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1. INNLEDNING
”Det er lettere å vinne befolkningens tillit ved å vise at vi bryr oss,
enn å tvinge gjennom vår vilje med makt”1
Norsk CIMIC offiser, Kosovo 1999.

Om morgenen 12. oktober 1999 ble Telemark bataljon formelt innlemmet i den internasjonale
militærstyrken Kosovo Force (KFOR) i Kosovo, en provins i Den føderale republikken
Jugoslavia. Styrken var ledet av North Atlantic Treaty Organization (NATO) og bestod av
fem internasjonale brigader, Multi National Brigades, under ledelse av Frankrike, Italia,
Storbritannia, Tyskland og USA. Den norske bataljonen gikk inn i den britiske brigaden.
Britenes brigadeområde omfattet provinshovedstaden Pristina og områdene rundt, sentralt i
Kosovo, og den norske avdelingen fikk ansvaret for de tre kommunene Glogovac, Kosovo
Polje og Obilic, nordvest for Pristina.2

De første internasjonale KFOR-styrkene hadde gått inn i Kosovo fire måneder tidligere, kort
tid etter at NATO alliansen og den føderale republikken Jugoslavia hadde undertegnet
fredsavtalen som markerte avslutningen på forsvarsalliansens 78 dager lange luftkampanje
mot jugoslaviske mål. Luftkampanjen var blitt igangsatt for å tvinge serbiske myndigheter til
å avslutte konflikten med den albanske geriljabevegelsen Kosovos frigjøringshær, Kosovo
Liberation Army (KLA). Dagen før de internasjonale militære styrkenes innmarsj hadde
Sikkerhetsrådet i De forente nasjoner (FN) vedtatt resolusjon 1244. Resolusjonen ga KFOR
og FNs overgangsadministrasjon United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) suvereniteten
over provinsen i en ubestemt tidsperiode, og la opp til et tett samarbeid mellom de to.3 I
mandatet fikk KFOR-styrkene ansvaret for å etablere ro, orden og sikkerhet, avvæpne KLA
og støtte opp om den sivile tilstedeværelsen. Innenfor hvilke arbeidsområder og i hvilken grad
de internasjonale militære styrkene skulle støtte opp den sivile tilstedeværelsen ble ikke
spesifisert. Dette bidro til at de fem brigadene løste arbeidsoppgaven ulikt og at Telemark

1

KFOR I Kontingentbok, Veien mot fred, august 1999-april 2000, 2000: 18.
I denne studien er engelske og serbiske stedsnavn benyttet. Det er basert på at det var disse navnene
den norske styrken benyttet i perioden 1999-2004, og reflekterer ikke et politisk standpunkt.
3
Thijs W. Brocades Zaalberg. Soldiers and Civil Power: Supporting or Substituting Civil Authorities
in Modern Peace Operations, Amsterdam University Press 2006: 295.
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bataljon, samt flere andre nasjoners styrkebidrag, ble involvert i en rekke sivil-relaterte
oppgaver som de verken var forberedt, trent eller utstyrt for å skulle utføre.4

Studiens problemstilling
Denne empiriske studien tar for seg den norske KFOR-bataljonens sivil-militære samarbeid
fra høsten 1999 til sommeren 2004. Studien tar utgangspunkt i arbeidsoppgavene som lå til
bataljonsstabens seksjon for sivil-militært samarbeid, CIMIC-seksjonen, og behandler
følgende problemstilling: Hvilke forhold påvirket utformingen av den norske bataljonens
sivil-militære samarbeid? Hva kjennetegnet bataljonens samarbeid med sivile aktører? Kan
det identifiseres en utvikling fra norske infanteribataljoners sivil-militære samarbeid i
tidligere internasjonale operasjoner og frem til den norske KFOR-bataljonens sivil-militære
samarbeid i Kosovo?

Høsten 1999 var NATO i ferd med å utvikle et konsept for sivil-militært samarbeid i
internasjonale fredsoperasjoner. Med utgangspunkt i erfaringene fra implementeringen av
fredsavtalen i Bosnia hadde alliansen utviklet en definisjon, flere arbeidsdokumenter og
kursmateriell, og medlemslandene var nær ved å enes om en doktrine og felles retningslinjer.5
I det norske forsvaret fantes det ingen doktrine, retningslinjer eller håndbøker for sivilmilitært samarbeid i internasjonale fredsoperasjoner.6 Det var ingen nasjonale kurs og ingen
form for organisert overføring av erfaringer gjort i en operasjon til en annen.7 Da Telemark
bataljon fikk ansvaret for sitt operasjonsområde, erfarte bataljonsstaben at NATOs
dokumenter om sivil-militært samarbeid ikke var relevante for deres arbeidsoppgaver, og lot
være å benytte dem.8 Andre forhold enn internasjonale og nasjonale styringsdokumenter ble
dermed førende for styrkens samarbeid med sivile aktører. Denne studien viser at den norske
bataljonens utforming av det sivil-militære samarbeidet var påvirket av situasjonen i
ansvarsområdet, føringer fra den britiske brigadeledelsen, en fraværende forsvarsledelse og
prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Videre var den norske styrkens sivil-militære

4

Thijs W. Brocades Zaalberg, Soldiers and civil power: Supporting or Substituting Civil Authorities
in Modern Peace Operations, Amsterdam University Press 2006a: 315-321.
5
Thijs W. Brocades Zaalberg,”Countering Insurgent-terorism: Why NATO Chose The Wrong
Foundation For CIMIC”, Small Wars and Insurgencies vol. 17, nr. 4, 2006b: 406.
6
Rune Jensen, CIMIC i fredsstøttende operasjoner- en studie basert på erfaringer fra Kosovo, 2003:
7
Ole A Heintz, Erfaringsoverføring fra kontingenter i utenlandsoperasjoner til nye kontingenter i
Norge 2009:87
8
KFOR I, Kontingentrapport. Rune Jensen oppgave, samtale med Oberstløytnant Rune Jensen,
CIMIC offiser i Telemark bataljon, KFOR I.
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samarbeid kjennetegnet av bataljonsledelsens vilje til å samarbeide med sivile aktører,
enkeltpersoners handlekraft og gjennomføringsevne, samt et mangfold av prosjekter, tiltak og
aktiviteter.

I løpet av KFOR-operasjonen ble det sivil-militære samarbeidets målsetting og funksjon
endret. I perioden 1999-2001 var målsettingen for den norske styrkens samarbeid med sivile
aktører at arbeidet skulle føre til økt styrkebeskyttelse. I målsettingen lå det implisitt at
arbeidet var en militær støttefunksjon, altså en arbeidsoppgave som støttet det militære
oppdraget. Utover i perioden ble situasjonen i ansvarsområdet stadig roligere og mot slutten
av 2001 var store deler av det militære oppdraget løst. Samtidig opplevde den internasjonale
tilstedeværelsen at den serbiske minoritetsbefolkningen fortsatte å forlate provinsen. I
begynnelsen av 2002 igangsatte dermed den britiske brigadeledelsen operasjon Argonaut i to
kommuner i det norske ansvarsområdet. Målsettingen for operasjonen var at albanere og
serbere skulle leve fredelig sammen og delta aktivt i de samme politiske strukturene. Arbeidet
med operasjonen førte til at målsettingen for den norske styrkens samarbeid med sivile
aktører ble å fremme fred og forsoning. Implisitt i målsettingen lå det at arbeidet var et
politisk virkemiddel som ble benyttet for å nå operasjonens overordnede politiske mål.

Sommeren 2003 ble antallet soldater i den norske styrken redusert og bataljonen omgjort til
en utrykningsstyrke som ble satt inn der KFOR-ledelsen hadde behov for ekstra mannskaper.
Endringen medførte at styrken gikk ut av brigaderammen og ikke lenger hadde et eget
ansvarsområde. Dette førte til at avdelingen samarbeidet med sivile aktører både i Norges
tidligere ansvarsområde og andre bataljoners mråde uavhengig av egne militære oppdrag, og i
forbindelse med egne militære operasjoner overalt i provinsen. På denne måten ble formålet
med arbeidet både økt styrkebeskyttelse og fremme av fred og forsoning, og samarbeidet ble
således både benyttet som en militær støttefunksjon og et politisk virkemiddel.

Endringene av det sivil-militære samarbeidets målsetting og funksjon førte derimot ikke til
endring i samarbeidets innhold. I løpet av de årene den norske styrken stod i Kosovo handlet
samarbeidet med sivile aktører alltid om infrastrukturprosjekter, helsetjenester og sosiale
arrangementer. Videre var måten disse prosjektene, tiltakene og aktivitetene kom i stand og
ble utført på stort sett den samme. Arbeidet ble som oftest initiert av befal og mannskaper ut
ifra deres vurderinger av behovene i ansvarsområdet og det ble realisert ved at befal og
mannskaper stort sett var de som utførte det. Hvis en bygning skulle bygges var det gjerne
3

befal og mannskaper som bygde det, hvis lokale leger trengte helseopplæring så var det gjerne
sanitetspersonell som underviste og hvis ungdommer skulle spille fotballturnering var det
gjerne befal og mannskaper som arrangerte kampene.

Ved millenniumskiftet var målsettingen for det sivil-militære samarbeidet, i følge den norske
forsvarsledelsens, økt styrkebeskyttelse. I Forsvaret var det derimot ikke etablert en
overordnet definisjon eller et strategisk konsept for styrkebeskyttelse.9 I deler av hæren fantes
det en oppfatning om at styrkebeskyttelse var en operasjonalisering av vurdert risiko.10 I den
sammenhengen var en myk tilnærming, bestående av dialog, tillitt og respekt å foretrekke.
Tenkningen var med andre ord at ved å samarbeide med sivile aktører ville den norske
styrken få økt tillitt og velvilje blant lokalbefolkningen, som igjen ville føre til økt tilgang til
informasjon slik at avdelingen kunne gjøre bedre risikovurderinger og på den måten få økt
styrkebeskyttelse.11 Dette var derimot ikke en omforent oppfatning som alle avdelinger
innenfor hæren delte. Innenfor avgrensede miljøer innenfor forsvarsgrenen var det både andre
og mer nyanserte oppfattelser.12 De ulike miljøenes ulike oppfatninger bidro til at
sammenhengen mellom økt tillitt og tilgang til informasjon sjelden ble kommunisert. Svært
ofte ble det uttrykt at samarbeid med sivile aktører ville føre til økt styrkebeskyttelse.
Hvordan eller på hvilken måte dette skulle skje var det opp til tilhøreren å tenke ut selv.
Likeledes var det ingen strategi for hvordan en militær avdeling kunne fremme fred og
forsoning blant lokalbefolkningen. Den norske hærstyrken i Kosovo befant seg med andre ord
i en situasjon der de var satt til å utføre et sivil-militært samarbeid som ikke var definert, for å
oppnå målsettinger som ikke var definert. Det grunnlaget de hadde å basere arbeidet på var en
oppfatning og forståelse for temaet basert på norske befal og mannskapers erfaringer fra
tidligere internasjonale fredsoperasjoner.

KFOR-operasjonen var fjerde gang Norge sendte infanteribataljoner til en internasjonal
fredsoperasjon. De tre tidligere operasjonene var Organisation des Nations Unies au Congo
(ONUC) i Kongo, der bataljonen deltok i 4 måneder i 1963, United Nations Interim Forces in
Lebanon (UNIFIL) i Libanon, der bataljonene deltok i perioden 1978–1998 og Stabilization

9

Thomas Toftevåg. Ingen å miste. Er force protection basert på systematikk, erfaring eller
tilfeldigheter? Masteroppgave ved Forsvarets stabsskole, 2009: 44.
10
Per Christian Gundersen, Risikohåndtering og styrkebeskyttelse, aspekter ved norsk militærkultur i
internasjonale operasjoner, Masteroppgave ved Forsvarets stabsskole, 2008: 65.
11
Ibid
12
Toftevåg, 2009:45.
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Force (SFOR) i Bosnia, der bataljonene deltok i perioden 1997–1999. ONUC, UNIFIL,
SFOR og KFOR operasjonene var fire ulike fredsoperasjoner. ONUC og UNIFIL var
tradisjonelle fredsbevarende operasjon under ledelse av FN, mens SFOR og KFOR var
fredsopprettende operasjoner under ledelse av NATO.13 I alle operasjonene samarbeidet den
norske styrken med sivile aktører. Denne studien viser at innholdet i det sivil-militære
samarbeidet i alle disse årene har vært infrastrukturprosjekter, helsetjenester og sosiale
arrangementer. Studien identifiserer også et humanitært element eller en humanitær
tilbøyelighet i arbeidet, som varierer i styrke og uttrykk i de ulike operasjonene. Denne
tilbøyeligheten kommer til uttrykk i avdelingenes ønske om å bedre sivilbefolkningens
livsvilkår, og henter inspirasjon og kraft fra det norske sivilsamfunnets dugnadsånd. Tanken
om at samfunnsproblemer kan løses ved at enkeltindivider legger vekk andre forpliktelser og
står sammen for å hjelpe hverandre. I denne sammenhengen har de norske soldatenes
personlige og frivillige engasjement spilt en viktig rolle. Utenriksdepartementet har finansiert
dette humanitære elementet ved de norske styrkenes sivil-militære samarbeid siden 1982.

Studien er delt inn i seks kapitler. I første kapittel presenteres studiens tema og
problemstilling. Deretter gis en redegjørelse av tre ulike tilnærminger til sivil-militært
samarbeid i internasjonale fredsoperasjoner, et omriss av norsk utenrikspolitisk
historieforskning og en beskrivelse av bruk av kilder og litteratur. I annet kapittel skisseres
det norske forsvarets forhold til internasjonale fredsoperasjoner i perioden etter andre
verdenskrig og frem til tusenårsskiftet, og det redegjøres for norske infanteribataljoners sivilmilitære samarbeid i ONUC, UNIFIL og SFOR operasjonene. I tredje kapittel gis det et
innblikk i konflikten mellom albanere og serbere i Kosovo i perioden 1997–2004. Fjerde
kapittel behandler de fire første KFOR kontingentenes sivil-militære samarbeid i perioden
oktober 1999– desember 2001 og diskuterer allmenne temaer ved samarbeidet som ble
aktualisert i denne perioden. Femte kapittel behandler de fem siste kontingentenes sivilmilitære samarbeid i perioden januar 2002– juli 2004 og diskuterer allmenne
problemstillinger ved samarbeidet som ble aktualisert i denne perioden. Videre tar kapitlet for
seg forsvarsledelsens arbeid med sivil-militært samarbeid i samme periode. I siste kapittel
oppsummeres funnene og det presenteres en relativt allment utformet konklusjon.
Konklusjonen foregripes i noen grad gjennom problemstillingen og innledningen.
13

I Stortingsmelding nr. 14 (1992-1993), Beredskap for fred. Om Norges framtidige militære FNengasjement og FNs rolle som konfliktløser, er UNOC listet som en tradisjonell fredsbevarende
operasjon. Mandatet ble endret i løpet av operasjonen, men dette ser ikke ut til å ha påvirket den
norske styrkens tilnærming til oppdraget.
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Sivil-militært samarbeid i internasjonale fredsoperasjoner
Den amerikanske historikeren Thomas R. Mockaitis har uttalt at å definere sivil-militært
samarbeid er som å spikre gele til en vegg.14 Metaforen illustrerer et sammensatt og
komplekst saksfelt, med mange aktører og enda flere agendaer. En av hovedutfordringene
med å definere sivil-militært samarbeid er at sentrale aktører har ulik oppfatning av hva
samarbeidet handler om. En stor del av denne debatten har dreid seg om samarbeidsforholdet
mellom internasjonale militære styrker og humanitære organisasjoner. I følge den
nederlandske forskeren Sebastiaan Rietjens har sivil-militært samarbeid i internasjonale
fredsoperasjoner to ulike identiteter, knyttet til aktørenes motiver for å delta i samarbeidet. 15
Rietjens beskriver de to ulike identitetene som en humanitær og en politisk identitet. Den
humanitære identiteten er knyttet til oppfattelsen om at samarbeidet er en komponent i en
bredere strategi for overgangen til fred.16 I denne sammenhengen er den internasjonale
militære styrkens fremste oppgave å sørge for sikkerheten slik at lokale aktører og
humanitære organisasjoner kan utføre sitt arbeid. I tillegg kan de militære styrkenes ressurser
spille en viktig rolle i å støtte dette arbeidet. Den politiske identiteten er knyttet til den
internasjonale militære tilstedeværelsens legitimitet og oppfatningen om at militær makt kan
brukes til humanitære formål.17 I denne sammenhengen beskrives det sivil-militære
samarbeidet som en styrkemultiplikator som kan bidra til operasjonens suksess ved å hindre
dobbeltarbeid, gi en økt utnyttelse av begrensede ressurser og redusere tilfellene der militære
og humanitære aktører forstyrrer hverandres arbeid. På et lavere nivå kan den politiske
identiteten også knyttes til lokale aktørers samtykke i den militære tilstedeværelsen, som igjen
kan gi en form for styrkebeskyttelse. Denne studien tar utgangspunkt i Rietjens beskrivelser
av de to identitetene, men fokuserer på det sivil-militære samarbeidets funksjon. Det er i den
sammenheng viktig å legge merke til at Rietjens humanitære identitet fører til at samarbeidet
får en politisk funksjon, og videre at Rietjens politiske identitet fører til at samarbeidet får en
militær funksjon.

I følge Rietjens påvirker det sivil-militære samarbeidets humanitære og politiske identitet
utøvelsen av samarbeidet, analysene og diskusjonen. Det empiriske materialet som er brukt i
Thijs Brocades Zaalberg, ”Countering Insurgent-Terrorism: Why NATO chose the wrong
foundation for CIMIC”, Small Wars and Insurgencies, 2006b: 403.
15
S.J.H. Rietjens, Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency,Brill, 2008: 6-7.
16
S.J.H. Rietjens, 2008: 7.
17
Rietjens, 2008: 6.
14
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denne studien viser at det sivil-militære samarbeidets to identiteter påvirket norske aktørers
oppfatning av den norske militære styrkens sivil-militære samarbeid i Kosovo. I løpet av de
fem årene den norske bataljonen stod i Kosovo mottok Forsvaret om lag NOK 8 000 000 i
prosjekttilskudd fra Utenriksdepartementet til hærstyrkens sivil-militære arbeid.18 I
departementet ble styrkens sivil-militære samarbeid betraktet som en kanal for norsk
utviklingsbistand til Kosovo.19 I den norske forsvarsledelsen ble hærstyrkens sivil-militære
samarbeid oppfattet som en militær støttefunksjon som bidro til økt styrkebeskyttelse.
Forsvarsledelsen fant støtte for sitt syn i NATOs arbeid med å utvikle et konsept for sivilmilitært samarbeid eller Civil-Military Co-operation (CIMIC).

