdrevent stor administrativ, kommando- og militær utdanningsstruktur, som spiser opp en
uforholdsmessig stor del av forsvarsbudsjettet. For det
andre har disse landene manglet et effektivt, moderne
og åpent personellsystem og i stedet beholdt en versjon
av det de hadde i Warszawapakt-tiden. Dette utgjør
kanskje det største, institusjonelle hinder for reform
fordi det uten et slikt system ikke finnes noen mekanisme for å evaluere, belønne, fremme eller beordre til
nøkkelstillinger de som er kvalifisert til å drive fram
endringer og iverksette nye planer.

Endringer i tenkemåte er allerede underveis.
Erkjennelsen av behovet for å deployere europeiske
styrker utenfor de grenser som de er forpliktet til å forsvare uten ytterligere avhengighet av amerikansk støtte har ført til utviklingen av Den europeiske sikkerhetsog forsvarsidentitet. Dette programmet, som søker å
bedre europeiske, militære evner, er ikke bare et spørsmål om nytt utstyr, nye kommando-, kontroll- og kommunikasjonsstrukturer eller logistikkmekanismer. Det
er også et spørsmål om soldatenes, sjømennenes og flysoldatenes ferdigheter og evner.

For det tredje lider disse landene av en mangel på
nasjonal evne til å utforme forsvarspolitikk og gjennomføre forvarsplanlegging, og krisehåndtering. Det
er fordi de, som medlemmer av Warszawapakten eller
deler av Sovjetunionen, ikke er i stand til å utvikle
nasjonal kontroll over sine væpnede styrker. Slik
ekspertise tar det mange år å utvikle. De fleste landene
i Sentral- og Øst-Europa trenger derfor en grunnleggende endring i sine militære kulturer hvis de skal
bygge styrker som er egnet til oppfylle de oppgaver
som, slik som Kosovo viser, europeisk sikkerhet trolig
vil ha behov for i det neste tiår.

Undersøkelser av tilstanden for Europas væpnedeog sikkerhetsstyrker åpenbarer et misforhold. På slutten av Den kalde krigen hadde de fleste europeiske landene relativt store vernepliktsbaserte væpnede styrker,
utformet for å forsvare nasjonalt territorium. Nøytrale
land, slik som Finland og Sveits, måtte opprettholde
store styrkestrukturer som var i stand til å operere uavhengig for å gjøre sitt forsvar troverdig. NATO-medlemmene, sikre under den amerikanske, kjernefysiske
paraplyen, kunne ha råd til å bruke mindre og opprettholde mindre styrker og fortsatt ha et troverdig forsvar.
Likevel, til tross for en økende tendens i retning militær og industriell integrering og multinasjonale, militære strukturer, har hvert NATO-medlem stort sett
bevart sine egne, nasjonale kommandokjeder, nasjonale anskaffelsessystemer og balanserte styrker organisert etter nasjonale linjer. Dette har betydd at det har
aldri vært mulig med volumøkonomi i et stort, nasjonalt system, slik som USA, eller i et system med en
fullt ut integrert og standardisert struktur, slik som den
som Sovjetunionen tvang på Warszawapakten.
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Mange av de nye, militære funksjoner krever ikke
klassiske soldatferdigheter, men kan gjøres bedre av
politiet. I enkelte tilfeller kan derfor et gendarmeri
være mer passende enn en hær. I Kosovo i dag er det
helt klart mangel på denne type politi. Når det er behov
for flere soldater, er det sambands- og ingeniørtropper
eller psykologiske operasjonsoffiserer, heller enn
infanteri eller artilleri. Det vil alltid være behov for soldater, men ikke alle de som det er behov for i slike ope-
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situasjoner, som krever en omfattende rekke ferdigheter,
med det resultat at de er sjelden allsidige. Reserver, derimot, kan ta med seg støtteferdigheter fra det sivile liv.
Deres største svakhet er å bevare stridsevnen. Et annet
problem dukker opp hvis styrkestrukturene reduseres,
men forblir vernepliktbaserte. Enten må vernepliktstiden reduseres, eller verneplikten må bli selektiv. Det første reduserer effektiviteten; det siste skaper sosial splid.
Tiden er moden for å søke en alternativ form for tjeneste der man blander fordelene ved begge.