Under den kalde krigen var sivil-militært samarbeid i NATO sammenheng en funksjon
knyttet til logistikk i randsonen av militære operasjoner. CIMIC funksjonens arbeidsoppgaver
gikk ut på å tilrettelegge for konvensjonelle militære styrker ved å håndtere sivile hindringer,
slik som store flyktningestrømmer, og sørge for at styrkene fikk benytte sivile ressurser og
infrastruktur.20 I forbindelse med IFOR og SFOR operasjonene i Bosnia ble sivil-militært
samarbeid aktualisert og alliansen så behov for å utvikle et bredere CIMIC konsept. I arbeidet
med dette fortsatte alliansen å betrakte sivil-militært samarbeid som en militær funksjon som
skulle støtte det militære oppdraget. I 2001 vedtok medlemslandene retningslinjer for CIMIC
der funksjonen ble definert som: ‟The Coordination of cooperation, in support of the mission,
between the NATO Commander and civil actors, including national population and local
authorities, as well as international, national, and non-governmental organisations and
agencies.” 21

I følge den nederlandske historikeren Thijs Brocades Zaalberg bygger NATOs CIMIC
konsept på de alliertes erfaringer under den andre verdenskrig, der de fremrykkende militære
styrkene under amerikansk ledelse opplevde forholdet til det sivile samfunnet som et
forstyrrende element.22 For at den militære ledelsen skulle få konsentrere seg om å nedkjempe
fienden, ble det opprettet en egen avdeling for sivile saker, en såkalt civil affairs unit, som tok
18
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Thijs Brocades Zaalberg, 2006b: 403.
19

7

seg av kontakten og samarbeidet med sivile aktører.23 Mannskapene som var knyttet til
avdelingen, hjalp blant annet til med å rehabilitere infrastruktur og distribuere nødhjelp i de
frigjorte områdene.24 Disse aktivitetene gikk under navnet sivil-militære operasjoner, eller
civil-military operations.25 I etterkant av verdenskrigen gikk den sivil-militære erfaringen tapt
blant europeiske militære styrker, men ble bevart i det amerikanske forsvaret der
forsvarsmyndighetene opprettholdt en civil affairs enhet med 5.000 reservister fra hæren.26 Da
NATOs IFOR styrker gikk inn i Bosnia i 1995 sendte USA et styrkebidrag fra enheten, og
deres arbeid påvirket i vesentlig grad den videre utviklingen av CIMIC i alliansen.

I følge Brocades Zaalberg kunne NATO ha bygget sitt CIMIC konsept på en annen historisk
erfaring, nemlig de britiske militære styrkenes erfaring fra opprørsbekjempelse i de britiske
koloniene under kolonitiden og da spesielt opprøret i Malaya i perioden 1948-1955.27 I
Malaya var et tett samarbeid med den sivile britiske administrasjonen et sentralt element i
oppdragsløsningen, kombinert med begrenset bruk av militær makt, opprettholdelse av lov og
orden i regjeringskontrollerte områder, og ulike sivil-relaterte tiltak for å hindre opprørernes
innflytelse på sivilbefolkningen.28 Mot slutten av 1950-tallet, ble denne formen for
opprørsbekjempelse en del av pensum på The Royal Military Academy, og på grunn av
konflikten i Nord-Irland ble interessen for lav intensitets konflikter opprettholdt i det britiske
forsvaret.29

I NATOs fredsoperasjoner på Balkan kom de amerikanske og britiske militære styrkenes
ulike tilnærming til sivil-militært samarbeid tydelige til uttrykk. Både i Bosnia og Kosovo var
CIMIC funksjonen i det amerikanske styrkebidraget organisert som en egen enhet, og
mannskapene i enheten erfarte at mulighetene for å samarbeide med sivile aktører ble
begrenset av den amerikanske styrkens engasjementsregler og sikkerhetstiltak. I den
amerikanske operasjonelle ledelsen var det sterke motforestillinger mot å bli involvert i det de
anså som sivile oppgaver. I det britiske styrkebidraget var CIMIC funksjonen integrert i den
operasjonelle ledelsen, og samarbeidet med sivile aktører ble betraktet som en sentral
arbeidsoppgave som bidro til økt styrkebeskyttelse. I den britiske operasjonelle ledelsen var
23
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det en vilje til å påta seg det de anså som sivile oppgaver. I løpet av NATO operasjonen i
Kosovo oppstod det således et gap mellom teori og praksis i hvordan alliansens styrker utøvde
CIMIC.30 Bakgrunnen var det sivil-administrative tomrommet som oppstod i provinsen
høsten 1999, etter at den serbiske administrasjonen hadde forlatt området og den
internasjonale sivile tilstedeværelsen enda ikke var etablert. Situasjonen bidro til en utvikling
i alliansens CIMIC-arbeid der teorien lå tett opptil det amerikanske forsvarets tilnærming,
mens det norske og flere av de andre internasjonale styrkebidragenes utøvelse lå tett opptil det
britiske forsvarets tilnærming.

Sivil-militært samarbeid har også funnet sted i FNs tradisjonelle fredsoperasjoner, men i
begrenset grad. Under den kalde krigen ble fredsbevarende styrker gjerne utplassert som en
buffer mellom to stater, hvor det fantes en lokal sivil administrasjon som tok vare på
befolkningen. De internasjonale militære styrkene kunne bare utplasseres dersom partene i
konflikten samtykket, styrkene skulle være upartiske og våpenmakt kunne bare brukes til
selvforsvar. I disse operasjonene var sivil-militært knyttet til prinsippet om partenes samtykke
ved å opprettholde sivilbefolkningens tillitt.31 Partenes samtykke var knyttet til nivået for
forståelse, aksept, popularitet og støtte til den militære styrken og deres oppdrag.32 Støtten
kunne variere med tid og sted, og måtte kontinuerlig opprettholdes.33 Norske
infanteribataljoner ble for første gang involvert i sivil-militært samarbeid i ONUCoperasjonen i Kongo i 1963, og igjen i UNIFIL-operasjonen i Libanon i 1978-1998. I ONUC
var målsettingen, i tråd med prinsippet om å opprettholde partenes samtykke, å etablere tillitt
blant sivile og forbedre forholdet mellom de militære styrkene og sivilbefolkningen. I
UNIFIL var hovedmålsettingen for det sivil-militære samarbeidet å bedre sivilbefolkningens
livsvilkår. 34 I begge operasjoner var samarbeidet med sivile aktører preget av en humanitær
tilbøyelighet. I UNIFIL-operasjonen utviklet tilbøyeligheten seg raskt til et sterkt humanitært
element. Elementet kom blant annet til utrykk i etableringen av en egen humanitær komite.
Den norske deltakelsen i UNIFIL varte nesten helt frem til begynnelsen av KFORoperasjonen. I denne studiens empiriske materiale er det tydelig at det humanitære
engasjementet fra FN-operasjonen i Libanon ble brakt videre inn i den norske styrkens sivil30
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militære samarbeid i Kosovo. Det norske Utenriksdepartementets årelange økonomiske støtte
til UNIFIL-styrkens humanitære prosjekter ble videreført i både SFOR og KFORoperasjonene og støttet opp under den humanitære tilbøyeligheten i den norske styrkens sivilmilitære samarbeid i disse to operasjonene.

Et omriss av norsk utenrikspolitisk historieforskning.
Denne studien er satt innenfor en ramme av norsk utenrikspolitisk historieforskning, og
historiske studier gjort av norske myndigheters innsats for å fremme internasjonal fred og
forsoning. Bakgrunnen er den rollen forsvarets deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner
har spilt i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt de norske styrkenes opprinnelige
intensjon med det sivil-militære samarbeidet, nemlig å etablere tillitt og bedre
sivilbefolkningens livssituasjon.

I norsk utenrikspolitikk har FN vært en hjørnesten helt siden organisasjonen ble opprettet i
1945, og norske myndigheter har alltid vært opptatt av å støtte organisasjonens arbeid med
personell og økonomiske ressurser. Likeledes har NATO vært en hjørnesten i norsk forsvars
og sikkerhetspolitikk helt siden Norge gikk inn forsvarsalliansen i 1949. Under den kalde
krigen handlet forsvars- og sikkerhetspolitikken om forholdet mellom øst og vest, hvor
NATO-medlemskapet var helt sentralt. Samtidig var norske myndigheter i hele perioden
opptatt av å fremme internasjonalt fredsarbeid. Etter avslutningen på den kalde krigen
begynte myndighetene å se utenrikspolitikken i geografisk fjerntliggende områder i
sammenheng med forsvars- og sikkerhetspolitikken, og aktivitetsnivået i fredsarbeidet økte
betraktelig. Det ble også tydelig at norske myndigheter ønsket en mer selvstendig rolle, en
mer direkte norsk rolle, i dette arbeidet. Tilnærmingen mellom norsk utenrikspolitikk og
norsk forsvars- og sikkerhetspolitikken kom tydelig frem i Stortingsmelding nr. 11 (19891990) ”Om utviklingstrekk i det internasjonale samfunnet og virkninger for norsk
utenrikspolitikk” som ble lagt frem høsten 1989. I meldingen ble et utvidet sikkerhetsbegrep,
hvor menneskelig sikkerhet ble betraktet som like viktig som statlig sikkerhet, lagt til grunn.
Tilnærmingen mellom norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk fortsatte utover 1990-tallet
presset frem av den internasjonale utviklingen og utviklingen i NATO. I boken I kamp for
fred, UNIFIL i Libanon – Norge i UNIFIL skriver forfatterne Dag Leraand og Wegger
Strømmen at under den kalde krigen medførte den norske utenriks- og forsvarspolitikken en
arbeidsdeling mellom Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet der FN var regnet
som UDs domene og NATO var FD sitt. Denne arbeidsdelingen gjaldt også norske
10

styrkebidrag til FNs fredsbevarende operasjoner. Først utover på 1990-tallet tok
Forsvarsdepartementet over ansvaret for den internasjonale militære deltakelsen.

I perioden 1995–2004 ble de tre oppdragsverkene Norsk utenrikspolitikks historie, Norsk
forsvarshistorie og Norsk utviklingshjelps historie publisert. Verkene er basert på et
omfattende empirisk materiale, gir en kronologisk fremstilling og legger vekt på å beskrive
prosessene som ledet frem mot beslutningstakernes endelige avgjørelser. Årsaksforklaringene
tar utgangspunkt i Norges geografi, økonomiske interesser og historiske erfaringer i tillegg til
å være systemorienterte.35

I bind seks av Norsk utenrikspolitikks historie, Oljealder 1965–1995, lanserte historikeren
Rolf Tamnes begrepet norsk engasjementspolitikk, som en beskrivelse av norske
myndigheters innsats på utenrikspolitiske saksområder som fred, utvikling, bistand, miljø,
multilateralisme og menneskerettigheter.36 Engasjementspolitikken kan konkretiseres i de fire
hovedkomponentene utviklingshjelp, nødhjelp, fred og forsoningsarbeid og internasjonale
fredsoperasjoner.37 I sin fremstilling viste Tamnes hvordan engasjementspolitikken vokste
frem fra siste halvdel av 1960-tallet, og ble ytterligere forsterket som en bærebjelke i norsk
utenrikspolitikk mot slutten av den kalde krigen og utover på 1990-tallet. Tamnes identifiserte
Brundtland-kommisjonen for miljø og utvikling i 1987 og Oslo-avtalen for fred i Midtøsten i
1993 som høydepunkter i norsk engasjementspolitikk.

Det norske engasjementet i norsk utenrikspolitikk er ikke noe som plutselig oppstod mot
slutten av 1960-tallet. I monografien ”Norway`s Foreign Relations – A History” fra 2001,
viser historikeren Olav Riste en historisk linje fra løsrivelsen fra Sverige i 1905 og frem til i
dag i forhold til hvordan Norge forvalter sin utenrikspolitikk. I monografien identifiserer
Riste tre trender som han beskriver som nøytralitet og isolasjonisme, internasjonalisering og
misjonærimpuls, og han viser hvordan de tre trendene har dominert i ulike tiår, men også
eksistert side om side.38 Den klassiske norske nøytralismen tok form i de første årene etter
1905 da landet var erklært nøytralt, men hvor myndighetene regnet med at Storbritannia ville
komme til unnsetning hvis nødvendig, i en krise eller krigssituasjon. Misjonærimpulsen var
Helge Pharo, ”Den norske fredstradisjonen- et forskningsprosjekt” Historisk tidsskrift 2005: 241
Rolf Tamnes, oljealder: 1965-1995, Bind 6 i Norsk utenrikspolitikks historie, 1997: 339-447
37
Annika Hansen, ”Fredsnasjonen Norge og de nye FN-operasjonene” i Even Lange, Helge Pharo og
Øyvind Østerud, Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk, Unipub, Oslo. 2009:
38
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tydelig i mellomkrigstiden, men da i form av mye prat og relativt lite handling. Ikke minst i
myndighetenes sterke argumentasjon for å fremme nedrustning og internasjonal folkerett. I
1940-årene kom internasjonaliseringen, eksemplifisert av Norges medlemskap i NATO. I
perioden 1970–2000 eksisterte de tre trendene side om side og var synlige i landets forhold til
EU, NATO og FN.

Litteratur og kildetilfang
I norsk historieforskning har Forsvarets deltakelse i internasjonale operasjoner fått lite
oppmerksomhet. Emnet har i liten grad vært beskrevet og det som er skrevet er gjerne en del
av en større fremstilling av norsk utenrikspolitikk eller utviklingen av forsvaret i etter den
kalde krigen. Den norske deltakelsen i UNEF og UNOSOM er behandlet i to historiske
masteroppgaver.39 Norske styrkebidrags sivil-militære samarbeid i internasjonale operasjoner
har ikke tidligere vært beskrevet med en historisk tilnærming. Ved forsvarets høgskole er det
levert to masteroppgaver som tar for seg norske styrkebidrags sivil-militære samarbeid på
Balkan.40 Studiene har en samfunnsfaglig tilnærming og tar utgangspunkt i NATOs CIMIC
doktrine når de behandler den norske styrkens sivil-militære samarbeid.

Med dette som utgangspunkt er denne studien er basert på en bred gjennomgang av litteratur,
sekundærkilder, og arkivmateriale, samt strukturerte samtaler. Bind 6 Oljealder 1965–1995
av Rolf Tamnes i Norsk utenrikspolitikks historie, bind 5 1970–2000: Allianseforsvar i
endring av Jacob Børressen, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes i Norsk forsvarshistorie og bind
3 1989–2002: På bred front av Frode Liland og Kirsten Alsaker Kjerland i Norsk
utviklingshjelpshistorie har spilt rollen som viktige historiske referanseverk, i tillegg til
monografien Norways Foreign Relations – A history av Olav Riste og boken Hæren i
Omveltning av Gullow Gjeseth. Det er supplert med oversiktslitteratur og samfunnsfaglige
studier av den norske deltakelsen i fredsoperasjonene ONUC, UNIFIL, SFOR og KFOR.
Denne litteraturen er primært skrevet av norske forfattere og forskere. Unntaket er artikkelen
The Norwegian Approach to peace operations after the cold war av den danske forskeren
Peter Viggo Mortensen.

Christine Due Ose, Med sykkel til Sina. Norgesdeltakelse i FNs første fredsbevarende styrke –
fredsidealisme eller ivaretagelse av egeninteresser? Masteroppgave i Historie, Universitetet i Oslo,
2010; Martin Slåtten, Det norske stabskompaniet i United Nations Operations
39
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I internasjonal forskning er andre nasjoners sivil-militære samarbeid i NATO operasjonene på
Balkan behandlet, og for å sette den norske styrkens arbeid inn i en større sammenheng har
studien tatt utgangspunkt i arbeidene til den amerikanske historikeren Thomas R. Mockaities
og den nederlandske historikeren Thijs W.Brocades Zaalberg , samt forskerne James
J.Landon og Richard E Hayes og masteroppgaven til Tina Johansen.41 Masteroppgaven til
Tina Johansen fra 2010 er den eneste studien som er gjort av sivilbefolkningens oppfatninger
av de nordiske styrkenes sivil-militære samarbeid i KFOR operasjonen. Oppgaven gir således
et viktig og interessant perspektiv på det sivil-militære samarbeidet der sivilbefolkningens
perspektiv sjelden kommer til uttrykk i litteraturen.

I tillegg til den nevnte litteraturen bygger studiens beskrivelser av de norske styrkebidragenes
sivil-militære samarbeid i ONUC, UNIFIL, SFOR og KFOR operasjonene på empirisk
materiale fra Riksarkivet, Forsvarets Bortsettingsarkiv, Forsvarsmuseets bibliotek, og
arkivene i Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Norges Røde Kors. Verken
Riksarkivet, Forsvarets Bortsettingsarkiv eller arkivene i Utenriksdepartementet eller
Forsvarsdepartementet har et komplett materiale fra alle de fire internasjonale
fredsoperasjonene. Materialet i de ulike arkivene har derfor utfylt hverandre, og ved enkelte
tilfeller har det vært funnet supplerende materiale i arkivene til Norges Røde Kors og ved
Forsvarsmuseets bibliotek. Ved Forsvarets Bortsettingsarkiv fikk jeg tilgang til skriftlige
dokumenter og deler av forsvarets elektroniske database Ferdaball. Materialet fra Ferdaball
var i hovedsak deler av kontingentrapporter fra SFOR og KFOR-operasjonene, som
omhandlet CIMIC. Disse delene var ikke nummererte. Der dette kildematerialet ligger til
grunn er det i studiens noteapparat dermed referert til de ulike avsnittene. I løpet av arbeidet
med oppgaven ble arkivmaterialet fra Forsvarets Bortsettingsarkiv overført til Riksarkivet.

Arkivmaterialet er av en slik art at det ikke har tillatt detaljert beslutningsanalyse, og det har
vært vanskelig å analysere prosesser i særlig grad av detalj. De ulike prosessenes
sluttresultater har vært blitt sammenlignet og ut ifra dette har det vært gjort antagelser om
hvor beslutningene har vært fattet og ikke fattet.

41
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I løpet av arkivstudiene ble det klart at vesentlige deler av arkivmateriale mangler i to av
arkivene. Riksarkivet har ikke arkivmateriale fra SFOR-bataljonens sivil-militære samarbeid i
Bosnia, og ikke arkivmateriale fra KFOR-bataljonens sivil-militære samarbeid i Kosovo etter
desember 2001. Utenriksdepartementets arkiv har ikke arkivmateriale fra SFOR-bataljonens
sivil-militære samarbeid i Bosnia. Riksarkivet og Utenriksdepartementet har ingen forklaring
på det manglende materialet fra SFOR-operasjonen. Informasjonen om det sivil-militære
samarbeidet i Bosnia er dermed hentet fra kontingentenes minnebøker ved Forsvarsmuseets
bibliotek og fra åpne kilder. Videre har Riksarkivet ingen forklaring på det manglende
arkivmaterialet fra KFOR-operasjonen. Det kan derimot tenkes at mangelen har sammenheng
med nedleggelsen av Distriktskommando Østlandet (DKØ) og opprettelsen av Forsvarets
Innsatsstyrker/ Hæren (FIST/H) i 2002, samt Forsvarets omlegging til et elektronisk
arkivsystem samme år.

Et annet arkivmateriale som mangler er forskningsinstitusjonen Norsk Utenrikspolitisk
Institutts (NUPI) KFOR V arkiv. I 2001 gjennomførte NUPI intervjuer av 66 personer som
var ansatt på ulikt nivå i KFOR og UNMIK, hvor 15 av intervjuobjektene omtalte temaet
CIMIC spesifikt.42 Alle intervjuene ble senere samlet i en database som fikk navnet KFOR V
arkivet. I løpet av arbeidet med denne studien har jeg gjort gjentatte forsøk på å få tilgang til
dette arkivet, men det ser dessverre ser det ut til at materiale har gått tapt. I løpet av arbeidet
med studien var det ingen ved NUPI som visste hvor arkivet befant seg.

I løpet av 2014 ble det gjennomført strukturerte samtaler med 13 informanter som i ulik grad
og på ulike måter har vært involvert i Forsvarets sivil-militære samarbeid. I valg av
informanter ble det lagt vekk på å finne personer som hadde tilknytning til
Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, forsvarsledelsen, KFOR-styrken og
humanitære organisasjoner. Samtalene bar preg av å være ustrukturerte intervjuer der noen
spørsmål var formulert på forhånd og tilleggsspørsmål ble formulert underveis. Det ble tatt
notater for hånd. I boken Fortida er ikke hva den engang var skriver historikeren Knut
Kjeldstadli at noen av utfordringene ved å bruke enkeltpersoners fortellinger som historiske
kilder er at personer kan ha glemt hendelsesforløpet eller erindre feil. De kan også justere
minnene til dagens normer eller forsøke å tilpasse erindringen til hva han eller hun tror at
spørsmålsstilleren ønsker å høre. Spørsmålsstilleren kan også påvirke fortellingen med å stille
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åpne spørsmål. I arbeidet med denne studien har det vært lagt vekt på å stille noen få åpne
spørsmål og la informanten i så stor grad som mulig få fortelle fritt. I den grad det har vært
mulig har den muntlige informasjonen vært kryssjekket mot så vel andre informanters
fremstillinger som skriftlige kilder.
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2. BAKGRUNN
Under den kalde krigen var både norske myndigheter og den norske forsvarsledelsen positive
til å sende militære styrkebidrag til internasjonale fredsbevarende operasjoner, så lenge det
ikke gikk på bekostning av invasjonsforsvaret. Oppfatningen av fredsbevarende operasjoner
som en underordnet tilleggsoppgave for det norske forsvaret preget forvaltningen av
deltakelsen og det var lite fokus på forberedelser, oppfølging og ivaretakelse av erfaringer.
Utover på 1990-tallet ble internasjonale fredsoperasjoner en stadig viktigere sikkerhetspolitisk
oppgave, som fra 1995 også involverte forsvarsalliansen NATO. I de tre fredsoperasjonene
ONUC, UNIFIL og SFOR samarbeidet den norske bataljonen med flere sivile aktører, og et
humanitært karaktertrekk kan tydelig identifiseres i hvordan arbeidet ble organisert og hvilke
oppgaver avdelingene engasjerte seg i.

Forsvaret og internasjonale fredsoperasjoner
Da FN ble opprettet i 1945 var grunnleggernes formål å forhindre fremtidige militære
konflikter ved å regulere bruken av militærmakt. Reguleringen ble beskrevet i FN paktens
artikkel 51 og kapittel VII. I artikkel 51 fikk medlemsstatene anledning til å bruke
militærmakt i selvforsvar, og i kapittel VII fikk de samme statene anledning til å bruke makt
for å forhindre eskalering av en krise dersom internasjonal fred og sikkerhet var truet.
Organisasjonen fikk også anledning til å benytte ulike diplomatiske virkemidler, beskrevet i
FN-paktens kapittel VI. Samtidig ble ikke-interveneringsprinsippet, forbudet mot å blande seg
inn i andre staters anliggender, og suverenitetsprinsippet etablert.43

Under den kalde krigen var ikke FNs Sikkerhetsråd i stand til å vedta fredsopprettende
operasjoner hjemlet i FN-paktens kapittel VII på grunn av den spente internasjonale
situasjonen. Verdensorganisasjonens fredsbevarende virksomhet ble derfor utviklet innenfor
rammen av kapittel VI, hvor fredsbevarende operasjoner ble etablert som en militær
forlengelse av diplomatiske virkemidler. De fredsbevarende operasjonenes formål var å
hindre eller moderere konflikter mellom stater, samtidig som det ble gjennomført

Annika S. Hansen, ”Fredsnasjonen Norge og de nye FN-Operasjonene” i Even Lange, Helge Pharo
og Øyvind Østerud. Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk, 2009: 79-80.
43
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diplomatiske forhandlingsprosesser for å finne en varig løsning.44 I 1949 ble den første
fredsbevarende operasjonen opprettet. Operasjonen fant sted i Kashmir, på grensen mellom
India og Pakistan og styrken bestod av ubevæpnede offiserer som overvåket fredsavtalen
mellom de to statene. Åtte år senere, i 1956, ble den første fredsbevarende operasjonen
bestående av militære styrker opprettet.45 Grunnenhetene i denne styrken, og senere
fredsbevarende styrker, var bataljoner fra ulike land, bundet sammen til en organisasjon under
styrkesjefen, eller force commander, og hans stab.46 Kjernen i de nasjonale bataljonene var
infanteribataljoner og til hver bataljon var det knyttet ulike støtteavdelinger, som blant annet
forsyning, transport, reparasjon og sanitet.

I følge oberst Vigar Aabrek, tidligere bataljonssjef i UNIFIL I, var det ikke en selvfølge at de
første fredsbevarende operasjonene ble bemannet med militært personell.47 Sivile
politiavdelinger kunne ha utført oppgavene, men det var ingen medlemsstater som hadde så
store politiressurser tilgjengelig. I perioder med lav internasjonal spenning var det derimot et
overskudd av militære ressurser og flere stater så fordeler ved å kunne få benytte dem. Bruken
av internasjonale fredsbevarende styrker ble regulert av prinsippene om de stridende partenes
samtykke, de internasjonale styrkenes upartiskhet og bruk av militærmakt bare til selvforsvar.
Prinsippet om de fredsbevarende styrkenes upartiskhet satte begrensninger for hvilke land
som kunne delta i fredsoperasjonene og støttet opp om de nordiske landenes deltakelse.48

I Norge var myndighetene og forsvarsledelsen positive til å sende norske styrkebidrag til FNs
fredsbevarende operasjoner, så lenge det ikke gikk utover forsvarets evne til å forsvare det
norske territoriet.49 Det ble ansett som viktig å støtte opp om verdensorganisasjonen, både av
utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske hensyn, men FNs fredsbevarende operasjoner ble
betraktet som en underordnet tilleggsoppgave. Når det ble debattert om det skulle sendes
norske styrkebidrag til en operasjon eller ikke, handlet debatten gjerne om i hvor stor grad
deltakelsen ville trekke oppmerksomhet og ressurser vekk fra det nasjonale forsvaret.50
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Oppfatningen av fredsoperasjoner som et viktig utenrikspolitisk verktøy og en sideordnet
oppgave for forsvarets fikk konsekvenser for forvaltningen av styrkenes deltakelse.
Hovedansvaret for den norske deltakelsen lå i Utenriksdepartementet. I Forsvarsdepartementet og internt i forsvaret ble deltakelsen behandlet som en administrativ og
praktisk oppgave der fokuset var å raskt rekruttere, utstyre og sende ut styrkebidraget til det
området hvor det skulle operere. Det ble lagt liten vekt på forberedelser, oppfølging og
ivaretakelse av erfaringer. Første gang norske myndigheter sendte en hel bataljon til en
internasjonal fredsbevarende operasjon var ONUC operasjonen i 1963.

Sivil-militært samarbeid i Kongo, 1963
I juni 1960 ble den tidligere belgiske kolonien Kongo erklært selvstendig og få dager senere
brøt det ut omfattende uroligheter i den nye staten. Urolighetene førte til at belgiske
myndigheter sendte inn militære styrker for å gjenopprette ro og orden, en handling som fikk
kongolesiske myndigheter til å be FN om å gripe inn for å beskytte landet mot utenlandsk
aggresjon. Få dager etter henvendelsen vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 143 der Belgia
ble anmodet om å trekke sine styrker ut av Kongo, og ONUC fikk ansvaret for å gjenopprette
ro og orden og støtte den nasjonale regjeringen til den var i stand til å utføre oppgaven selv.51
I forbindelse med urolighetene løsrev delstaten Katanga seg fra resten av landet, under ledelse
av delstatspresidenten Moishe Tshombe.52 Katanga var en svært mineralrik stat som stod for
over halvparten av Kongos eksportinntekter, og løsrivelsen førte til en uoversiktlig og blodig
borgerkrig som også involverte stormaktsinteresser.53 I løpet av 1961 begynte Katangas
flyvåpen å skape alvorlige problemer for FNs militære styrker.54 Situasjonen vedvarte og
høsten 1962 ble norske myndigheter bedt om å stille en luftvernartilleriavdeling til rådighet
for operasjonen.55 Tilbakemeldingen var positiv og i januar 1963 ble en norsk
luftvernartilleribataljon sendt til Kongo.56 Noen uker tidligere hadde imidlertid FN styrkene
gjennomført en større offensiv og eliminert Katangas luftvåpen, slik at det ikke lenger var
behov for luftvernartilleri.57 Avreisen foregikk likevel som planlagt. Ved ankomst til Katanga
ble den norske avdelingen innkvartert på militærbasen Kamina, sammen med store deler av
51
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den FN-styrken som allerede var i området, og omgjort til en infanteribataljon. Den norske
bataljonen ble værende i delstaten i fire måneder, før den ble trukket tilbake i slutten av mai
1963.58

I januar 1963 var Katanga administrativt sett delt i to. I nord hadde sentralregjeringen utnevnt
Prosper Mwamba Ilunga til delstatspresident og i sør hadde Moishe Tshombe fremdeles
makten.59 Den internasjonale FN styrken hadde delt området inn i tre ansvarsområder, omtalt
som sektor A, B og C, som hver ble kontrollert av en FN-brigade. Den norske bataljonen ble
innlemmet i brigaden med ansvar for sektor C. Lokalbefolkningen i sektor C bestod av hvite
belgiere som var blitt værende etter avkoloniseringen og svarte kongolesere som tilhørte ulike
stammesamfunn. Majoriteten av kongoleserne bodde i landsbyer, organisert etter et
tradisjonelt samfunnsmønster der hver landsby ble styrt av en høvding, innlemmet i et
høvdingdømme og underlagt en storhøvding. I likhet med den belgiske kolonimakten omtalte
FN-styrkene høvdingdømmene og storhøvdingene med de franske betegnelsene cheferier og
Le Grand Chef .60 I sektor C var det fem slike høvdingdømmer, eller cheferier, med hovedsete
i byene Kaminaville, Kaniama, Kapanga, Sandoa og Bukama.61 Grensen mellom Nord og
Sør-Katanga gikk delvis gjennom sektoren og motsetninger mellom de to administrasjonene
skapte til tider problemer og uroligheter i de fem høvdingdømmene.62

Den internasjonale fredsbevarende styrkens oppgaver i sektor C var å opprettholde ro og
orden, verne befolkningen mot overgrep og beskytte de lovlige utøvende organer.63 For å
gjennomføre oppdraget hadde sektorsjefen valgt å opprette detasjementer64 ved de største og
viktigste byene og kontrollere resten av ansvarsområdet ved hjelp av patruljer.65 Målsettingen
med patruljene var å vise styrke, observere standarden på veinettet og broer, lodde
stemningen blant sivilbefolkningen og sørge for ro og orden.66 De varte gjerne noen dager, og
med mindre det var en spesiell situasjon deltok mellom seks og ti soldater. Et par uker etter
ankomst ble den norske bataljonen tildelt patruljeoppdrag, og bedt om å bemanne
58

RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 2
Kristiansen s. 179
60
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 5
61
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 5
62
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 3
63
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 5
64
Et detasjement er en mindre militær styrke som er avgitt fra en større enhet for å løse en selvstendig
oppgave.
65
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 6
66
RA LST/LOK, Rapport fra den norske LV avdelings tjeneste i Kongo 15/1-28/5-1963: 9
59

19

detasjementer rundt om i sektoren. På disse oppdragene kom avdelingen i kontakt med
tidligere medlemmer av lokale bevæpnede grupper og inngikk samarbeid med
sivilbefolkningen, storhøvdingene og den lokale sivile administrasjonen. På et av
patruljeringsoppdragene holdt den norske patruljen vakt på farmen til en hvit belgisk familie i
fire dager for å beskytte dem mot truende kongolesiske arbeidere, på et annet besøkte de et
område hvor det ikke hadde vært hvite på to-tre år, og på et tredje oppdrag ble to norske
patruljer bedt om å roe ned situasjonen etter at lokale politistyrker hadde hisset opp
lokalbefolkningen ved å forlange passerseddel av de som reiste med toget.67

I løpet av kontingenten bemannet den norske bataljonen detasjementene i de tre hovedsetene
Kaniama, Kapanga og Sandoa, og de to sentrale stedene Kilubi og Luena. Om lag 30 norske
soldater var utplassert på disse stedene i seks uker, før de returnerte til Kaminabasen. De
lokale forholdene og arbeidsoppgavene varierte fra område til område. I Kaniama samarbeidet
avdelingen tett med storhøvdingen, det lokale politiet og den lokale administratoren. Hver
gang storhøvdingen reiste rundt på inspeksjonsreiser i distriktet ble han eskortert av fem
norske soldater, og avdelingen bevæpnet også hans private livvakter. Da det oppstod konflikt
mellom storhøvdingen og presidenten for nord-Katanga Prosper Mwamba Illungwe gikk den
norske styrken i mellom og forhindret at situasjonen utviklet seg ytterligere. I det samme
distriktet var det store spenninger mellom de hvite gårdbrukere og deres svarte arbeidere, og
norske soldater ble flere ganger utplassert hjemme hos de hvite gårdbrukerne for å
opprettholde ro og orden.68 Det var også et anspent forhold mellom den hvite og den svarte
befolkningen i Kapanga og Sandoa, hvor særlig de hvite var svært tilbakeholdne overfor FNstyrken av frykt for senere represalier. I begge områdene forsøkte de norske soldatene å
etablere tillitt hos befolkningsgruppene ved å reparere veier, broer og fergeleier, tilby
transport og arrangere fotballkamper mellom soldatene og det lokale politiet. Avdelingen ble
også involvert i forsøk på å avvæpne og innrullere tidligere medlemmer av Tshombes hær i
den nasjonale armeen.69 I Luena og Kilubi ble styrken involvert i disiplinering av det lokale
politiet og forsøkte å kontrollere den lokale produksjonen og konsumeringen av palmevin.

Den viktigste innsatsen for å etablere et godt forhold til sivilbefolkningen ble gjort av
bataljonens sanitetspersonell. Overalt hvor den norske avdelingen befant seg var det et stort
67
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behov for medisinsk hjelp, og både bataljonslegen, hygienepersonellet og det øvrige
sanitetspersonellet var involvert i å gi legehjelp og førstehjelp til sivile. Det ble også donert
bandasjer og medisiner og i en del tilfeller ble alvorlig syke tatt med tilbake til sykehuset på
Kaminabasen for å få behandling der. Behovet for medisinsk hjelp viste seg etter hvert å være
så stort at kapasiteten ikke strakk til, og virksomheten måtte reduseres.70

Kontakten med sivilbefolkningen, storhøvdingene og den sivile administrasjonen foregikk
gjennom tolker. Av kildene fremgår det ikke hvem som stod for tolkingen eller hvilket språk
som ble benyttet. Den eneste indikasjonen på at det var tolker i eller tilknyttet bataljonen er å
finne i et vedlegg til bataljonssjefens kontingentrapport.71 Her fremgår det at tolk ble betraktet
som nødvendig, og det ser ut til at tolkeoppgavene ble ivaretatt av det norske befalet.
I løpet av kontingenten var det bare de internasjonale FN-styrkene og lokale aktører som
befant seg i sektor C. Men til tross for anledningene var få, er det grunn til å tro at avdelingen
var positivt innstilt til å støtte andre sivile aktørers innsats i Kongo. Da den norske bataljonen
ble trukket hjem i slutten av mai 1963, benyttet nemlig befal og mannskaper anledningen til å
donere 50.000 franc til den norske misjonspresten ved Pinsevennenes ytremisjons
misjonsstasjon i Bukavu.72

I 1964, året etter at den norske improviserte infanteribataljonen ble trukket hjem fra Kongo,
opprettet norske myndigheter en beredskapsstyrke til bruk i internasjonale fredsbevarende
operasjoner. Initiativet til opprettelsen av beredskapsstyrken kom fra FNs generalsekretær og
alle de andre nordiske landene gjorde det samme. Den norske beredskapsstyrken var en
mobiliseringsstyrke med bidrag fra alle tre forsvarsgrener, og den bestod av om lag 1300
personer som primært hadde meldt seg frivillig og var forhåndsregistrert.73 Hærens bidrag til
beredskapsstyrken bestod av en infanteribataljon, et sanitetskompani, en verkstedavdeling, en
militærpolititropp og en transportkontrolltropp.74 Mannskapene hadde avtjent verneplikt, og
de fleste hadde vært inne til repetisjonsøvelse. I tillegg ble halvparten av FN bataljonen
innkalt til øvelse hver sommer. 75 Det overordnede ansvaret for å rekruttere, sette opp,
organisere og etterforsyne hærens bidrag til beredskapsstyrken ble lagt til Distriktskommando
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Østlandet, og det praktiske arbeidet ble utført av Forsvarsdistrikt nr. 4/ Infanteriregiment nr. 4
(FDI4/IR4).76 Styrkens utstyr kom fra hærens mobiliseringslager. Den norske
beredskapsstyrken ble brukt første gang 14 år etter opprettelsen, da norske myndigheter i
1978 fikk en henvendelse fra FN om å sende styrkebidrag til UNIFIL operasjonen i SørLibanon.

Sivil-militært samarbeid i Libanon, 1978–1998
I mars 1978 invaderte Israel den sørlige delen av Libanon, etter et terrorangrep like ved den
israelske hovedstaden Tel Aviv, utført av den Palestinske Frigjøringsorganisasjonen (PLO).77
Få dager etter invasjonen vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 425 og 426 der Israel ble bedt
om å trekke sine styrker ut av Libanon og den fredsbevarende styrken United Nations Interim
Forces in Lebanon (UNIFIL) fikk ansvaret for å sikre den israelske hærens tilbaketrekking,
gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet og bistå den libanesiske regjeringen med å
gjeninnføre kontrollen over området. Kort tid etter vedtaket fikk norske myndigheter en
henvendelse fra FN der de ble bedt om stille med en infanteribataljon og enkelte
støtteelementer. Norske myndigheter stilte seg positive, og mindre enn 14 dager senere var
den norske bataljonen på plass i Sør-Libanon.78 I likhet med utsendelsen til Kongo 15 år
tidligere gikk utsendelsen raskt, og både befalet og mannskapene i bataljonen fikk lite
informasjon om konflikten og oppdraget.