rasjoner vil være soldater. Det er klart best å unngå å
overlesse soldater med sivile funksjoner. Likevel er det
også klart at disse funksjonene og strukturene må være
klare for å deployere nesten samtidig med de militære
styrkene i fredsbevarende operasjoner.
Mange analytikere, særlig i Storbritannia og i USA
tror at en profesjonell hær er løsningen på sikkerhetskravene i det 21. århundre. Dette kan være sant for
store, rike land, særlig hvis de er atskilt fra enhver
mulig fiende med vann. For små land, og særlig for fattige land, utgjør dette imidlertid alvorlige kostnadsproblemer. Dette i sin tur betyr at land som er i stand til å
opprettholde store vernepliktsstyrker bare kan ha råd
til svært små, velutstyrte regulære styrker. Tre faktorer
bidrar til den svært høye kostnaden for regulære styrker, nemlig personell, utstyr og utholdenhet.

Utstyr: De siste 30 årene, samtidig som våpen og utstyr
har blitt bedre, har kostnadene steget mye raskere enn
inflasjonen. Som en følge av dette, ettersom styrkene
moderniseres, vil kostnadene ved materiellanskaffelse
som prosent av det totale budsjettet dobles i reelle tall
omtrent hvert 18. år, hvis de bevarer samme størrelse på
styrkestrukturen. Hvis prosenten av BNP øremerket for
Personell: Vernepliktige soldater er relativt rimelige.
forsvar er konstant og hvis BNP årlig ikke vokser reelt i
De godtar en lav levestandard og trenger lite når det
vesentlig grad, vil kostnadene ved anskaffelse uunngåegjelder støtte, da de ikke har med seg kone og barn.
lig føre til en reduksjon i størrelsen på styrkestrukturen.
Videre er de alltid tilgjengelige for tjeneste, siden de
Det er dette, mer enn noe annet, som driver landene til å
har lite permisjon. Regulære soldater, derimot, må
utføre forsvarsvurderinger. Den
betales konkurransedyktig
politikeren som lover at “slanlønn, gis adekvat bolig og tilkere vil bli farligere” og “minknyttet infrastruktur for sine Fredsbevarende operasjoner
dre vil bli bedre” gjør faktisk en
familier, hvis de ikke skal for- har vist at soldater trenger en
dyd av nødvendighet.
late hæren for bedre betingel- rekke ferdigheter for å oppfylUtholdenhet: For å opprettser andre steder. Videre krever
holde moderne styrker under
regulære soldater rimelige per- le et vidt spekter stressende og
operasjoner, viser erfaring at
misjonsperioder og vil bli krevende roller.
landstyrker krever minst tre
avgitt til videreutdanningskurs Ettersom styrkene må bli mer
ganger så stor mannskapsstyrog liknende i løpet av tjenes- fleksible, allsidige og i stand
ke som de bataljoner som
ten, noe som vil redusere tiltil å bli støttet i utlandet, vil
utgjør den styrkestruktur som
gjengeligheten.
kostnadene
øke
og
størrelsen
er deployert. Å deployere
Storbritannias og USAs erfa60.000 mannskaper vil derfor
ring, som begge har profesjo- på styrken som man kan ha
kreve en samlet, operativ styrnelle hærer, viser stor gjen- råd til vil minske.
ke på rundt 200.000. I tillegg er
nomtrekk av regulære soldater.
det behov for et like stort antall
Videre bruker de fleste regulæfor å bemanne infrastrukturen
re, profesjonelle militære individuell rotasjon og erstatfor å støtte det hele. Å skape en moderne, regulær hær
ning, det vil si deployerer soldater på individuell basis.
krever derfor minst fem eller seks personer for hver
Det er nedbrytende siden personellutskiftingen forgår
som er deployert i felten.
hele tiden og ofte overskrider 50% i året. Det reduserer
Ettersom styrkene trenger å bli mer fleksible, anvenogså samholdet i små avdelinger og kompromitterer
delige og i stand til å bli støttet i utlandet, vil kostnadederfor beredskapen. Det er vanskelig å danne avdelingne øke og størrelsen på styrken som man kan ha råd til
er for en langvarig operasjon bestående av personell
minske. Kostnadene ved å opprettholde slike styrker,
som alle må ha mer enn ni måneder igjen før ombeorsom trolig vil bli brukt enten for fredsbevaring eller
dring. Til sammenlikning bruker mange vernepliktsbaregionale kriger, kan faktisk vise seg å være større enn
serte styrker avdelingsrotasjon og -erstatning. Dette
kostnadene ved å bevare vernepliktige styrker under
skaper utskiftbare, sammenhengende grupper, tropper
Den kalde krigen.
og kompanier. Det øker også samholdet i små avdelinger, noe som resulterer i relativ høy beredskap når
Det er mulig å spare penger gjennom forsiktig foravdelingene er satt opp og trenet.
svarsforbruk. Landene pådrar seg ofte ekstra kostnader
av politiske grunner, for eksempel ved å bygge egne fly
Vernepliktige kan derfor være gode soldater hvis de er
i stedet for å kjøpe billigere utenlandske. Omfanget for
godt trente og instruerte. Men samtidig som det er relaslik sparing er imidlertid begrenset. Når alt kommer til
tivt lett å drille vernepliktige i spesifikke ferdigheter, er
alt er moderne styrker dyre og regulære styrker er enda
det vanskeligere å trene dem til å håndtere forskjellige
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ringskontroll av forsvarspolitikken og ingen sivil
regjeringsevne innen forsvarsplanleggingen.