Den norske bataljonens ansvarsområde lå i Libanons sørøstlige hjørne, og var, i likhet med
resten av Sør-Libanon, et område preget av flere års krigshandlinger. Flere landsbyer lå i
ruiner og store deler av sivilbefolkningen hadde flyktet. De som av ulike grunner var blitt
værende, manglet mat, vann, klær, bolig, elektrisitet, helsestell og skoletilbud, og betraktet
den norske FN-styrken som sine redningsmenn. Kort tid etter ankomst etablerte den norske
bataljonen posisjoner rundt i hele ansvarsområdet og ble innkvartert i flere av de lokale
landsbyene. Dette gjorde at hele styrken kom i tett kontakt med lokalbefolkningen, og deres
varme mottagelse, deres vanskelige humanitære situasjon og de pågående krigshandlingene
førte til at flere av soldatene fikk et sterkt ønske om å hjelpe. Avdelingen begynte dermed
raskt å bistå med de ressursene de hadde tilgjengelig. En av de første aktivitetene den norske
bataljonen satte i gang med var mineklarering. Landminer var en av de største
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sikkerhetstruslene i ansvarsområdet, og begrenset bevegelsesfriheten både for den norske
avdelingen og lokalbefolkningen. Mineklareringen bidro til at sivile i større grad enn tidligere
fikk tilgang til jordbruks og beiteområder. I landsbyene var det også et stort behov for
medisinsk hjelp, og sanitetspersonellet opprettet tidlig et sivilt helsetilbud. I tillegg ble boliger
kartlagt og utbedret. Høsten 1978 ble det under ledelse av feltpresten opprettet en
humanitærkomité som fikk ansvaret for å koordinere og lede den sivile bistanden. Arbeidet i
komiteen og deltakelse i de aktivitetene den arrangerte var basert på frivillighet. Mange av
soldatene ble engasjert i komiteens humanitære virksomhet, og flere fortsatte å ta private
initiativ og sende klær og utstyr til området gjennom den norske bataljonen etter endt
tjeneste.79

I bataljonsstaben var det en offiserstilling tilknyttet bataljonssjefen med ansvar for juridiske
forhold. Offiseren hadde juridisk bakgrunn og arbeidsoppgavene var primært å ta seg av alle
kontraktene i forbindelse med innkvartering av norske mannskaper og ansettelser av sivilt
ansatte. På begynnelsen av 1980-tallet ble funksjonen formelt lagt inn i bataljonsstaben da
seksjon S-5 ble opprettet.80 Samtidig ble arbeidsoppgavene utvidet. I kontingentavisen Blue
Beret ble funksjonen beskrevet som ‟civil affairs”, ‟liaison offiser”, ‟humanitær offiser”, og
‟bindeleddet mellom bataljonen og den sivile befolkningen”.81 Offiseren som besatte
stillingen, var også sekretær i den frivillige humanitærkomiteen og hadde ansvaret for den
administrative oppfølgingen av bataljonens humanitære aktiviteter.82 På begynnelsen av 1990tallet ble de humanitære arbeidsoppgavene inkludert i S-5 offiserens formelle
stillingsinstruks.83

I tillegg til å bistå sivilbefolkningen med bataljonens egne ressurser forsøkte den norske
styrken også å utvide bistanden til sivilbefolkningen. Både bataljonsledelsen og
humanitærkomiteen tok kontakt med norske myndigheter og norske humanitære
organisasjoner, noe som medførte at Kirkens Nødhjelp i september 1978 bevilget 100.000
kroner til humanitært arbeid i Sør-Libanon, og ga den norske bataljonen ansvaret for å
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administrere den.84 Midlene ble blant annet brukt på utdeling av tepper og klær.85 Kontakten
førte også til at Utenriksdepartementet de to neste årene bevilget NOK 2.000.000 til Redd
Barna for å bedre situasjonen i Sør-Libanon, og store deler av disse midlene ble brukt i
organisasjonens utviklingsarbeid i den norske bataljonens ansvarsområde.86

I 1979 opprettet en gruppe hjemvendte soldater Libanon Veteraners Forening, der formålet
var å skape en møteplass for veteraner, og samle inn klær og skolemateriell til
sivilbefolkningen i FN-området.87 Våren 1981 tok veteranforeningen og Oberstløytnant
Zacharias Backer i Forsvarets overkommando kontakt med Utenriksdepartementet for å
diskutere behovet for at den norske styrken i Libanon bidro med humanitært arbeid, i tillegg
til å utføre militære sikkerhetsoppgaver.88 I departementet ble dette betraktet som en mulighet
til å utvide FNs fredsbevarende konsept, og kontakten førte til at en arbeidsgruppe med
representanter fra overkommandoen, Norad og Utenriksdepartementet besøkte Libanon i
november samme år.89 Norads representant i arbeidsgruppen var avdelingsdirektør Vidkun
Isaksen, tidligere bataljonssjef for den norske improviserte infanteribataljonen i ONUCoperasjonen i Kongo i 1963. 90 Arbeidsgruppens oppgave var å undersøke mulighetene for å
kanalisere den norske bistanden til sivilbefolkningen i Sør-Libanon gjennom den norske
kontingenten. Arbeidsgruppens reiserapport førte til at den norske FN-styrken noen måneder
senere mottok NOK 200.000 til humanitære aktiviteter. Sommeren 1982 invaderte den
israelske hæren Sør-Libanon på nytt, og humanitær virksomhet ble en del av FN-styrkens
mandat. I etterkant av invasjonen fikk de norske styrkene enn tilleggsbevilgning fra
utenriksdepartementet på NOK 500.000. De to bevilgningene førte deretter til en
tilskuddsordning der den norske bataljonen fortsatte å sende inn prosjektsøknader om støtte til
humanitære aktiviteter, mottok prosjekttilskudd og rapporterte om utført arbeid, på lik linje
med norske humanitære organisasjoner. Ordningen ble opprettholdt til den norske bataljonen
ble trukket hjem i 1998.91
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Den formelle kontakten mellom den norske infanteribataljonen og sivilbefolkningen i
Libanon, gikk primært gjennom stabsoffiserer og lokale politiske representanter via lokalt
ansatte tolker som kom fra ansvarsområdet. I 1985 hevdet forskeren Marianne Heiberg at
flere av tolkene manipulerte møtene utfra sine egne eller sine gruppers interesser.92 Hun
hevdet videre at det hierarkiske forholdet mellom den norske styrken og lokalbefolkningen,
samt manglende felles kulturelle koder vanskeliggjorde samværet. Flere av de sivile tolkene
ble utsatt for press og trakassering av de væpnede gruppene i ansvarsområdet og den israelske
hæren. Noen av tolkene ble også tatt i forvaring og ved enkelte tilfeller utsatt for tortur av de
væpnede gruppene.93 De norske styrkenes bevissthet rundt bruk av tolk og deres til tider
utsatte posisjon ser ut til å ha vært relativ lav gjennom hele operasjonen. Det ser også ut til at
bataljonsledelsen, forsvarsledelsen og norske myndigheters oppfølging av de tilfellene der
tolker ble tatt i forvaring og utsatt for tortur i stor grad var avhengig av enkeltindividers
personlige engasjement.94

Utover på 80-tallet ble forsvarsledelsen stadig mer negativ til den norske deltakelsen i
UNIFIL. Bakgrunnen var den økonomiske og ressursmessige belastningen operasjonen var
for hæren og en oppfatning av at operasjonen ikke hadde noen militær overføringsverdi til det
norske invasjonsforsvaret.95 I forsvarsledelsen ble fredsoperasjoner fremdeles oppfattet som
en underordnet oppgave med begrenset relevans for forsvarets egentlige oppgaver. I
forsvarsledelsen og i Forsvarsdepartementet presset det seg etter hvert frem flere
administrative endringer i forvaltningen av de norske styrkebidragene til FN-operasjonen, til
tross for den negative holdningen. I Forsvarets overkommando ble det i løpet av 80-tallet
opprettet et eget FN-kontor under operasjonsstaben, og da sikkerhetspolitisk avdeling ble
opprettet i Forsvarsdepartementet i 1987 ble FN-innsatsen lagt til den.96 I forsvarskretser ble
deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner gradvis tillagt større vekt som et sikkerhetspolitisk
virkemiddel, samtidig som det i Utenriksdepartementet ble opprettholdt som et sentralt
utenrikspolitisk verktøy. På 1990-tallet oppstod det en diskusjon mellom FD og UD rundt
deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner og uttrekning av styrkene fra UNIFILoperasjonen i Sør-Libanon. Diskusjonen omhandlet konsentrasjon av norske styrkebidrag.
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Blant de faste medlemmene i FNs Sikkerhetsråd oppstod det et bedre samarbeidsforhold og
en mer positiv holdning til internasjonale fredsoperasjoner mot slutten av den kalde krigen.97
Dette bidro til en betydelig økning i verdensorganisasjonens fredsbevarende innsats, både når
det gjaldt militær, humanitær og diplomatisk virksomhet og en sterk internasjonal optimisme
og forventning om at organisasjonen endelig skulle kunne spille den rollen den opprinnelig
var tiltenkt.98 Antallet fredsoperasjoner steg kraftig, og mandatene fra FNs Sikkerhetsråd ble
bredere og mer omfattende og medførte en voldsom økning i antall aktører. Ettersom aktørene
ofte hadde ulike og til tider motstridende motiver for å være tilstede i operasjonsområdene,
begynte også samarbeidsutfordringer og koordineringsproblematikk etter hvert å gjøre seg
gjeldene.99

Norske myndigheter var svært optimistiske og positive til FNs nye muligheter, og den sterke
tiltroen til organisasjonen gjennomsyret stortingsmeldingen ”Beredskap for fred” som ble lagt
frem i desember 1992.100 Det var den første meldingen som systematisk behandlet det norske
internasjonale militære engasjementet siden 1964, og her ble FNs beredskapsstyrke øket fra
1330 til 2022 personer. Meldingen signaliserte at Norge kunne delta i fredsopprettende
operasjoner med støtteavdelinger.101 Stridsenheter ble ikke utelukket, men måtte behandles
særskilt. Utviklingen i internasjonale fredsoperasjoner viste seg å gå raskt, og allerede
sommeren 1994 la regjeringen frem stortingsmeldingen ”Bruk av norske styrker i utlandet”.102
Her ble det på prinsipielt grunnlag gitt anledning til norsk deltakelse i fredsopprettende
operasjoner og spesifisert at NATO forpliktelser måtte gå foran tradisjonelle fredsbevarende
operasjoner.103 I tiden mellom de to stortingsmeldingene hadde norske styrker allerede deltatt
i en fredsopprettende FN-operasjon i Somalia og norske myndigheter hadde varslet at Norge
ville delta i NATO alliansens utrykningsstyrke med en nyopprettet hæravdeling.104 I
forbindelse med opprettelsen ble det påpekt at avdelingen kunne komme til delta i
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internasjonale fredsoppdrag.105 Fra 1995 hadde dermed det norske forsvaret to ulike
bataljoner til bruk i internasjonale fredsoperasjoner, FN-bataljonen og Telemarksbataljonen.106

På begynnelsen av 1990-tallet begynte verdien av å delta i internasjonale fredsoperasjoner å
diskuteres internt i forsvaret, og det ble pekt på at erfaringene fra FN-operasjonene ikke var
blitt tatt vare på.107 Behovet for å samle kompetanse førte til opprettelsen av Forsvarets
Kompetansesenter for Internasjonal Virksomhet (FOKIV) i 1994. Senteret kom i drift i 1996
og hovedoppgaven var å gjennomføre kurs og seminarer om internasjonal virksomhet, samt
fungere som en erfaringsbank og et rådgiverorgan.108

Sivil-militært samarbeid i Bosnia Herzegovina, 1997-1999
I desember 1995 ble fredsavtalen for den tidligere jugoslaviske republikken Bosnia
Herzegovina undertegnet, og med det ble en tre år lang svært blodig og brutal borgerkrig
avsluttet. I avtalen ble Bosnia delt i en serbisk del, Republika Srpska, og en kroatiskmuslimsk del, den kroatisk-bosniske føderasjonen. Dagen etter undertegnelsen vedtok FNs
Sikkerhetsråd resolusjon 1031 der NATO styrken Implementation Force (IFOR) fikk ansvaret
for gjennomføringen av den militære delen av fredsavtalen. IFOR-styrken delte Bosnia i tre
divisjonsområder under ledelse av Storbritannia, USA og Tyskland. 12 måneder senere
vedtok sikkerhetsrådet resolusjon 1088 der NATO styrken fikk et nytt mandat under navnet
Stabilization Force (SFOR) og ble halvert fra 60.000 soldater til 30.000 soldater. SFOR
styrkens oppdrag var å hindre en gjenopptakelse av krigshandlingene, etablere et miljø der
fredsprosessen kunne få fortsette, og støtte sivile organisasjoner med de ressursene styrkene
hadde tilgjengelig.109
I februar 1997 sendte norske myndigheter en infanteribataljon til SFOR operasjonen.110 I
likhet med utsendelsene til Kongo i 1963 og Libanon i 1978 var forberedelsesperioden kort og
soldatene fikk begrenset informasjonen om oppdraget. Troppene møttes fire uker før
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utsendelse og fikk opplæring beregnet på den norske UNIFIL bataljonen.111 Ved ankomst ble
bataljonen innkvartert i byen Modrica, i militærleiren som den norske IFOR-styrken hadde
etablert året før, og innlemmet i den nordisk-polske brigaden som var en del av den
amerikanske divisjonen, Multi National Division North. Den største delen av det norske
ansvarsområdet lå i den serbiske delen, Republika Srbska, og den sydligste enden inkluderte
et territorium som tilhørte den kroatisk-bosniske føderasjonen. Arbeidsoppgavene var å holde
de stridende partene adskilt, sørge for bevegelsesfrihet, kontrollere våpen og
ammunisjonslagre og støtte sivile hjelpeorganisasjoner.112 Bataljonen ble værende i fem
kontingenter og ble trukket hjem i november 1999.

I likhet med bataljonsstaben i UNIFIL operasjonen, var det i bataljonsstaben i SFOR
operasjonen opprettet en S-5 seksjon med ansvar for kontakten med sivile aktører.113
Funksjonen ble beskrevet som seksjonen for sivilkontakt, eller CIMIC.114 Arbeidsoppgavene
var å etablere et godt forhold til sivilbefolkningen, lokale politistyrker og lokale myndigheter,
avverge sivil innblanding i militære operasjoner, samle opplysninger om behovet for
humanitær bistand og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner om
prosjekter og hjelp til området.115 Mye av seksjonens tid og ressurser ble brukt på humanitært
arbeid, og CIMIC offiserene ble raskt involvert i en utstrakt prosjektvirksomhet.116 I løpet av
annen kontingent ble det utarbeidet 42 prosjektsøknader til den Europeiske Union (EU) for
over DM 1 000 000. I tillegg ble det arbeidet for å få USAID til å støtte prosjekter i
ansvarsområdet og det ble kanalisert midler fra Utenriksdepartementet og andre aktører til
husbygging, infrastruktur samt helse og industriprosjekter.117 I samarbeid med
Flyktningerådet ble det forsøkt å etablere et vannverk og to meierier.118 CIMIC-seksjonens
arbeidsoppgaver ble etter hvert betraktet som en metode for å oppnå lokalbefolkningens tillitt
og anerkjennelse, som igjen førte til bataljonens styrkebeskyttelse. Dette førte i sin tur til at
bataljonsledelsen uttrykte ønske om å samle all norsk finansiert innsats i ansvarsområdet119
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I tilknytning til bataljonsstabens CIMIC-seksjon ble det opprettet en humanitærkomite og en
legekomite, der mannskaper og sanitetspersonellet fikk mulighet til å engasjere seg frivillig.
En av stabens CIMIC-offiserer var leder av humanitærkomiteen og under humanitæraksjonen
i 1998, ble det samlet inn DM 27.000 som ble brukt på bøker og inventar til de lokale skolene
og julepresanger til flyktninger og mentalt syke. 120 Legekomiteen kanaliserte medisinsk
utstyr til kommunene i ansvarsområdet og ga opplæring til lokalt helsepersonell.

Enkelte soldater fikk et personlig engasjement for sivilbefolkningen i operasjonsområdet, og i
likhet med soldater i UNIFIL-operasjonen fortsatte flere å sende klær og utstyr til
ansvarsområdet, gjennom den norske bataljonen, etter at de selv hadde endt tjeneste.121 Dette
gjaldt også bataljonsledelsen. Etter at norske myndigheter hadde trukket den norske
bataljonen hjem høsten 1999, søkte oberst Arne Hagtvedt, tidligere bataljonssjef i SFOR IV
og V, utenriksdepartementet om midler til et privat hjelpeinitiativ i Modrica.122 I søknaden
refererte han til at infanteribataljonen hadde pusset opp en barneskole i byen høsten 1999, og
beskrev hvordan det lille prosjektet hadde vist ”hvor lett det kan være å hjelpe hvis man bare
vil!”123

I likhet med fredsoperasjonene i Kongo og Libanon foregikk kontakten mellom den norske
bataljonen og sivilbefolkningen i Bosnia gjennom tolker. Av kildemateriale fremgår det ikke
hvordan dette var organisert eller hvilke erfaringer bataljonen gjorde seg med bruken av tolk.

Oppsummering
Frem til midten av 1990-tallet betraktet det norske forsvaret deltakelse i internasjonale
fredsoperasjoner som en underordnet tilleggsoppgave. Dette fikk konsekvenser for
forvaltningen av deltakelsen og det var et begrenset fokus på forberedelser, oppfølging og
ivaretakelse av erfaringer. Frem til KFOR operasjonen deltok tre infanteribataljoner i
internasjonale fredsoperasjoner. Både i ONUC, UNIFIL og SFOR spilte sanitetspersonellet en
viktig rolle i det sivil-militære samarbeidet. I UNIFIL og SFOR operasjonene fikk
samarbeidet med sivile aktører en sterk humanitær profil. I begge operasjoner samarbeidet
bataljonene med norske humanitære organisasjoner og utførte humanitære prosjekter
finansiert av Utenriksdepartementet.
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3. KONFLIKTEN I KOSOVO
Sommeren 1999 var Kosovo fremdeles en del av Den føderale republikken Jugoslavia og en
provins i republikken Serbia. Området utgjorde 10 887 km2, og grenset til Montenegro i
nordvest, til Serbia i nord og øst, til Makedonia i syd og til Albania i vest.124 Det estimerte
innbyggertallet i provinsen var på om lag 2 000 000, hvorav 90 prosent var sagt til å være
albanere og 10 prosent serbere, men på grunn av konflikten og flyktningsituasjonen våren
1999 var tallene svært usikre. Konflikten mellom albanere og serbere i Kosovo var den siste
av konfliktene som resulterte i oppløsningen av Den føderale republikken, og var den direkte
foranledningen til innsettelsen av den internasjonale KFOR-styrken i juni 1999.

En konflikt mellom albanere og serbere
På begynnelsen av 1990-tallet utviklet det seg et svært anspent forhold mellom albanere og
serbere i Kosovo. Under ledelse av regimet i Beograd, begynte de serbiske myndighetene i
provinsen å frata den albanske majoritetsbefolkningen rettigheter, og på flere områder utviklet
det seg to parallelle samfunn, med lite kontakt. Da fredsavtalen for Bosnia ble undertegnet i
desember 1995 hadde mange albanere forhåpninger om at avtalen også ville ta for seg
situasjonen i Kosovo. Da det ikke skjedde, ble det oppfattet som et signal om at den eneste
måten å bekjempe den serbiske undertrykkelsen, var med voldelige midler. Kort tid etter
begynte mindre, løst organiserte, væpnede grupper som kalte seg Kosovos frigjøringshær,
eller Kosovo Liberation Army (KLA) å angripe politistasjoner og albanere som samarbeidet
med den serbiske administrasjonen.125 I løpet av 1997 og 1998 økte angrepene i antall og
omfang. Sommeren 1998 tok KLA kontroll over store deler av distriktene, og noen sentrale
byer.126 Regimet i Beograd svarte med en kraftig motoffensiv og drev geriljabevegelsen
tilbake. Offensiven førte til at svært mange sivile ble drevet på flukt, og på albansk side
utviklet konflikten seg til en omfattende humanitær krise.

Den voldelige utviklingen og de albanske internt fordrevnes situasjon vakte stor internasjonal
bekymring. Det var også engstelse for at konflikten kunne komme til å spre seg til Makedonia
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og videre til Hellas og Tyrkia.127 I begynnelsen av oktober ble likene av 15 sivile albanere
funnet i landsbyen Gornje Obrinje. Gruppen, som bestod av barn, kvinner og eldre var alle
skutt i hodet. En eldre mann og en liten gutt hadde fått strupen skåret over, og flere lik
manglet kroppsdeler. Hendelsen førte til at NATO startet å forberede angrep på serbiske
styrker og installasjoner, og truet med å intervenere. Forberedelsene og trusselen bidro til at
den amerikanske diplomaten Richard Holdbrooke og den serbiske presidenten Slobodan
Milosevic kom frem til en avtale i midten av oktober, der serbiske myndigheter sa seg villig
til å avslutte kamphandlingene, trekke tilbake de væpnede styrkene og tillate en
tilstedeværelse av 2000 ubevæpnede observatører fra Organisasjonen for Sikkerhet og
Samarbeid i Europa (OSSE). NATO satte en tidsfrist for iverksettelse av tiltakene, og i ukene
etter avtalen ble antallet serbiske sikkerhetsstyrker i Kosovo redusert og de første
observatørene i observatørstyrken the Kosovo Verification Mission (KVM) utplassert i
provinsen. Samtidig fortsatte kamphandlingene mellom den albanske geriljaen og serbiske
styrker sentralt i Kosovo. Forsvarsalliansen betraktet reduksjonen i antall sikkerhetsstyrker og
utplasseringen av observatørene som en etterlevelse av avtalen og det internasjonale presset
lettet. Kort tid etter ble nye serbiske styrker, våpen og ammunisjon utplassert i provinsen og
ved årsskiftet igangsatte serbiske myndigheter det som senere skulle bli kjent som ‟Operasjon
Hestesko”.128 Operasjonen involverte konfiskering av offisielle dokumenter fra albanske
sivile, utlevering av våpen til serbiske sivile, utplassering av paramilitære grupper og drap og
massehenrettelser av albanske sivile. Operasjonens mål var å fordrive den albanske
befolkningen fra Kosovo.

En internasjonal militær intervensjon
I januar 1999 ble 45 sivile albanere funnet drept i landsbyen Racak og sjefen for den
internasjonale observatørstyrken, den amerikanske generalen William Walker, anklaget
serbiske styrker for å ha gjennomført en massakre. Funnet av likene førte til at
kontaktgruppen for det tidligere Jugoslavia, støttet av FN og NATO, innkalte serbiske
myndigheter og albanske politiske ledere til fredsforhandlinger i Rambouillet i Frankrike.
Forhandlingene startet i begynnelsen av februar og var basert på internasjonalt utarbeidede
dokumenter som skisserte en løsning på konflikten.129
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Noen dager før delegasjonene møttes i Rambouillet ga NATO en uttalelse der det fremgikk at
dersom partene ikke kom til enighet, ville alliansen reagere med bruk av militær makt. Til
tross for trusselen var verken den albanske eller serbiske delegasjonen i Rambouillet villige til
å undertegne den foreslåtte avtaleteksten. Etter et vedvarende sterkt internasjonalt press
snudde den albanske delegasjonen og undertegnet avtalen den 18. mars 1999. Den serbiske
delegasjonen nektet fremdeles. To dager senere ble den internasjonale observatørstyrken
evakuert ut av Kosovo og 24. mars igangsatte NATO luftkampanjen Operation Allied Force
(AFOR) mot jugoslaviske mål. Samtidig som observatørstyrken forlot Kosovo eskalerte de
serbiske overgrepene i provinsen dramatisk og en uke senere ankom rundt 300.000 albanske
flyktninger grenseovergangene til Makedonia og Albania. Flere tusen familier var blitt
deportert av serbiske myndigheter, og de resterende hadde flyktet på egen hånd med de
ressursene som var tilgjengelig. Flyktningene fortalte om forferdelige overgrep, massevoldtekter, henrettelser og massakrer. Det store antallet fordrevne overveldet FNs
Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og de andre humanitære organisasjonene som
organiserte mottaket ved grenseovergangene. I løpet av de neste to månedene flyktet 500.000
albanere ut av provinsen slik at det totale antallet kom opp i rundt 800.000 flyktninger.

I forbindelse med innkallingen til forhandlingene i Rambouillet begynte Storbritannia,
Frankrike og Italia å planlegge en militær bakkestyrke som skulle gå inn i Kosovo så fort
partene hadde underskrevet den foreslåtte avtalen.130 Samtidig som forhandlingene pågikk ble
amerikanske, britiske, franske og italienske militære enheter sendt til Makedonia og
innlemmet i en internasjonal styrke under ledelse av den britiske generalen sir Michael
Jackson. Under luftkampanjen begynte generalen og hans stab å planlegge for ulike scenarier
av den fremtidige utviklingen i Kosovo.131 I slutten av mai 1999 talte general Jacksons
internasjonale styrke 10.000 soldater og ble omtalt som Kosovo Force (KFOR).132

9. juni 1999, etter 74 dager med luftangrep, bøyde Milosevic av og en militærteknisk
fredsavtale ble undertegnet av representanter for NATO og den føderale republikken
Jugoslavia. Dagen etter vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1244. Resolusjonsteksten tok for
seg den umiddelbare internasjonale administrasjonen av Kosovo, uten å adressere Kosovos
fremtidige politiske status. Den militærtekniske avtalen og resolusjon 1244 dannet rammen
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rundt KFOR operasjonen.133 Avtalen regulerte kontakten med den jugoslaviske hæren, og
etablerte en sikkerhetskorridor mellom provinsen og Serbia, og FN resolusjonen ga den
internasjonale styrken i oppgave å sørge for den militære sikkerheten slik at FNs
internasjonale sivile tilstedeværelse United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) kunne ta
over det administrative ansvaret for provinsen. Med Jackson som styrkesjef, eller Commander
KFOR (COMKFOR) fikk den internasjonale KFOR styrken en sterk britisk profil. Etter å ha
ledet NATO styrkene i Bosnia og luftkrigen mot Jugoslavia, ønsket amerikanerne å minske
sin egen rolle og maksimere Europas ansvar for den militære bakkeoperasjonen,
rekonstruksjonen og demokratiseringen av Kosovo.134

Konflikten flyttes inn i den sivile sfæren
Umiddelbart etter undertegnelsen av den militærtekniske avtalen mellom NATO og
jugoslaviske myndigheter, begynte den jugoslaviske hæren og serbiske sikkerhetsstyrker å
trekke seg ut av Kosovo. Etter dem fulgte en kolonne på flere tusen sivile serbere med alle
sine eiendeler. 18. juni rapporterte den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) at mellom
50.000 og 60.000 serbere hadde forlatt provinsen.135 Blant dem som dro var det svært mange
som tidligere hadde vært ansatt i administrasjonen, politistyrkene og domstolene. Før de dro
gjennomsøkte de offentlige bygninger, tok med seg så mye de kunne av verdier og ødela
resten.136 Dette medførte at den administrative infrastrukturen kollapset. På samme tid kom
svært mange albanere, som i løpet av konflikten hadde flyktet eller blitt drevet ut av Kosovo,
tilbake. En talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kalte det den største
spontane tilbakevendelsen i organisasjonens historie.137 I løpet av de første 16 dagene
returnerte 300.000 personer.138 Svært mange av dem hadde mistet alt de eide i løpet av
flukten, og kom hjem til raserte eiendommer og manifestasjoner av serbiske
krigsforbrytelser.139 I frustrasjon, fortvilelse og sinne gikk de til angrep på serbere som
fremdeles var i provinsen. Boliger ble påtent og flere personer ble utsatt for voldsangrep,
kidnappinger og drap. Voldsbølgen rammet også romabefolkningen, som ble oppfattet som
serbiske medløpere. Angrepene resulterte i at enda flere familier forlot Kosovo. Innen
september 1999 hadde halvparten av den opprinnelige serbiske befolkningen på 250.000
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personer forlatt provinsen.140 Flertallet av de som hadde valgt å bli værende, hadde flyttet til
den nordlige delen av Kosovo, mot grensen til Serbia, eller etablert mindre enklaver der de
følte seg tryggere.

12. juni 1999, to dager etter at FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1244, ledet general
Jackson de første KFOR styrkene inn i Kosovo. Den internasjonale militære styrken kom på
plass ganske raskt, og i midten av august bestod den av 40.000 soldater.141 Styrkesjefen og
hans stab etablerte KFOR hovedkvarteret i provinshovedstaden Pristina hvor de ledet fem
multinasjonale brigader, eller Multi National Brigades (MNBs), som hadde ansvaret for hvert
sitt geografiske området.142 De fem brigadeledelsene var som nevnt fra Frankrike, Italia,
Tyskland, Storbritannia og USA, og i hver brigade inngikk det altså bataljoner fra flere ulike
land.143

Dagen etter general Jackson og hans styrker ankom FNs spesialrepresentant Sergio Vieillo de
Mello og åtte medarbeidere for å begynne etableringen av den sivile UNMIK
administrasjonen.144 Spesialrepresentanten var utpekt av FNs generalsekretær og var øverste
ansvarlige for den sivile administrasjonen av provinsen. Han var gitt både utøvende og
lovgivende makt, uten noe representativt organ til å kontrollere arbeidet.145 Han hadde ingen
autoritet overfor den internasjonale militære styrken, og var avhengig av KFOR styrkenes
samarbeidsvilje.146 Fire uker senere overtok den franske legen og politikeren Bernard
Kouchner som FNs spesialrepresentant etter de Mello.147 UNMIKs mandat var å etablere
grunnleggende institusjonelle funksjoner, koordinere humanitær hjelp, rekonstruere viktig
infrastruktur, håndheve ro og orden, og sikre tilbakevending av flyktninger og internt
fordrevne.148 Under spesialrepresentantens ledelse ble oppgavene fordelt i fire arbeidsfelt,
eller pilarer, der UNMIK, UNHCR, OSSE, og EU fikk ansvaret for hver sin pilar.149
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Organisatorisk ble UNMIK-administrasjonen delt inn i fem regioner, som korresponderte med
KFORs brigadeområder, og var representert på provins, region og kommunalt nivå.

Etableringen av den administrative strukturen tok lang tid. I slutten av september 1999 var
UNMIK fremdeles ikke representert i alle de 29 kommunene i provinsen, og ett år etter
konflikten bestod den administrative strukturen av mindre enn 300 internasjonalt ansatte.150
Etableringen av FNs internasjonale politistyrke, United Nations Civilian Police (UN
CIVPOL) gikk enda langsommere. Ingen ankom i løpet av de to første månedene og det tok
ett år før tre fjerdedeler av den forventede styrken var på plass.151 Samtidig førte den
vanskelige humanitære situasjonen og den store internasjonale oppmerksomheten til at en
strøm av internasjonale humanitære organisasjoner kom til området. Kort tid etter de første
UNMIK medarbeidernes ankomst var over 500 humanitære organisasjoner i ferd med å
etablere seg i provinsen.152

Den langsomme etableringen av den internasjonale administrasjonen førte til et vedvarende
siviladministrativt tomrom, der det ikke fantes offentlige politistyrker, domstoler eller
fengselsvesen. Blant ledelsen og medlemmene av KLA var det flere som anså det som
naturlig at geriljabevegelsen tok over oppgaver tilknyttet en politistyrke, forsvarshær eller
administrasjon, ettersom de betraktet seg selv som de legitime seierherrene etter krigen mot
serberne.153 I et forsøk på å hindre dette begynte flere av de nasjonale styrkebidragene i
KFOR å påta seg sivile ordensoppgaver.154 I slutten av september 1999 var KLA formelt sett
avvæpnet og omgjort til en sivil beredskapsstyrke, Kosovo Protection Corps (KPC).155
Beredskapsstyrken på 5000 mann fikk i oppdrag å bidra ved søk og redningsoperasjoner,
større branner og industriulykker, gi humanitær assistanse i isolerte områder, assistere ved
minerydding og bidra til å gjenoppbygge infrastruktur og lokalsamfunn.156
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Til tross for den relativt raske etableringen og de militære virkemidlene de hadde til rådighet,
maktet ikke den internasjonale militære styrken å forhindre voldsbølgen som rammet de
etniske minoritetene sommeren og høsten 1999.157 Den internasjonale tilstedeværelsen maktet
heller ikke å forhindre en begynnende etnisk deling av provinsen, og etter hvert ble det klart
at konflikten mellom albanere og serbere var i ferd med å flytte seg fra slagmarken og inn i de
sivile administrative strukturene.158 I flere albansk-dominerte områder etablerte tidligere
medlemmer av KLA seg som de facto makthavere og i de serbisk dominerte områdene
oppstod det en parallell serbisk administrativ struktur, som mottok instruksjoner og
økonomisk støtte fra regimet i Beograd.159 Situasjonen medførte at KFOR styrkenes oppdrag
gikk fra å beskytte albanske sivile fra overgrep utført av serbiske sikkerhetsstyrker til å
beskytte serbere og andre minoriteter fra overgrep utført av albanske sivile ved årsskiftet
1999–2000.160 I de britiske og tyske brigadeområdene medførte endringen et økt fokus på
sivil-militært samarbeid.

I løpet av 2000 ble situasjonen i Kosovo gradvis mer stabil. UNMIK begynte å ta over flere
av de sivile oppgavene KFOR tidligere hadde utført, og muligheten for at serbiske
sikkerhetsstyrker skulle vende tilbake ble gradvis svakere.161 Da Milosevic mistet makten i
Serbia høsten 2000 ble dette trussel scenariet forlatt. Serbiske familier fortsatte å flytte inn i
enklavene eller forlot provinsen og som et resultat gikk antallet voldsangrep mot etniske
minoriteter ned.162 I områder nord i Kosovo og i byen Mitrovica var situasjonen fremdeles
konfliktfylt, men den generelle situasjonen forbedret seg betraktelig.163 Samtidig økte
konfliktnivået mellom albanske politiske fraksjoner og organisert kriminalitet ble stadig et
større problem.164 Våren 2001 begynte albanske opprørsgrupper å utføre kidnappinger og
voldsangrep i grenseområdene mellom Kosovo, Makedonia og Serbia.165 Gruppene kalte seg
den nasjonale frigjøringshæren, National Liberation Army (NLA)166 og frigjøringshæren for
Presevo, Medvedja og Bujanovac, The Liberation Army of Presevo, Bujanovac and Medvedja
(LAPMB) og hadde forbindelser til KLA. Opprøret truet med å destabilisere den politiske
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situasjonen i Makedonia, og både FN og NATO ble involvert i arbeidet med å finne en
løsning. Opprøret trakk også flere av KFOR styrkens ressurser vekk fra sine opprinnelige
oppgaver.167

11. september 2001 ble USA utsatt for et omfattende terrorangrep utført av den internasjonale
religiøst inspirerte terrorbevegelsen Al-Qaida. Fire sivile fly ble kapret av terrorister og styrtet
i Verdens handelssenter, World Trade Center, i New York, forsvarsdepartementets
hovedkvarter, Pentagon, i Washington D.C. og i en åker i Pennsylvania. Terrorangrepet førte
til at amerikanske myndigheter erklærte en verdensomspennende krig mot terror, og den lille
provinsen på Balkan mistet verdens oppmerksomhet.168 Terrorangrepet i USA førte til en
betraktelig redusering av KFOR styrken. I løpet av 2002 ble styrken redusert fra om lag
40.000 soldater til rundt 28.000 soldater og ved utgangen av 2003 var antallet soldater nede i
rundt 18.500.169 Nedskaleringen fant sted i de ulike operasjonsområdene. I den hensikt å
opprettholde sikkerheten med færre soldater overførte KFOR ansvaret for lov og orden til
provinsens egne politistyrker, Kosovo Police Service, som var under oppbygging.
Operasjonskonseptet ble også endret slik at det ble færre statiske kontroller og mer
patruljering.170

Mot slutten av 2000 ble den internasjonale administrasjonens humanitære fokus erstattet av en
økt oppmerksomhet på den politiske situasjonen, og i løpet av 2001 pågikk det en politisk
konsolidering i provinsen.171 I mai ble et konstitusjonelt rammeverk vedtatt, hvor det ble
skissert en fremtidig politisk struktur, og i november ble det avholdt parlamentsvalg. I tiden
opp mot valget brukte FNs spesialrepresentant og UNMIK mye tid og ressurser på å få den
serbiske minoriteten til å delta.172 To uker før valget oppfordret den jugoslaviske regjeringen i
Beograd den serbiske minoriteten til å delta i parlamentsvalget, men oppfordringen kom sent
og de lokale serbiske lederne var splittet i synet på valgdeltakelse og resultatet var at bare 46
prosent av serberne deltok.173 Blant albanerne var valgdeltakelsen på 64 prosent. Syv måneder
etter valget ble regjeringen i Kosovo tatt i ed og fra sommeren 2002 ble provinsen
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administrert av en lokal og en internasjonal styresmakt.174 Den lokale regjeringen fikk
ansvaret for nesten alle provinsielle saker, mens UNMIK beholdt ansvaret for forsvar,
sikkerhet, polititjenester, utenrikspolitikk, mye av den økonomiske politikken og
tilbakevending. Fra begynnelsen av var det valgte parlamentet mest opptatt av saker de ikke
hadde beslutningsmyndighet over, og i løpet av 2002 ble det stadig oftere konfrontasjon
mellom parlamentet og UNMIK.175