dyrere enn vernepliktige. Alt dette gir de mindre landene
i Europa et særlig akutt problem. Hvis kostnadene tvinger deres styrker til å bli redusert, vil de raskt nå et punkt
der de ikke kan opprettholde høyteknologiske styrker på
grunn av de uforholdsmessige kostnadene som følge av
liten størrelse. De vil på samme måte ikke være i stand
til å bevare balanserte styrker som er i stand til å utføre
alle de funksjoner det er behov for av en nasjonal forsvarsstyrke. Desto mindre den nasjonale styrken er,
desto større er andelen av budsjettet som brukes til forsvarsdepartementets og hovedkvarterenes infrastruktur.

Konsekvensene kan sees i dag i Russlands nye nasjonale sikkerhetskonsept. Dette er en liste med alle mulige trusler forberedt av hvert departement eller kontor
knyttet til sikkerhetsspørsmål. Det er en sammensatt
vurdering av fakta, men det er ikke noen prioritering og
ikke noe analyse av risiko versus mulighet, med det
resultat at det er av liten nytte som et politisk planleggingsdokument. Å produsere den type analyse som er
nødvendig for å ta informerte beslutninger, krever et
informasjonssystem som kan trekke på den mest
omfattende mulig rekke kilder, både åpne og hemmelige. Vestlige etterretningstjenester gjør dette bra. I
mange sentral- og øst-europeiske land gjenspeiler
imidlertid etterretningstjenesten fortsatt arven av lukkede samfunn. Åpen informasjon, et system for å evaluere den, og politikere og sivile tjenestemenn utdannet
for å forstå den, er avgjørende i dag for at etterretning
skal kunne brukes ordentlig. Det er ikke klart hvor lang
tid det vil ta for at mange av de nye demokratiene skal
utvikle dette spesielle kjennetegnet ved det moderne
samfunnet.