I oktober 2002 ble det igjen avholdt kommunevalg i Kosovo, og igjen ble det brukt mye tid og
ressurser på å få den serbiske minoritetsbefolkningen til å delta. Tre dager før valget
oppfordret styresmaktene i Beograd de serbiske innbyggerne om å delta.176 I de serbisk
dominerte områdene nord i Kosovo og i byen Mitrovica boikottet serberne valget. I resten av
provinsen var den serbiske minoriteten splittet i flere ulike valglister, og bare 20 prosent av de
stemmeberettigede avga stemme.177 Den lave valgdeltakelsen gjorde det vanskelig for
UNMIK å involvere den serbiske minoriteten i lokale beslutningsprosesser.178
I løpet av 2002 og 2003 ble forholdet mellom albanere og serbere tilsynelatende bedre.179 I
albansk dominerte områder kunne serbere tidvis bevege seg uten å bli angrepet, og antallet
etnisk motiverte drap og overgrep fortsatte å synke. De fleste serbere oppfattet derimot ikke
situasjonen slik. I etnisk blandede byer og landsbyer var den serbiske minoritetsbefolkningen
svært redde og de sporadiske drapene, voldshandlingene og trakasseringen som faktisk
skjedde forsterket redselen. Serbiske nyhetsmediers rapporter og omtale av hendelsene bidro
også til skape en oppfatning av at Kosovo var et farlig sted. På den måten ble den serbiske
befolkningens egen redsel også et bevis på at situasjonen var farlig.180 Samtidig økte
frustrasjonen og misnøyen blant albanerne over den manglende fremgangen når det gjaldt
provinsens fremtidige politisk status, den vedvarende økonomisk stagnasjonen, og Beograds
forsøk på å kontrollere deler av provinsen.181 I mars 2004 ble Kosovo plutselig et svært farlig
sted for den serbiske og andre etniske minoriteter.
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16. mars 2004 druknet tre albanske gutter på 9, 11 og 12 år i elven Ibar.182 En 13-år gammel
gutt fortalte senere til nyhetsjournalister at han hadde gått langs elven med lillebroren sin og
fire andre venner da to serbere med en hund hadde begynt å skrike til dem. Barna ble redde og
fire av dem hoppet i elven for å komme unna. Av de fire var det bare 13-åringen som
overlevde. Da nyheten ble sendt i radio og fjernsyn ble barna identifisert som ofre for ”et
angrep utført av en gruppe serbere.”183 Nyhetsformidlingen og nasjonalistiske agitatorers
nyhetskommentarer førte til at store deler av den albanske majoritetsbefolkningen ble
overbevist om at en gruppe serbere hadde drept tre små gutter og morgenen etter brøt det ut
opprør i Mitrovica. Da nyheten om opprøret i Mitrovica nådde Pristina på formiddagen 17.
mars begynte store albanske folkemasser å bevege seg mot den serbiske landsbyen Caglavica,
ved den serbiske enklaven Gracanica, der serbiske demonstranter hadde etablert en
veisperring et par dager tidligere. Utover ettermiddagen og dagen etter spredte opprøret seg
over hele provinsen. De albanske folkemassene angrep først serbere og andre minoriteter, før
de vendte seg mot den internasjonale tilstedeværelsen. I løpet av to dager ble 19 personer
drept og mer enn 1000 skadet, inkludert KFOR soldater og internasjonale politimenn, mer enn
700 serbiske boliger samt 36 serbisk ortodokse kirker og kulturelle steder ble skadet eller
ødelagt og over 4.000 serbere og andre minoriteter flyktet.184 Angrepet kom fullstendig
overraskende på UNMIK og KFOR.185 I etterkant av opprøret skrev den norske diplomaten
Kai Eide en rapport på vegne av FN der det ble fastslått at det internasjonale samfunnet hadde
mislykkes i å forstå majoritetsbefolkningens frustrasjon og utålmodighet. I tillegg hadde den
internasjonale tilstedeværelsen i provinsen ikke forstått de albanske ekstremistenes potensiale
for å utføre etniske overgrep, og den serbiske minoritetens sårbarhet.186

Oppsummering
Fra 1999-2004 flyttet konflikten mellom albanere og serbere seg inn i de administrative
strukturene. Denne utviklingen var det vanskelig for de internasjonale KFOR-styrkene å
håndtere. Samtidig førte den internasjonale utviklingen til et større press internt i NATO for å
trekke seg ut av provinsen. Dette kan presset kan ha bidratt til en mer positiv oppfatning av
situasjonen enn det strengt tatt var grunnlag for.
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4. CIMIC - EN MILITÆR STØTTEFUNKSJON?
12. oktober 1999 ble Telemark bataljon formelt innlemmet i den internasjonale KFORstyrken. Bataljonen gikk inn i den britiske brigaden og overtok det militære ansvaret for tre
kommuner sentralt i Kosovo, etter en britisk bataljon som hadde hatt ansvaret for området før
dem. I forkant av utsendelsen til provinsen hadde både befal og mannskaper forberedt seg på
regulære kamphandlinger mot serbiske sikkerhetsstyrker og fått en forståelse av albanere som
ofre og serbere som overgripere. Ved ankomst møtte de derimot en situasjon som var svært
annerledes og som de var helt uforberedt på. Serbiske sikkerhetsstyrker hadde trukket seg ut,
og provinsen var preget av lovløse tilstander der albanske sivile angrep serbiske sivile for å ta
det de betraktet som sin rettmessige hevn etter den blodige konflikten. Den internasjonale
sivile administrasjonen var fremdeles under etablering og KLA geriljaen var i ferd med å
posisjonere seg for å ta over den politiske makten. Flere steder var KLA geriljaen allerede de
facto makthavere. I den britiske brigadens oppdragsløsning spilte sivil-militært samarbeid en
sentral rolle. I det norske forsvarets tilnærming til internasjonale operasjoner var sivil-militært
samarbeid et arbeidsfelt som fikk lite oppmerksomhet. I den grad temaet ble oppfattet som
relevant, var det i sammenheng med økt styrkebeskyttelse. Men det fantes ikke et konsept for
styrkebeskyttelse, hvor sivil-militært inngikk som en komponent. Sammenhengen mellom
sivil-militært samarbeid og økt styrkebeskyttelse kunne dermed best beskrives som en
oppfatning eller forståelse som fantes i deler av hæren, og kunne vanskelig kommuniseres
tydelig til andre aktører, som for eksempel Utenriksdepartementet.

Dette kapitlet behandler den norske bataljonens sivil-militære samarbeid i perioden 19992001. I denne perioden beskrev bataljonen det sivil-militæret samarbeidet som en militær
støttefunksjon som skulle føre til økt styrkebeskyttelse, og kapitlet beskriver hvordan
situasjonen i operasjonsområdet, føringer fra den britiske brigadeledelsen, den norske
forsvarsledelsens holdning til sivil-militært samarbeid og støtten fra Utenriksdepartementet
påvirket arbeidet. Videre viser kapitlet hvordan styrkebeskyttelse ikke ble implementert i
bataljonens sivil-militære samarbeidet i løpet av disse to årene, men at arbeidet var
kjennetegnet av en vilje til å samarbeide med sivile aktører, et bredt handlingsrom for befal og
mannskapers til selv å påvirke samarbeidet med sivile aktører, enkeltpersoners handlekraft og
gjennomføringsevne, og et stort mangfold av prosjekter, tiltak og aktiviteter.
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En oppdragsløsning basert på tidligere erfaringer
14. juni 1999, fire dager etter at FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1244, fattet norske
myndigheter den endelige beslutningen om å sende militære styrker til KFORoperasjonen.187Telemark bataljon hadde allerede fått beskjed om at den ville utgjøre kjernen i
et fremtidig norsk bidrag til Kosovo, men i løpet av sommeren viste det seg at bataljonen var
for dårlig forberedt til å kunne settes inn på kort varsel.188 Det var ikke rekruttert tilstrekkelig
mange soldater, og de som var rekruttert var ikke godt nok trent. I tillegg manglet bataljonen
det utstyret de behøvde for å løse oppdraget. Den norske avdelingen var ikke klar for
utsendelse før i slutten av august. Overføringen tok om lag seks uker og først i begynnelsen
av oktober, fire måneder etter at norske myndigheter tok den formelle beslutningen, var 1200
soldater og flere tonn utstyr på plass i provinsen.189 Telemark bataljon bestod av tre
mekaniserte geværkompanier forsterket med et pansret ingeniørkompani, og var ledet av
bataljonssjef Robert Mood og hans bataljonsstab.190 Staben fulgte standardoppsettet for
bataljonsstaber i internasjonale fredsoperasjoner, og var oppsatt med seks seksjoner. Dette var
seksjon for personell og administrasjon (S-1), seksjon for sikkerhet (S-2), seksjon for
operasjoner (S-3), seksjon for logistikk (S-4), seksjon for CIMIC (S-5) og seksjon for presse
og informasjon (S-6).

På samme tid som Telemark bataljon ble overført til Kosovo ble den norske kontingentsjefen,
Norwegian Contingent Commander (NCC), hans stab og norske støtteenheter overført til
Makedonia, hvor de ble innkvartert i militærleiren Banski Rid.191 Leiren var opprettet i
forbindelse med Norges deltakelse i luftkampanjen mot Jugoslavia våren 1999, og lå på en
høyde like ved flyplassen i hovedstaden Skopje. Kontingentsjefen var forsvarssjefens
representant og ivaretok norske interesser i KFOR-operasjonen.192 I tillegg til en rekke andre
oppgaver kontrollerte han at de norske styrkene ble brukt i henhold til inngåtte avtaler. Han
var også ansvarlig for avdelingenes styrkebeskyttelse og holdt kontakten med de norske
ambassadene i området.
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12. oktober 1999 ble Telemark bataljon innlemmet i den britiske brigaden og overtok det
militære ansvaret for kommunene Glogovac, Kosovo Polje og Obilic, sentralt i provinsen.
Glogovac var et albansk dominert område som lå i Drenica dalen, geriljabevegelsen KLAs
kjerneområde. Landsbyen Gornje Obrinje, der likene etter 15 albanere ble funnet høsten 1998,
lå i kommunen og våren 1999 pågikk kraftige kamper i distriktet. De to andre kommunene
Kosovo Polje og Obilic var etnisk blandede områder hvor albanere, serbere og andre
minoriteter bodde side om side. Kommunene hadde et høyt spenningsnivå og ble beskrevet
som ”potensielle kruttønner” med ”betydelig potensiale for uro og væpnede opprør.”193

Under forberedelsene i Norge var bataljonen blitt forberedt på regulære kamphandlinger med
serbiske sikkerhetsstyrker, og både befal og mannskaper hadde som nevnt fått en forståelse av
albanere som ofre og serbere som overgripere.194 Møtet med et kaotisk ansvarsområde der
albanske sivile angrep serbiske sivile, og hvor det ikke fantes et justisvesen, opplevdes av den
norske avdelingen som en situasjon der ‟alt var snudd helt på hodet.”195 Den norske styrken
hadde få føringer for hvordan oppdraget skulle løses. Internt i KFOR nøt de nasjonale
styrkebidragene stor autonomi, og den norske forsvarsledelsen hadde gitt bataljonssjefen vide
fullmakter.196 Før overtakelsen av ansvarsområdet jobbet bataljonen sammen med den britiske
styrken, som hadde ansvaret for de tre kommunene før dem, for å lære av deres erfaringer.197

Den britiske brigadens oppdragsløsning var basert på det britiske forsvarets erfaringer fra
Storbritannias kolonier mot slutten av kolonitiden, og det langvarige engasjementet i Nord
Irland.198 I disse operasjonene var de britiske styrkene underlagt en sivil administrasjon, og
oppdragsløsningen la vekt på begrenset bruk av makt, sivil-militært samarbeid og taktisk
fleksibilitet.199 Taktisk fleksibilitet innebar at autoritet og avgjørelsesmyndighet var
desentralisert og flyttet nedover kommandokjeden. I Kosovo begynte den britiske styrken
etter kort tid å gå fotpatruljer, og ved bemanning av veikontrollposter la de vekt på en
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forhandlende og ikke-konfronterende holdning til lokalbefolkningen.200 Etter hvert la de vekk
hjelmer, skuddsikre vester og tyngre våpen, og beveget seg i ansvarsområdet kun bevæpnet
med håndvåpen.201 Enkelte steder ble britiske soldater innkvartert hos serbiske familier, for å
forhindre albanske voldsangrep.202

I Telemark bataljon var det flere som var kjent med en tilsvarende oppdragsløsning fra
tidligere. Både bataljonssjefen, flere medlemmer av befalet og deler av mannskapet hadde
erfaring fra UNIFIL-operasjonen i Sør-Libanon, og den britiske oppdragsløsningen i Kosovo
lignet det de hadde utført der. UNIFIL var en tradisjonell fredsbevarende operasjon hvor
styrken bar våpen til bruk i selvforsvar og alltid la vekt på en forhandlende og ikkekonfronterende holdning til sivilbefolkningen.203 Mannskapene i den norske UNIFILbataljonen gikk fotpatruljer både om dagen og om natten. De bemannet veikontrollposter og
observasjonsposter og avvæpnet væpnede grupper som kom inn i ansvarsområdet.204 De var
også forlagt rundt i ansvarsområdet og var innkvartert hjemme hos lokale familier.205

Etter overtakelsen av ansvarsområdet i Kosovo fortsatte Telemark bataljon arbeidet med å
etablere ro og orden og sette opp egen infrastruktur. Å etablere ro og orden innebar å
forhindre albanske voldshandlinger og beskytte serbere og andre minoriteter mot vold og
trakassering. For å gjennomføre dette la bataljonsledelsen vekt på at den norske styrken var
synlig og tilstede i hele området. De tre geværkompaniene fikk ansvaret for en kommune
hver. Kommunene ble deretter delt inn sektorer og fordelt på troppene, lagene og den enkelte
soldat.206 Å sette opp egen infrastruktur innebar blant annet å ferdigstille militærleirene og
etablere beskyttelsestiltak. Bataljonen etablerte fem hovedleire på ulike steder rundt i
ansvarsområdet, Camp Lebane nord for Pristina, Camp Midgaard i Glogovac, Camp Mølla og
Camp Tor Hov i Kosovo Polje og Camp Vemork i Obilic.207 I tillegg satte avdelingen opp
mindre posisjoner på steder der det kunne forventes voldsangrep, slik som i de etnisk blandete
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landsbyene Babin Most og Milosevo. I Babin Most ble de norske soldatene innkvartert hos
serbiske familier, for å bedre kunne beskytte dem mot albanske voldsangrep.208

De norske soldatenes arbeidsoppgaver var å patruljere byene og landsbyene, stå vakt ved
kirker og monumenter, kontrollere demonstrasjoner og tilløp til opptøyer, utføre
rutinemessige søk etter våpen, bemanne veikontrollposter, og eskortere serbere og andre
minoriteter til jobb, skole og handlesentre. Patruljeringen ble utført både om dagen og om
natten, og vanligvis til fots. Formålet med dagpatruljene, eller sosialpatruljene, var å snakke
med lokalbefolkningen og samle informasjon om det som rørte seg i området.209 Hensikten
med nattpatruljene var å forhindre at bygninger ble påtent og at minoritetsbefolkningen ble
utsatt for voldskriminalitet, samt sørge for at personer som utførte slike handlinger ble
arrestert.
Høsten 1999 var NATOs CIMIC konsept fremdeles under utvikling.210 Det var utviklet en
foreløpig definisjon av CIMIC, arbeidsdokumenter og et kursopplegg. Internt i alliansen var
det flere aktører som anså CIMIC som en militær funksjon i utkanten av militære operasjoner,
slik som under den kalde krigen, og ikke som en funksjon integrert i sikkerhetsoperasjoner.211
I løpet av de første månedene av KFOR-operasjonen avviste general Jackson NATOledelsens ønske om å innsette en egen CIMIC enhet, slik som det hadde vært gjort i IFOR og
SFOR operasjonene i Bosnia. Jacksons beslutning innebar at ansvaret for sivil-militært
samarbeid tilfalt 25 personer i KFOR hovedkvarteret, istedenfor en separat CIMIC enhet
bestående av 200 sivil-militære eksperter, og førte til at CIMIC i større grad ble en
operasjonell funksjon enn en støttefunksjon.212 Samtidig førte mangelen på en doktrine,
strategier og planer til en gjennomgående mangel på styring og koordinering fra KFORs
ledelse når det gjaldt utøvelsen av det sivil-militære samarbeidet.213 På grunn av dette var
utformingen og iverksettelsen av CIMIC på bataljonsnivå hovedsakelig opp til
bataljonssjefene som lagde retningslinjer etter hvert som situasjonen utviklet seg.214 Dette
bidro til at de militære styrkenes samarbeid med sivile aktører var tilfeldig, improvisert,
personavhengig, og preget av store ulikheter mellom ulike ansvarsområder.
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Da Telemark bataljon ankom Kosovo var avdelingen oppsatt med en offiser i bataljonsstabens
CIMIC-seksjon. Han hadde lite erfaring med sivil-militært samarbeid fra tidligere, men hadde
forberedt seg så godt han kunne. Før avreise hadde han vært i kontakt med FOKIV, deltatt på
et CIMIC kurs på NATO skolen i Oberammergau i Tyskland, og lest en rapport om CIMIC
utarbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han oppdaget at FOKIV ikke hadde
utarbeidet noe materiell når det gjaldt CIMIC, og etter ankomst til provinsen ble han klar over
at verken kurset eller rapporten var relevante for arbeidsoppgavene i bataljonen.215 Det han
hadde å basere seg på var hans egen erfaring fra deltakelse i UNIFIL-operasjonen og føringer
fra kommandokjeden. Mangel på erfaring og opplæring innen CIMIC var ikke enestående for
den norske styrken. I den nederlandske bataljonen i det tyske brigadeområdet var situasjonen
for CIMIC-offiseren den samme.216 Kort tid etter overtakelsen av ansvarsområdet overførte
bataljonssjef Mood ytterligere to offiserer til CIMIC-seksjonen og ga en sanitetsoffiser i hvert
kompani medansvar for det sivil-militære samarbeidet i sitt kompaniområde.
Omorganiseringen førte til at Telemark bataljon gikk fra å ha en stabsoffiser med eneansvar
for CIMIC, til å ha seks offiserer på ulike nivåer og plassert på ulike geografiske steder i
ansvarsområdet som sammen jobbet med sivil-militært samarbeid.

Den norske styrken ble raskt involvert i CIMIC-oppgaver. Ved overtakelsen av
ansvarsområdet fulgte det med en renovasjonstjeneste i Kosovo Polje by. Renovasjon var en
stor utfordring i hele Kosovo, og den britiske styrken hadde etablert en renovasjonstjeneste
bestående av åtte lokale menn som ved bruk av en traktor fjernet søppelet i byen mot en
økonomisk godtgjørelse.217 Hver morgen møtte mennene opp ved det norske kompaniets
hovedinngang og fikk beskjed om hvilket område som skulle ryddes. Det britiske Department
for International Development (DfID) hadde støttet prosjektet økonomisk og det var midler
igjen i budsjettet slik at driften kunne opprettholdes ut året.218 Den norske avdelingen ble også
involvert i distribusjon av nødhjelp i samarbeid med UNHCR og flere humanitære
organisasjoner, etter forespørsel fra den britiske brigadeledelsen.
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Sivil-militært samarbeid basert på en britisk modell
I den britiske brigadeledelsen var det etablert en CIMIC-enhet på 12 personer som gikk under
navnet ”The Civil-Military Operations group.”219 Enheten var innlemmet i brigadestaben og
var ansvarlig for brigadens sivil-militære samarbeid. Her var brigadens sivil-militære
samarbeid delt inn i tre operasjonelle kategorier.220 Den første kategorien var støtte til
militære operasjoner, den andre var støtte til UNMIK-strukturen og den tredje kategorien var
”hearts and minds”. Den siste kategorien innebar å etablere et så godt tillitsforhold til
sivilbefolkningen at det bidro til styrkens styrkebeskyttelse. Virkemidlene var prosjekter som
bygging eller rehabilitering av skoler, klinikker og samfunnshus, samt andre tiltak og
aktiviteter som kom sivilbefolkningen til gode. I den britiske brigaden var CIMIC prioritert og
integrert i alle arbeidsoppgaver, og brigadesjefen tydeliggjorde dette ved å proklamere at
”CIMIC is every soldier’s job.”221 I den britiske styrken var det også etablert en ordning der
kompaniene hadde en håndkasse med DM 12.000 som mannskapene kunne benytte til ulike
tiltak for å støtte sivil-befolkningen. 222

Det var aldri uttalt at Telemark bataljons sivil-militære samarbeid ble utformet slik som hos
den britiske styrken, men organiseringen av arbeidet var svært lik. Den norske avdelingens
sivil-militære samarbeid inneholdt både støtte til militære operasjoner, støtte til UNMIKstrukturen og støtte til sivilbefolkningen. Det ble opprettet en ordning med en håndkasse på
DM 6.000 i hvert kompani, som mannskapene kunne benytte for å dekke behov blant
sivilbefolkningen, og deler av arbeidsoppgavene ble flyttet ut av CIMIC-seksjonen og overtatt
av andre medlemmer av befalet, inkludert bataljonssjefen selv. På denne måten fikk CIMIC
høyere prioritet og ble integrert i bataljonens øvrige arbeid, i stedet for å være en sideordnet
oppgave drevet frem av en seksjon i bataljonsstaben. Slik ble CIMIC i stor grad ”every
soldier’s job” også i den norske avdelingen.

En av Telemark bataljons arbeidsoppgaver var rutinemessige søk etter våpen og ammunisjon.
Disse søkene fant ofte sted i sivile hjem, og det hendte at familiene motsatte seg ransakingen
eller at eiendom og eiendeler kom til skade. Det ble derfor bestemt at det alltid skulle være en
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CIMIC-offiser tilstede ved søksoperasjoner, med ansvar for å ivareta tillitsforholdet til
familiene. Offiseren skulle sørget for at eiendeler som kom til skade ble reparert eller erstattet
og at barna i familien ble ivaretatt. Ofte viste det seg at en del av de våpnene som ble funnet i
virkeligheten var leker utformet som realistiske håndvåpen. Da var det CIMIC-offiserens
ansvar å forhandle med barna om å bytte inn disse lekene i andre leker.223 I tillegg fikk de tre
kompaniene anledning til å benytte håndkassene til å dekke umiddelbare behov som
mannskapene ble oppmerksomme på når de gikk sosialpatruljer. Dette kunne være alt fra å gi
en fotball til en gruppe barn, reparere et tak på et bolighus eller kjøpe inn kladdebøker til en
skoleklasse.224 I kommunene Kosovo Polje og Obilic ble sivil-militært samarbeid også
benyttet for å forebygge militære operasjoner. Kort tid etter ankomst oppdaget kompaniene i
de etnisk blandede områdene at en stor del av volden og trakasseringen av serbere ble utført
av albanske ungdommer. Ungdommene gikk ikke på skole og hadde ikke noe fritidstilbud, og
voldshandlingene var i ferd med å føre til at Telemark bataljon etablerte flere kontrollposter
og iverksatte flere patruljer. Bataljonen oppfattet volden og trakasseringen som et uttrykk for
at ungdommene kjedet seg, og soldatene bestemte seg for å samle inn penger, kjøpte
fotballutstyr, startet fotballskoler og etablerte fotballag.225 I følge avdelingen ga arbeidet med
fotballagene ”formidable resultater, hvor kriminalitet og etnisk trakassering gikk betraktelig
ned.”226

En stor del av Telemark bataljons støtte til UNMIK-strukturen foregikk gjennom en utstrakt
møtevirksomhet. Deler av dette arbeidet ble ivaretatt av bataljonssjefen og de tre
kompanisjefene. Bataljonssjefen ledet ukentlige koordineringsmøter med UNMIK der fokuset
var situasjonen i bataljonens ansvarsområde og de tre kompanisjefene fulgte opp samarbeidet
med den internasjonale administrasjonen i sine respektive tre kommuner.227 Oppfølgingen
innebar at kompanisjefene både deltok på lokale koordineringsmøter med UNMIK og på
møter med lokale administrative representanter og humanitære organisasjoner. I tillegg
arrangerte CIMIC-seksjonen, i samarbeid med den svenske bataljonen, ukentlige
koordineringsmøter med de internasjonale humanitære organisasjonene som arbeidet i det
norske og svenske ansvarsområdet. Telemark bataljon og senere kontingenter bistod også
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UNMIK-strukturen med å transportere nødhjelp til sivilbefolkningen. De norske avdelingene
var også involvert i forberedelsene og gjennomføringen av lokalvalgene i 2000 og 2002 og
parlamentsvalget i 2001.

Telemark bataljons støtte til sivilbefolkningen var den delen av det sivil-militære samarbeidet
som fikk bredest omtale, tok mest tid og opptok flest ressurser. Det var også den delen av
samarbeidet som ga rom for befalets og mannskapenes personlige og frivillige engasjement.
Umiddelbart etter ankomst igangsatte bataljonen et bredt mangfold av prosjekter, tiltak og
aktiviteter, som lignet svært på det humanitære arbeidet den norske UNIFIL-bataljonen hadde
utført i Sør-Libanon. I løpet av tre måneder arrangerte avdelingen flere aktivitetsdager for
barn og unge, delte ut klær og sko som befalets ektefeller og samboere på Heistadmoen hadde
samlet inn og fått oversendt, delte ut julepresanger til trengende familier, rehabiliterte og
bygde flere skoler og overtok og driftet renovasjonstjenesten i Kosovo Polje.228

Noen av den norske bataljonens sivil-militære prosjekter støttet både militære operasjoner,
UNMIK-strukturen og sivilbefolkningen. I slutten av oktober 1999 henvendte UNMIK seg til
den norske styrken og ba om militær støtte til å stenge skolen i den etniske blandede
landsbyen Plementina, i Obilic kommune. Foranledningen var en fastlåst konflikt mellom
serberne og albanerne i området om hvem som skulle ha lov til å bruke bygningen. Før den
væpnede konflikten våren 1999 hadde landsbyen hatt to skolebygninger på hver sin side av en
skoleplass, én skolebygning for serbere og én for albanere.229 I løpet av konflikten ble den
albanske skolen ødelagt, og UNMIK ønsket at både serbiske og albanske elever skulle få
undervisning i det som tidligere hadde vært den serbiske skolen. Dette motsatte den serbiske
landsbybefolkningen seg, og det hadde tidligere kommet til sammenstøt mellom serbiske
demonstranter og den norske KFOR styrken.230 I et forsøk på å finne en midlertidig løsning
hadde UNMIK og KFOR satt opp en teltskole hvor de albanske elevene kunne få
undervisning og det var etablert en ordning med varm skolemat.231 Dette tilbudet nektet de
albanske familiene å ta imot, med den begrunnelsen at dersom serbiske skolebarn hadde en
skolebygning, skulle albanske skolebarn ha det samme. I et forsøk på å tvinge gjennom en
løsning ønsket UNMIK å stenge skolen, og natt til 26. oktober stengte 60-70 norske soldater,
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15-20 pansrede kjøretøy og et femtitalls internasjonale politifolk bygningen med piggtråd og
opprettet en jernring rundt landsbyen.232 Militæroperasjonen ble møtt av 150 sinte serbiske
demonstranter, og det oppstod en svært spent situasjon. Intensjonen var å holde skolen
avstengt til serberne bøyde av og tillot de albanske barna å få benytte bygningen, men på
grunn av sikkerhetssituasjonen ba FNs spesialrepresentant Bernard Kouchner om at det ble
bygget en separat skole for de albanske barna.233 Oppgaven ble gitt til Telemark bataljon. Det
pansrede ingeniørkompaniet utførte arbeidet og mindre enn to måneder senere kunne den nye
skolebygningen tas i bruk.234 Byggingen av en ny skole, som ble utført etter anmodning fra
UNMIK, bidro til at flere skolebarn fikk gå på skole og løste den spente situasjonen i
Plementina. I ettertid ble den nye skolen fremhevet som støtte til sivilbefolkningen. Skolen
ble også referert til som et eksempel på en humanitær aktivitet der bataljonen supplerte de
humanitære organisasjonene på en god måte.235

Telemark bataljonens sivil-militære samarbeid var i stor grad basert på avdelingens forståelse
av situasjonen i ansvarsområdet og befalets og mannskapenes initiativ og engasjement. Det
ble ikke utarbeidet en overordnet strategi eller retningslinjer for hvordan arbeidet skulle
utføres, noe som medførte at arbeidet var preget av tilfeldigheter og ble gjennomført ad hoc
med utgangspunkt i situasjoner som oppstod og enkeltpersoner avdelingen kom i kontakt
med. Arbeidsformen førte til at støtte og bistand ble gitt raskt og effektivt, men hadde også
uheldige utslag. Høsten 1999 forsøkte en patrulje å overtale en serbisk familie til å gi fra seg
nøkkelen til et serbisk nabohus som stod tomt, slik at en husløs albansk familie kunne flytte
inn. Den serbiske familien nektet og det endte med at soldatene måtte gi seg. Episoden er
gjengitt i kontingentens minnebok og av beskrivelsen fremgår det at patruljens intensjon var å
utføre humanitært arbeid, der målsettingen var å skaffe en trengende albansk familie tak over
hodet. Sett i lys av situasjonen i provinsen på denne tiden kan det hevdes at den norske
patruljen i dette tilfellet uforvarende bidro til et forsøk på å fordrive den serbiske minoriteten i
området.
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Sivil-militært samarbeid mellom norske aktører
6. oktober 1999 var utenriksminister Knut Vollebæk på et raskt besøk i Kosovo. Det var hans
siste besøk som avtroppende formann i OSSE, og han var der for å diskutere
gjenoppbyggingen av det sivile samfunnet med FNs spesialrepresentant Bernhard Kouchner,
general Michael Jackson, kosovo-albanske ledere og representanter for den serbisk-ortodokse
kirken.236 I Vollebæks program var det også lagt inn et kort besøk hos den norske
bataljonssjefen Robert Mood. Mens de to drakk pulverkaffe og delte en pakke tørre kjeks fra
Moods feltrasjon, fortalte bataljonssjefen hva den norske styrken hadde utrettet så langt.237
Han la også vekt på at avdelingen ønsket at norske hjelpeorganisasjoner etablerte
bistandsprosjekter i ansvarsområdet. I løpet av den korte tiden i provinsen hadde styrken
erfart at Norge og nordmenn var vel ansett blant sivilbefolkningen, og at det var til deres
fordel å bli identifisert som norske. Blant albanere var Norge kjent som det første vesteuropeiske landet som hentet flyktninger ut av flyktningeleirene i Makedonia våren 1999, og
flere serbere visste at nordmenn hadde hjulpet serbiske krigsfanger som satt i tysk fangenskap
i Norge under den annen verdenskrig.238 Den norske styrken hadde også erfart at norske
humanitære organisasjoner hadde et godt rykte, og bataljonssjefen ønsket at norske
myndigheter samlet innsatsen i det norske ansvarsområdet ettersom det kunne ha ”en positiv
nytte-effekt.”239 Bataljonssjef Moods redegjørelse gjorde utenriksminister Vollebæk både
‟stolt og imponert.”240 Ministeren stilte seg også positiv til ønsket om å få de norske
hjelpeorganisasjonene til ansvarsområdet, men kunne ikke love noe.241

I forbindelse med møtet mellom Mood og Vollebæk ble utenriksdepartementet gjort
oppmerksom på situasjonen ved den serbiske skolen Branko Radevcic i Obilic by. Skolen var
i en svært dårlig forfatning etter å ha vært utsatt for organisert hærverk, og de serbiske
familiene i byen hadde gitt uttrykk for at et skoletilbud var en viktig faktor i vurderingen om
de skulle bli værende eller ikke.242 Bataljonsledelsen ønsket å pusse opp skolen slik at de
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serbiske familiene ble værende. Under forberedelsene til oppdraget hadde avdelingen ved to
anledninger bedt forsvarsledelsen om budsjettmidler til denne type sivil-militære prosjekter,
uten å få gjennomslag.243 Departementet informerte bataljonsledelsen om at de kunne søke
dem om økonomisk støtte, og søknaden resulterte i et prosjekttilskudd på NOK 63 000 til
oppussing av skolen og innkjøp av skolemateriell.244

Tre uker etter møtet med utenriksministeren fikk bataljonssjefen en telefon fra
kontingentsjefens stabssjef med beskjed om at UD hadde bevilget NOK 30 000 000 til
bataljonens sivil-militære prosjekter, og at midlene var overført til Forsvarsdepartementets
budsjett for 1999.245 Telefonbeskjeden førte til en hektisk arbeidsinnsats i bataljonsstabens
CIMIC-seksjon. De tre CIMIC-offiserene tok umiddelbart kontakt med UNMIK og flere
humanitære organisasjoner, og begynte å skrive prosjektsøknader. I løpet av åtte uker ble det
utarbeidet 14 søknader på om lag NOK 10 000 000.246 Prosjektsøknadene var delt inn i tre
kategorier. Den ene kategorien gjaldt midler til mindre prosjekter gjennomført av
kompaniene, den andre kategorien gjaldt midler til større prosjekter gjennomført av flere
avdelinger i bataljonen eller i samarbeid med en lokal entreprenør, og den tredje kategorien
gjaldt midler til prosjekter gjennomført av humanitære organisasjoner, der bataljonen hadde
oppfølgingsansvar. Ni søknader gjaldt prosjekter som skulle gjennomføres av humanitære
organisasjoner.247 Fem av søknadene gjaldt oppussing og utstyr til skoler der Kirkens
Nødhjelp skulle stå for den praktiske gjennomføringen. De fire andre søknadene dreide seg
om etablering av et verksted for landbruksmaskiner i samarbeid med Norges Røde Kors,
bygging av boliger i samarbeid med Flyktningerådet, fullføring av kulturhus, gymnastikksal
og helsestasjon i samarbeid med den britiske organisasjonen Children`s Aid Direct, og
etablering og drift av 10 aktivitetssentre for barn og ungdom i samarbeid med Oxfam
International.248

Alle prosjektsøknadene ble fortløpende sendt til Forsvarets overkommando (FO) via
kontingentsjefen. Etter å ha mottatt de første søknadene i begynnelsen av november 1999, ble
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forsvarsledelsen oppmerksom på at det ikke var utarbeidet retningslinjer eller
saksbehandlingsrutiner for tildeling av prosjektstøtte til CIMIC. De anså det som
Forsvarsdepartementets (FD) ansvar å utarbeide retningslinjene, og søknadene fra Kosovo ble
liggende ubehandlet mens de ventet på departementet. Etter noen uker, fremdeles uten å ha
hørt fra Forsvarsdepartementet, overførte overkommandoen ansvaret for å følge opp
prosjektsøknadene til Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet (FOKIV).
Senteret fikk ikke beslutningsmyndighet, men skulle sikre at søknadene fulgte departementets
retningslinjer, når de ble utarbeidet. Den endelige beslutningen om eventuell økonomisk støtte
skulle tas av saksbehandlerne i departementet.249

I slutten av januar 2000 hadde forsvarsledelsen fremdeles ikke hørt noe fra
Forsvarsdepartementet. FOKIV hadde i mellomtiden mottatt gjentatte purringer fra den
norske KFOR styrken, og i mangel av tilbakemeldinger fra departementet utarbeidet senteret
egne kriterier for tildeling av prosjektstøtte.250 De 14 søknadene fra Telemark bataljon ble
behandlet etter disse kriteriene og oversendt til Forsvarsdepartementet. Her ble de liggende til
departementet i begynnelsen av mars 2000 konkluderte med at KFOR-styrkens CIMIC
aktiviteter ikke kunne finansieres over forsvarsbudsjettet, ettersom det ikke var godkjent av
Stortinget.251 Denne tilbakemeldingen var Forsvarsdepartementets eneste innspill til den
norske styrkens sivil-militære samarbeid i Kosovo i perioden 1999-2004.

I løpet av november og desember 1999 var det tilsynelatende ingen i Utenriksdepartementet,
Forsvarsdepartementet eller forsvarsledelsen som fulgte opp informasjonen om bevilgningen
til CIMIC på NOK 30 000 000 som var skulle være overført til FDs budsjett. Det er i etterkant
uvisst om midlene faktisk ble bevilget. En mulig forklaring på hvorfor kontingentsjefen fikk
forståelse av at NOK 30 000 000 var bevilget til CIMIC, kan knyttes til regjeringens saldering
av statsbudsjettet i oktober 1999. I salderingsprosessen ble NOK 150 000 000 overført fra
Kommunal og regionaldepartementets budsjett til Utenriksdepartementets budsjett for fred og
forsoning.252 Midlene var opprinnelig tiltenkt kosovoalbanske flyktninger i Norge, men da
svært mange av flyktningene returnerte til Kosovo, ble pengene overført slik at de kunne
benyttes i nærområdet. Omdisponeringen kan ha ført til diskusjoner i UD om hvordan
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midlene burde benyttes og den norske KFOR styrkens sivil-militære samarbeid kan ha vært
nevnt. Svært mange av de kosovoalbanske flyktningene i Norge kom fra Telemark bataljons
ansvarsområde.253 I slutten av november 1999 sendte kontingentsjefen et brev til
forsvarsledelsen, der han skrev ”National Contingent Commader Norway/ KFOR (NCC NO)
er kjent med at det fra Utenriksdepartementet (UD) er bevilget en større sum –
NKR.30.000.000 – til CIMIC-prosjekter i KFOR I på Forsvarsdepartementets (FDs) budsjett
for inneværende år.”254 Setningen kan tolkes dithen at informasjonen det refereres til ikke var
formidlet skriftlig, og det er mulig at en misforståelse kan ha oppstått i kontakten mellom
kontingentsjefen og ambassadepersonellet i området. I slutten av mars 2000 reiste Telemark
bataljon hjem uten å ha mottatt tilbakemelding på de 14 prosjektsøknadene.