Uforvarende gjør ønsket til noen land om å bli med i
NATO problemet større. Kravene om å stille kompetente styrker til NATO-ledede operasjoner, slik som i
Kosovo, får et land til å utvikle mindre, kompetente
styrker. Disse styrkene er imidlertid så dyre at, for å
kunne ha råd til dem, kan landet være nødt til å ta knappe ressurser vekk fra en styrkestruktur som er tilpasset
nasjonalt forsvar. Forberedelsene for å bli med i NATO
kan derfor redusere et lands uavhengige forsvarsevne. I
fravær av enhver garanti om endelig medlemsskap, er
slik politikk uten tvil hasardiøs.
Enkelte analytikere hevder at styrkene til Sentral- og
Øst-Europa trenger en sterk, troverdig og kompetent
kadre underoffiserer (NCOer). I praksis er imidlertid
ikke dette lett å få til. Styrkene reflekterer de sosiale
strukturene i deres samfunn. Frankrike, Storbritannia,
Tyskland og USA har for eksempel en sterk tradisjon
med et midlere lederskikt - fabrikkformenn, den uavhengige bonden, butikksjefen, den mindre forretningsmannen. I det sivile har disse folkene en uavhengighet,
initiativ og utdannelse for å ta på seg ansvar som føres
videre inn i militærtjenesten. Fordi denne delen av
samfunnet er svak i Sentral- og Øst-Europa på grunn
av den kommunistiske arven, er materiell for den vestlige underoffiser ikke nødvendigvis tilstede.

Problemene med forsvarsreform for alle de europeiske landene i dag er både store og presserende. For landene i Sentral- og Øst-Europa, med en Warszawapakt
eller sovjetisk arv, er de ekstreme, og jo mindre landet
er, dessto vanskeligere er de å løse. Problemet er faktisk så akutt at behovet for å gi det mer oppmerksomhet
må erkjennes umiddelbart.
Selv om det ikke finnes noen klare svar, vil veien
videre trolig kreve øket åpenhet innen forsvarsplanlegging og en felles tilnærming. For de fleste landene vil
vanskelige avgjørelser måtte bli gjort og spørsmål som
hittil har vært tabu, slik som rollespesialisering for
mindre land - det vil si å dele militære oppgaver mellom land - må vurderes. En delvis løsning kan være
regionalisering, med flere land som slår sine styrker
sammen og hver spesialiserer seg innen forskjellige
områder. Benelux-eksempelet kan tjene som en forløper. Uansett strategi, er ideen om sikkerhet gjennom
allianse den eneste fornuftige tilnærmingen og alle
internasjonale institusjoner med interesse for disse
spørsmålene, NATO, Den europeiske union og
Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa,
har en interesse av å samarbeide.

Over tid bør det likevel være mulig å utvikle denne
delen av ledelsesstrukturen. Både det britiske og tyske
forsvar baserer tross alt sin underoffiser-struktur på trening og utdanning innen de væpnede styrker. Dette må
imidlertid følges av en kulturell utvikling slik at kommandostrukturen er forberedt på å delegere myndighet
ned til underoffisers-nivå. Et godt eksempel å studere
her vil være Bundeswhers “redefinisjon” av de øst-tyske
hæroffiserers stillinger som underoffisers-stillinger.
Den måten som regjeringene vurderer hvilke styrker
de må ha, for å møte den risikoen de står overfor, er
problematisk i Sentral- og Øst-Europa, siden slike vurderinger i det kommunistiske systemet var utenfor
deres ansvarsområde. Viktige avgjørelser ble vanligvis
tatt i Moskva og brakt videre av Partiet, med det resultat at regjeringsekspertise på dette området var minimal. Videre hadde sivile, til og med i Sovjetunionen, så
liten kunnskap om militære saker at det militære faktisk bestemte alt. Det var ikke noen reell, sivil, regje-
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* * *
Forfatteren ønsker å takke følgende for deres særskilte hjelp for å forberede denne artikkelen: Ken
Brower, Sir John Walker, Manfred Diehl, Will Jessett,
Peter Svec, Dave Clarke, Efrem Radev, Witek
Nowosielski.
En lengre, elektronisk versjon av denne artikkelen på
engelsk vil bli publisert på NATOs web site.
■
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Utnyttelse av teknologi til koalisjonskrigføring
© US DoD

Joseph J. Eash III forklarer hvordan den raske integreringen av avansert teknologi i stridssystemer
hjalp de allierte i Kosovo-krigen.

The Predator: Under Kosovo-krigen utførte Predator overvåkning over områder som var altfor farlige for bemannede fly. © US DoD

O

Operation Allied Force var også militært betydelig.
Det var NATOs største kampoperasjon hittil og viste
betydelig dyktighet og omfattet den mest presise luftkampanjen som er utført i historien, med et minimum
av utilsiktet ødeleggelse.

peration Allied Force i Kosovo i fjor viste verdien
av koalisjonsoperasjoner. Den viste også at teknologi er nøkkelen til deres suksess. Mange av de
nyskapningene som ble brukt for første gang under
kampanjen, var blant fruktene av et program i det amerikanske forsvarsdepartement med sikte på å integrere
ny teknologi hurtig i kamphandlinger. Så langt har alliert deltakelse bidratt til denne prosessen. Utvidelse av
dette samarbeidet kan gjøre det mulig å få til de forbedrede evner som NATO søker for fremtidige, multinasjonale operasjoner.

Teknologi spilte en avgjørende rolle i denne militære
forestillingen. Nye systemer og evner ble brukt i felten
for første gang i denne kampanjen og ble integrert i nye
prosesser. Resultatet var en multinasjonal styrke som
opererte med hurtighet og presisjon, som var i stand til
å finne og treffe motpartens styrker raskt, samtidig som
skadene på egne styrker var minimale.

Man så verdien av koalisjonsoperasjoner i Kosovo.
NATOs solidaritet var sentral for å tvinge regimet i
Beograd til å akseptere dens krav. Den signaliserte en
politisk fasthet og moralsk styrke som var større enn
noe ensidig tiltak kunne ha fått til. Videre kunne
Operation Allied Force ikke ha blitt gjennomført uten
innsatsen til hele Alliansen og den var avhengig av
slike allierte bidrag som styrker, baser, infrastruktur og
transittmuligheter.

Noen av de nyskapningene som ble introdusert i
Kosovo var resultatet av et initiativ fra det amerikanske
forsvarsdepartement kalt Advanced Concept
Technology Demonstration Program. I løpet av de siste
fem årene har dette programmet utnyttet teknologi for
å møte behov i strid. Det fører sammen forskere og soldater, som anvender teknologi i et operativt konsept for
raskt å se hva som virker og hva som ikke virker.
Programmet bidrar til en revolusjon i militære saker og
reduserer tid, risiko og anskaffelseskostnader.

Joseph J. Eash III er “deputy undersecretary for
defense” for avanserte forsvarskonsepter og
-systemer.
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Siden det ble satt igang har Advanced Concept
Technology Demonstration Program initiert 68 prosjekter, hvorav mer enn en tredjedel har hatt nytte av alliert
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engasjement. Noen har resultert i en teknologisk nyvinning for en bestemt sjef i et operasjonsteater. Andre
har muliggjort en raskere anskaffelse av systemer enn
tidligere. I andre tilfeller har de også avslørt systemer
som ikke virker og således unngått ytterligere utgifter.

kamuflasje og skjul. Selv om dette gjorde det mye vanskeligere for Alliansens fly å finne dem, hindret det
også at de ble offensive. I tillegg vil slik taktikk trolig i
økende grad bli brukt av andre potensielle fiender
ettersom sensorene stadig blir bedre.

Disse prosjektene fokuserte også på koalisjonskrigføring før Kosovo. Ett som ble lansert i 1998 gjør det
mulig for den amerikanske hærs kommando og kontrollsystemer å operere sammen med Canadas,
Frankrikes, Tysklands, Italias og Storbritannias. Det
utvikler og forbedrer metoder for å utveklse informasjon og bruker NATOs standardmeldinger direkte mellom nasjonale databaser. Et annet prosjekt hjelper
bakke-, luft- og sjømilitære koalisjonsstyrker i Korea
med å synkronisere angrep på dypet.

USA deployerte teknologi fra et prosjekt kalt
“Common Spectral Measurement and Signals
Intelligence Exploitation Capability”. Dette prosjektet
har arbeidet med teknologi som kan oppdage kamuflasje og kjøretøyer som representerer en trussel, men dets
systemer kan også bli brukt til slike ting som søk og
redning, beskrive terreng og oppdage kjemiske og biologiske våpen. Denne evnen oppnås ved en dataarbeidsstasjon som behandler informasjon fra flere
spektralsensorer.

kostnad ved ny krigsteknologi.
© US DoD
© US DoD

I Kosovo var hurtighet avgjørende.
For å få slutt på terroroperasjonene
som ble gjennomført av den jugoslaviske hæren, serbisk politi og paramilitære, måtte Alliansen finne og angripe
Beograd-regimets evne til å gjennomføre militære operasjoner hurtigere enn
dets styrker kunne handle.

Alliansens styrker bruker et annet produkt fra
Advanced Concept Technology
Demonstration Program for å finne og
identifisere motpartens styrker. Kalt
“presisjonsmålidentifisering” ble dette
produktet først brukt for å oppdage
mål på lengre hold enn tidligere oppdagelses- og overvåkingssystemer.
Dets infrarøde sensorer finner mål og
en laserradar identifiserer dem.
Systemet ble tatt i bruk for å oppdage
mål i uoversiktlige områder slik som i
kystregioner og ble tidligere brukt i
Teknologisk take-off: The Advanced
arbeidet mot narkotika for å oppdage
Concept Technology Demonstration
båter som smuglet kokain.
Program kutter ned på tid, risiko og
© US DoD

Kosovo-krigen skapte et stort behov for mye av den
teknologien som var blitt utviklet gjennom Advanced Concept Technology
Demonstration Program. Rundt 20%
av dets produkter ble deployert, eller
forberedt for deployering til støtte for
Operation Allied Force. Hvordan
enkelte av disse produktene ble brukt,
gir et glimt av fremtidige fellesoperasjoner og understreker programmets
effektivitet.

Flere produkter fra Advanced
Concept Technology Demonstration
Program ble brukt for å finne fiendens
styrker. Et særlig viktig var Predator
ubemannet fly. Fjernstyrt av piloter
hundrevis av kilometer unna, har dette
flyet videokameraer og andre sensorer
og kan fly så lenge som 40 timer. I
Kosovo fløy Predatorer ofte over
områder som var alt for farlige for bemannede fly. De
holdt nesten konstant overvåking over fiendens styrker
som opererte i åpent landskap og ble også brukt til å
observere flyktninger og vurdere kampskader.

Hurtighet alene var ikke nok, fordi NATO måtte
gjøre skadene på sivile mål så små som mulig. Dette
betydde at man ikke bare måtte bruke et betydelig
antall presisjonsstyrte våpen, men også nøyaktig
beregne og vurdere virkningen av dem. Alliansens
styrker analyserte hvert mål, fastsatte den ønskede ødeleggelse og valgte det våpenet eller de våpnene som
ville oppnå det. Dette ble gjort ved å bruke et automatisert planleggingsredskap som vurderer effektene av
mer enn en type ammunisjon på et gitt mål. Dette produktet var resultatet av et ikke-spredningsprosjekt
ledet av Advanced Concept Technology Demon-

Predator ubemannede fly - et prosjekt som omfattet
flere land - ble tatt i bruk etter bare 30 måneders utvikling. På denne måten ble to års testing, som var beregnet til å koste mer enn $10, eliminert uten noe tap av
troverdighet i flyets utførelse.
NATOs omfattende overvåking under Kosovo-krigen førte i økende grad til at de serbiske styrkene gikk
i dekning og tvang dem til i utstrakt grad stole på

NATO nytt

Når målene ble lokalisert måtte
informasjonen overføres hurtig til
Alliansens angrepsstyrker. Et av de
nyttigste midlene for å gjøre dette var
et bredbånds distribusjonssystem
utviklet av Advanced Concept
Technology Demonstration Program.
Under hele Kosovo-krigen overførte
dette systemet høyprioriterte bilder av
oppdukkende mål. Dette kommunikasjonssystemet forkortet i betydelig
grad tiden mellom å finne målet og
treffe det. Flere land deltok også i
utviklingen av det.
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Kosovo-krigen gjorde det klart at det må legges øket
vekt på operasjonskonseptene. Selv om teknologi er
viktig, er det ikke den eneste veien til suksess. Ofte er
disse konseptene vanskeligere å utvikle enn teknologien. I USA er denne økende vektlegging reflektert i
Joint Vision 2020 fra Det felles sjefsråd, som bygger på
konseptene for fremtidige operasjoner etablert i Joint
Vision 2010 og inkorporerer multinasjonale operasjoner i sin utforming.

stration Program. Denne bevæpnings og farevurderingsevnen har blitt installert i NATOs ti regionale sentre.
Ettersom Alliansens angrep ble mer effektive, ble
jugoslavisk, militært materiell ofte skjult i huler, tunneler og forsterkede anlegg. Å angripe dem under disse
forholdene krevde inntregningsammunisjon. I påvente
av disse muligheter, ba styrkene om “Advanced
Unitary Penetrator”, som også ble utviklet gjennom
programmets ikke-spredningsprosjekt. Det har dobbelt
så stor inntregningsevne som tidligere ammunisjon
mot harde mål og er i stand til å telle lag og tomrom i
strukturer, beregne avstander som er dekket og detonere på forhåndsbestemt dybde.

Kosovo-krigen gir et viktig budskap, nemlig at vi
alle må ta inn over oss revolusjonen innen militære
spørsmål. Styrker som ble organisert for Den kalde krigen blir raskt foreldet. Videre står vi trolig overfor trusler som er mer utfordrende enn de i Kosovo. Potensielle fiender kan kjøpe moderne teknologi slik som
satelittjenester for kommunikasjon, navigasjon og
overvåking; lav-kostnad biologiske og kjemiske
våpen; og krysser- så vel som ballistiske missiler.

Operation Allied Force ga annen innsikt i krigføringens fremtid ved å antyde de teknologiske initiativer
som må tas for fremtidige koalisjonsoperasjoner.
Under krigen var angrep på mobile mål mer problemaNATO arbeider nå med Initiativet for forsvarsevne,
tisk enn angrep på faste mål. Flere NATO-land har tatt
et program som søker å bedre evnene innen mobilitet,
i bruk, og fortsetter å ta i bruk, bakke- og luftbaserte
utholdenhet, effektivt engasjeovervåkingssystemer. De må imidment, kommando-, kontroll og
lertid arbeide sammen for å finne
kommunikasjoner og overlevelog angripe mobile mål mer effeksesevne. Som USAs forsvarsmitivt.
Mange nyskapninger
nister William S. Cohen har pekt
Siden Kosovo-krigen har
som først ble brukt
på, kan mange forbedringer innen
Advanced Concept Technology
disse evnene oppnås gjennom
under Kosovo-krigen
Demonstration Program satt i gang
internasjonalt samarbeid innen
et prosjekt kalt “Coalition Aerial
var frukter av et proforsvarsforskning, utvikling og
Reconnaissance and Surveillance”,
anskaffelse.
gram, igangsatt av det
som drar nytte av deltakelse fra
The Advanced Concept Techland som Frankrike, Tyskland,
amerikanske forsvarsnology Demonstration Programgir
Italia, Norge og Storbritannia.
departementet, som
en slik mulighet. Øket alliert deltaDette prosjektet søker å utvikle
kelse i dette programmet kan i
interoperabilitet mellom allierte
raskt søker å integrere
betydelig grad bidra til fremtidige
overvåkingssystemer og vil i siste
ny teknologi i
koalisjonsoperasjoner og Initiativet
instans hjelpe koalisjonsstyrkene
for forsvarsevner. Det vil gjøre det
med å finne mobile mål raskere og
krigføring.
mulig for USA å dele kostnadene
styrke deres angrepsevner.
ved teknologiinitiativer og hjelpe
Alliansens styrker møtte også
de allierte til raskt å se hva som virvanskeligheter da de angrep fienker i koalisjonsoperasjoner og derdens luftforsvarssystemer. Disse systemene skrudde
ved gjøre det mulig for dem å innarbeide sine krav tidofte av sine radarer og hindret dermed NATOs radarlig i prosessen, i stedet for å gjøre dyrere endringer
søkende missiler fra å oppdage dem. Mens Alliansens
senere. Til slutt kan det bidra til felles evner og det
styrker undertrykket fiendens luftforsvar, kunne de ikke
betyr interoperabilitet.
ødelegge dem og deres fortsatte eksistens forårsaket
Operation Allied Force var en suksess fordi
forståelige bekymringer. En første vurdering fra flygerAlliansen var politisk samlet. Den var også lærerik,
rapporter og andre kilder talte opp nesten 700 rakettved at den lærte oss mye om koalisjonskrigføring og
skudd fra en rekke av fiendens luftforsvarssystemer.
dens fremtidige behov. Den kanskje viktigste lærdomFor å ta opp dette problemet, initierte Advanced
men er at Alliansen må arbeide for bedre, militære
Concept Technology Demonstration Program et proevner for koalisjonskrigføring og den beste måten å
sjekt som de kalte “Quick Bolt”. Dette prosjektet vil
gjøre det er ved å arbeide sammen. Sammen kan vi få
integrere flere andre typer styringsteknologi i radartil den samlede, militære innsats som vil være avgjøsøkende missiler, som vil gjøre det mulig for disse misrende for at fremtidige koalisjonsoperasjoner skal lyksilene å forbli rettet mot luftforsvarssystemene, selv
kes.
■
etter at de har skrudd av sine radarer.
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“KOSOVO - One Year on Achievement and Challenge”
Rapport fra NATOs generalsekretær Lord Robertson

“The NATO Handbook - 50the Anniversary edition”
En omfattende guide til NATOs mål og aktiviteter, dens
nåværende politikk og strukturer; en kronologi over de siste
50 årene av Alliansens historie og en samling viktige politiske dokumenter og juridiske tekster.

“Economics Colloquium 1999”
Referat fra kollokviet fra november 1999 om økonomisk
utvikling og reformer i samarbeidspartnerlandene

“The Reader’s Guide to the Washington Summit”
Samling av alle de offisielle tekstene og erklæringene som ble
gitt ut på NATOs toppmøte i Washington i april 1999, inkludert
bakgrunnsinformasjon om Alliansens programmer og aktiviteter.

“Extending Security:
The Role of NATO and its Partner Countries”
Et omfattende, illustrert hefte som beskriver hvordan NATO
arbeider og dekker den politiske utviklingen innen
avgjørende områder av Alliansens arbeid

“NATO at 50”
Introduksjonshefte om Alliansens historie, som gir et overblikk
over de viktigste emnene på NATOs nåværende agenda.

“NATO Topics”
Visuell presentasjon av Alliansen som skisserer milepæler i NATOs
utvikling og sentrale spørsmål på dens nåværende agenda
(kun elektronisk utgave: www.nato.int/docu/topics/2000/home)

“NATO Update”
Ukentlig informasjonsark som kort dekker NATOs aktiviteter og hendelser, og gir et bredt overblikk over allianseomfattende initiativer.
(kun elektronisk utgave: www.nato.int/docu/topics/update/index)

ALLE PUBLIKASJONENE ER TILGJENGELIG PÅ ENGELSK OG FRANSK; MANGE ER OGSÅ TILGJENGELIGE PÅ ANDRE SPRÅK
Elektroniske versjoner av disse publikasjonene er tilgjengelige
på NATOs web site (http://www.nato.int)

Alle spørsmål og bestillinger av trykkede kopier skal rettes til:
Office of Information and Press - Distribution Unit
Bld Leopold III - 1110 BRUSSELS, BELGIUM
Tel: 00-32-2 707 5009
Fax: 00-32-2 707 1252
E-mail: distribution@hq.nato.int
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Web siten inneholder også offisielle erklæringer, pressemeldinger og taler, og annen informasjon om Alliansens strukturer, politikk og aktiviteter, i tillegg til å tilby forskjellige on-line tjenester.

35

Sommer/høst 2000

C-blad
Returadresse:
Den norske Atlanterhavskomité
Fridjof Nansens plass 6, 0160 Oslo

den nord-atlantiske allianse

belgia
canada
danmark
frankrike
hellas
island
italia
luxemburg
nederland
norge
polen
portugal
spania
storbritannia
tsjekkia
tyrkia
tyskland
ungarn
usa