I november 1999, en måned etter møtet mellom Utenriksminister Vollebæk og bataljonssjef
Mood, la Utenriksdepartementet frem stortingsmeldingen ”Hovedtrekk i fremtidig norsk
bistand til landene i Sørøst-Europa”.255 Meldingen tok for seg bruken av rundt NOK 800 000
000 som regjeringen ønsket å benytte i området i løpet av 2000. Beløpet skulle bidra til
gjenoppbygging og stabilisering i Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro og
Serbia. Midlene skulle kanaliseres gjennom FN, Verdensbanken og Den europeiske bank for
gjenoppbygging og utvikling (EBRD), norske og utenlandske frivillige organisasjoner, norske
fagetater, norsk og lokalt næringsliv og sivil-militært samarbeid (CIMIC) i tilknytning til de
norske styrkene. I avsnittet om sivil-militært samarbeid la meldingen vekt på den norske
SFOR-styrkens engasjement og positive holdning i arbeidet med å bistå sivilbefolkningen i
Bosnia, et engasjement som førte til en mindre spent situasjon og gjensidig tillit. Typiske
CIMIC-tiltak var beskrevet som helsetjenester for sivile og etablering eller utbedring av
infrastruktur. Videre sa meldingen at det var regjeringens hensikt å benytte Telemark
bataljons tilstedeværelse i Kosovo til å etablere sivil-militære samarbeidprosjekter i det
norske ansvarsområdet. Det var satt av midler til støtte for tiltak rettet mot de lokale skolene,
og det var nær kontakt mellom departementet, Forsvaret og internasjonale organisasjoner om
mulige prosjekter. Det ville også opprettes et representasjonskontor i Pristina som skulle følge
opp den norske humanitære bistanden og den økonomiske støtten til gjenoppbygging og
stabilisering.
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I februar 2000 publiserte forsvarsledelsen Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD).256
Doktrinen slo fast at sivil-militært samarbeid i internasjonale fredsoperasjoner var all
virksomhet rettet mot den ikke-militære delen av samfunnet, slik som samarbeid med statlige
og ikke-statlige organisasjoner og egen aktivitet i forbindelse med valg, administrasjon,
direkte nødhjelp, annen humanitær virksomhet og samarbeid med sivile myndigheter og
politi. Et vellykket sivil-militært samarbeid ble omtalt som en viktig styrkemultiplikator som
kunne bidra til kontakt med partene og indirekte bidra til styrkenes egen sikkerhet. Videre
burde sivil-militære aktiviteter konsentreres i de delene av operasjonsområdet der den norske
styrken hadde sin hovedinteresse. Doktrinen vektla at det fantes egne organisasjoner med
ansvar for sivile og humanitære oppgaver og at militære styrker i følge sin natur ikke var i
overenstemmelse med ikke-militære oppgaver og dermed ikke burde engasjere seg i
virksomheter den ikke var organisert, utrustet eller trent for. Videre ble det understreket at
norske styrker i internasjonale fredsoperasjoner ikke burde bli pålagt oppgaver som
myndighetene av prinsipielle grunner ikke ønsket at de utførte nasjonalt, slik som
ordenstjeneste.

På samme tid som doktrinen ble publisert, la FOKIV frem sine kriterier for støtte til CIMICprosjekter.257 I bakgrunnen for kriteriene ble det vektlagt at ‟Det er i Forsvarets interesse å
etablere god kontakt mellom norske styrker og befolkningen i området, fordi kontakten bidrar
til egenbeskyttelse av styrken (force protection).” 258 Det ble også understreket at ‟Støtte til
tiltak i lokalsamfunnet kan være en måte å etablere og vedlikeholde denne kontakten.” I følge
kriteriene skulle prosjektene utføres i det norske ansvarsområdet, de skulle gjennomføres av
norske soldater i tett samarbeid med sivilbefolkningen og de skulle være av begrenset
varighet og omfang.259 På denne måten ville prosjektene føre til et bedre samarbeidsklima
mellom bataljonen og sivilbefolkningen, og bataljonen ville unngå at sivilbefolkningen ble
avhengig av dem. Beslutningen om at alle prosjekter skulle gjennomføres av norske soldater i
tett samarbeid med sivilbefolkningen innebar at alle prosjekter som skulle utføres i samarbeid
med humanitære organisasjoner ble avvist.
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De tre dokumentene ga uttrykk for Utenriksdepartementets og Forsvarets ulike oppfatninger
av sivil-militært samarbeid i internasjonale fredsoperasjoner. I UD ble samarbeidet sett i
sammenheng med den overordnede politiske målsettingen for fredsoperasjonen, og det ble
oppfattet som en kanal for norsk utviklingsbistand. Departementet betraktet det dermed som
naturlig at budsjettet for det sivil-militære samarbeidet lå hos dem, slik at det ikke oppstod en
situasjon der Forsvaret drev sin egen bistandspolitikk.260 I Forsvaret ble sivil-militært
samarbeid sett i sammenheng med fredsoperasjonens militære målsettinger og de militære
styrkenes egen virksomhet. Hovedbegrunnelsen for å utføre sivil-militært samarbeid var at det
kunne bidra til økt styrkebeskyttelse, og det ble vektlagt at militære avdelinger ikke burde
utføre ikke-militære oppgaver. Prosjektsamarbeid med humanitære aktører ble avvist og det
ble understreket at sivil-militære prosjekter burde begrenses i tid og omfang. Oversatt til
Rietjens beskrivelse av det sivil-militære samarbeidets ulike identiteter viser dokumentene at
Utenriksdepartementet oppfattet sivil-militært samarbeid som et politisk virkemiddel, mens
Forsvaret oppfattet sivil-militært samarbeid som en militær støttefunksjon, som bidro til økt
styrkebeskyttelse.

Da bataljonssjef Mood møtte utenriksminister Vollebæk i oktober 1999 ga han uttrykk for et
ønske om å få norske humanitære organisasjoner til å etablere seg i ansvarsområdet. Disse
organisasjonene var Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp
og Redd Barna. De var de fem største humanitære organisasjonene i Norge og i løpet av
sommeren 1999 hadde alle organisasjonene mottatt midler fra UD for å bidra til
gjenoppbyggingen av provinsen. 261 Ingen av dem hadde etablert seg i den norske bataljonens
ansvarsområde. Utenriksministeren var som nevnt positiv til bataljonssjefens ønske, men i
etterkant av møtet ble det ble ikke tatt initiativ fra departementets side for å få
organisasjonene til å etablere seg der. 262 Det var bataljonens CIMIC-offiserer som tok kontakt
med organisasjonene for å høre om de var interessert i et samarbeid, etter å ha fått beskjed om
at NOK 30 000 000 var bevilget til CIMIC. Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp og Norges
Røde Kors var positive og prosjektsøknadene ble utarbeidet i fellesskap. Samarbeidet kom i
stand i Kosovo, prosjektsøknadene ble utarbeidet i Kosovo og ledelsen i de tre humanitære
organisasjonene godkjente samarbeidet.
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Godkjennelsene fra ledelsen i de humanitære organisasjonene var ingen selvfølge. På slutten
av 1990-tallet var det norske bistandsmiljøet både nysgjerrig og tilbakeholden overfor
samarbeid med Forsvaret. Alle de tre organisasjonene hadde deltatt i militærøvelsen Nordic
Peace i Indre Troms i 1997.263 De hadde også inngått ulike former for samarbeid med de
norske militære styrkene som deltok i fredsoperasjonene i Bosnia Herzegovina. Samtidig var
de opptatt av at samarbeidet ikke skulle bli for tett, slik at de humanitære prinsippene om
uavhengighet, upartiskhet og nøytralitet ikke skulle bli kompromittert.264 Høsten 1999 skrev
daværende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, en artikkel i tidsskriftet
PACEM der han redegjorde for sine synspunkter om samarbeid mellom militære styrker og
humanitære organisasjoner i sammensatte humanitære kriser.265 Under overskriften ”Samspill
og avstand” tok Sommerfeldt til ordet for at militære styrker og humanitære aktører burde
holde seg til sine egentlige oppgaver, og kjenne hverandres oppgaver og roller. I en
internasjonal humanitær intervensjon var det både behov for militære styrker som kunne
opprettholde sikkerheten og frivillige organisasjoner som kunne bidra til å bygge samfunnet
opp igjen. Innenfor dette rommet måtte de to aktørene finne gode måter å samhandle på. Noen
måneder etter at artikkelen stod på trykk, var generalsekretærene i de fem store humanitære
organisasjonene på en felles reise i Kosovo for å besøke hverandres prosjekter.266 De møtte
også Telemark bataljon og fikk en orientering om CIMIC-arbeidet. Sikkerhetssituasjonen i
provinsen var krevende og flere av organisasjonene hadde opplevd at kontorene deres var blitt
utsatt for væpnet ran. Generalsekretærene opplevde at orienteringen handlet om et sivilt
gjenoppbyggingsprogram med fokus på infrastruktur og skoler.267 Da møtet gikk mot slutten
ble lederne av de humanitære organisasjonene spurt hva de trengte fra den norske bataljonen.
Deres svar var at de trengte sikkerhet.268 Viljen til å inngå samarbeid med den norske KFORstyrken var med andre ord begrenset. Samtidig ønsket flere av organisasjonene å øke sine
egne inntekter. De humanitære behovene i provinsen var store og organisasjonene ønsket å
øke innsatsen.
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Til tross for Utenriksdepartementets, Forsvarets og de humanitære organisasjonenes ulike
oppfatninger av sivil-militært samarbeid, oppstod det et godt samarbeidsforhold mellom
Telemark bataljon, det norske representasjonskontoret i Pristina og representantene for de
norske organisasjonene i Kosovo. Da representasjonskontoret åpnet i februar 2000 ble det
raskt etablert kontakt mellom kontoret og bataljonen, og allerede samme måned deltok en av
CIMIC-offiserene på et møte mellom representanter for norske myndigheter og FN.269 I
etterkant av møtet ga offiseren innspill til hva slags prosjekter norske myndigheter burde
støtte.270 I annen kontingent ga den norske avdelingen praktisk støtte til norsk
næringsvirksomhet som var finansiert av UD og lokalisert utenfor ansvarsområdet.

Når det gjaldt de norske humanitære organisasjonene bidro FOKIVs kriterier for tildeling av
prosjektstøtte, uteblivelsen av bevilgningen på NOK 30 000 000 og de humanitære aktørenes
ambivalens, til at det ikke ble inngått et formelt samarbeid mellom styrken og
organisasjonene.271 Samarbeidet om prosjektsøknadene førte likevel til at Flyktningerådet,
Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors etablerte seg i det norske ansvarsområdet og etter noe
tid fikk de midler til de foreslåtte bistandsprosjektene gjennom andre kanaler. Ved at de
befant seg på samme sted oppstod det et svært godt uformelt samarbeid mellom bataljonen og
organisasjonenes norske ansatte.272 Det gode forholdet førte til at den norske avdelingen ga
praktisk hjelp og støtte til organisasjonenes prosjekter og organisasjonenes ansatte fikk
tilsendt post fra Norge via bataljonens postforsendelse samt fikk tillatelse til å handle i
avdelingens skattefrie butikk. De fikk også spise måltider i bataljonens kantiner og lånte
musikkutstyr når de skulle arrangere fest.273 Etter hvert reduserte organisasjonene sine
aktiviteter og trakk seg ut av ansvarsområdet på grunn av manglende finansiering, noe som
medførte at det ble mindre kontakt med bataljonen og mindre av det uformelle samarbeidet.

269

RA KFOR/NCC, 2000/015, Telemark bataljon til NCC, 25. februar 2000.
RA KFOR/NCC, 2000/015, Telemark bataljon til NCC, 25. februar 2000.
271
Norges Røde Kors: Jon Anders Storsveens reiserapport
272
Samtale med Olaf Røseth, 25. august 2014; Samtale med Kari Mette Monsen, 21. oktober 2014; Email korrespondanse med Tveterøy
273
Samtale med Olaf Røsseth, 25. august 2014.
270

57

Det sivil-militære samarbeidet finner sin form
I slutten av mars 2000 reiste Telemark bataljon hjem og ble erstattet av en ny infanteribataljon
som var rekruttert gjennom JAR, og gikk under navnet NOR bataljonen. Befalet og
mannskapene i den nye bataljonen var en blanding av yrkesoffiserer og soldater fra
mobiliseringshæren som på eget initiativ hadde søkt om å få delta i operasjonen.274 NOR
bataljonen ankom et ansvarsområde som ble stadig mer stabilt. Sikkerhetssituasjonen gjorde
at det ikke var behov for noen store endringer i oppdragsløsningen, og avdelingen fortsatte det
arbeidet Telemark bataljon hadde begynt.

I april 2000 bevilget Utenriksdepartementet NOK 2 000 000 til den norske styrkens sivilmilitære samarbeid i Kosovo.275 Tildelingen kom etter en søknad fra kontingentsjefen og
dialog med kontingentsjefen og FOKIV. I tilsagnsbrevet la departementet FOKIVs kriterier
for tildeling av prosjektstøtte til grunn for støtten og ga ingen andre bemerkninger eller krav
til hvordan midlene skulle benyttes.276 Videre ble det bedt om at Forsvaret rapporterte på
bruken av midlene ved slutten av året og vedlagt fulgte UDs standardiserte
rapporteringsskjema for bruk av prosjektmidler. Samme dag som tilsagnsbrevet ble mottatt
gjorde forsvarets overkommando FOKIVs kriterier for prosjektstøtte til sine egne og overførte
ansvaret for bevilgningen fra UD til kontingentsjefen. 277 Kontingentsjefen ble bedt om å
sørge for at midlene førte til raske og synlige resultater som bidro til økt styrkebeskyttelse og
anerkjennelse i det norske ansvarsområdet. Han fikk også i oppdrag å utarbeide
saksbehandlingsrutiner som sikret ”tilfredsstillende dokumentasjon, forsvarlig
saksbehandling, koordinert sivil prioritering og at midlene støtter gjenoppbygging av
samfunnet.” 278 Overføringen av ansvaret markerte at forsvarsledelsen og FOKIV ikke lenger
var involvert i den norske styrkens utøvelse av sivil-militært samarbeid.

Kontingentsjefen utviklet raskt et søknads- og rapporteringsformat for tildeling av CIMICmidler. Søknadsskjemaet tok for seg prosjektets målsetting, innhold og resultat, eventuelle
samarbeidspartnere og kostnader. Rapporteringsskjemaet tilsvarte UDs standardiserte
rapporteringsformat. I NOR bataljonen ble det utviklet et notat om prosjektarbeid. Notatet
”Klarer ikke å fylle Kosovo-styrken”, Forsvarets forum, nr.18/ 1999; Gjeseth, 2008: 150.
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beskrev hvordan ideer til nye CIMIC-prosjekter kunne komme fra tidligere prosjekter,
enkeltpersoner eller organisasjoner i det sivile samfunn, og enkeltpersoner eller avdelinger
innenfor det militære. Det ble understreket at det var viktig å fange opp innspill fra
sivilbefolkningen og at prosjektene burde være nyttige for alle involverte. De burde også
avsluttes innen kontingenten og ferdigstilles ved at det ble arrangert en overlevering eller
seremoni. I motsetning til forsvarsledelsens kriterier for prosjektstøtte nevnte ikke NOR
bataljonens notat at prosjektene skulle bidra til økt styrkebeskyttelse. Notatet nevnte heller
ikke at prosjektene skulle gjennomføres i samarbeid med lokalbefolkningen. Det ble derimot
fremhevet at samarbeid med internasjonale organisasjoner både var aktuelt og ønskelig i de
fleste prosjekter.279 Kontingentsjefen og hans stab påpekte aldri motsetningene mellom
forsvarsledelsens kriterier for tildeling av prosjektmidler og prosjektnotatet, og sommeren
2000 mottok Kirkens Nødhjelp økonomiske midler fra den norske avdelingen. 280 I årene som
fulgte mottok flere humanitære organisasjoner økonomiske tilskudd fra den norske KFORstyrken.281

Fra og med 2000 sendte KFOR-styrken årlige prosjektsøknader og prosjektrapporter til
Utenriksdepartementet, og den norske styrken i Kosovo mottok NOK 2 000 000 i årlige
prosjekttilskudd. Prosjektmidlene bidro til at avdelingens støtte til sivilbefolkningen økte i
omfang og ble den dominerende delen av det sivil-militære samarbeidet. Blant annet ble en
del av de CIMIC tiltakene som i utgangspunktet var blitt etablert for å støtte militære
operasjoner utvidet, slik at de i større grad kunne sies å støtte sivilbefolkningen. I første
kontingent hadde en av CIMIC-offiserenes oppgaver vært å ivareta lokale familier ved
rutinemessige søk etter våpen og erstatte ødelagte eiendeler. I påfølgende kontingenter ble det
igangsatt flere tiltak slik at mens det pågikk våpensøk ble veien utenfor boligen utbedret, delt
ut klær og sko, organisert søppelplukking og arrangert aktiviteter for barn og unge. 282
Arbeidet med fotballskolene og fotballagene som var blitt startet vinteren 2000, i et forsøk på
å redusere trakasseringen og volden mot serberne, økte også i omfang. I løpet av 2000 og
2001 bygde den norske styrken et klubbhus, lagde en fotballbane og satte opp fotballmål og
gjerde rundt fotballbanen for det albanske fotballaget Raskovo FC, som Telemark bataljon
hadde etablert.283
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Den norske KFOR-styrken opprettet ikke en frivillig humanitær komite slik som i UNIFIL og
SFOR-operasjonene, men styrkens støtte til sivilbefolkningen ga et bredt rom for soldatenes
personlige og frivillige engasjement. Vinteren 2000 opprettet Telemark bataljon et serbisk
fotballag, i tillegg til det albanske. Begge lagene ble trent av norske soldater i deres fritid og
påmeldt fotball-turneringen Norway Cup. Etter noe tid viste det seg at bataljonen ikke hadde
ressurser til å dekke utgiftene i forbindelse med deltakelsen, og utover våren sendte ledelsen
flere brev til norske bedrifter og organisasjoner der de ba om økonomisk støtte. Da
finansieringen var sikret viste det seg å være en utfordring og skaffe til veie reisedokumenter
til alle deltakerne. Ettersom Norway Cup ble arrangert midt i den sør-europeiske fellesferien,
ble det også vanskeligheter med å få flybilletter. På et tidspunkt ble det diskutert å fly begge
lagene til Stockholm og kjøre i militær eskorte til Oslo. På Norway Cup ble alle deltakerne
ivaretatt av mannskaper fra Telemark bataljon som i mellomtiden hadde reist hjem. I løpet av
annen kontingent opprettet NOR bataljonen en speidergruppe for til sammen 25 barn i alderen
8-12 år som møttes i Camp Midtgaard på søndager.284 I tredje kontingent ba logistikk
kompaniet bataljonsstabens CIMIC-seksjon om å få tildelt en landsby der de kunne engasjere
seg i humanitære og sosiale aktiviteter som å dele ut ved og klær, støtte den lokale
barnehagen og leke med barna.285 Målsettingen for arbeidet var å gi soldatene livserfaring og
‟et annet syn på det å være ute i tjeneste for freden.”286

Forsvarets hovedargument for at norske militære styrker skulle ta del i sivil-militært
samarbeid var at god kontakt med sivilbefolkningen ville føre til økt styrkebeskyttelse. Dette
ble i liten grad kommunisert til Utenriksdepartementet. I KFOR-styrkens prosjekt-søknader
var styrkebeskyttelse ikke nevnt.287 Søknadene var begrunnet med store behov for
samarbeidsprosjekter mellom det sivile samfunnet og norske militære styrker, men
bakgrunnen for behovet ble ikke beskrevet. I styrkens prosjektrapport for 2000 var begrepene
godvilje og styrkebeskyttelse nevnt, men ikke beskrevet.288 Det er derfor grunn til å tro at
styrkebeskyttelse i liten grad var et moment Utenriksdepartementet vurderte når de ga
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Forsvarets tilsagn på prosjektmidler. I tilsagnsbrevene fra UD ble formålet med
prosjektmidlene enten ikke nevnt eller sagt til å skulle etablere god kontakt mellom styrken og
befolkningen og dra nytte av mannskaper og utstyr.289 Samtidig vektla ikke den norske
KFOR-styrken styrkebeskyttelse i noen særlig grad i utføringen av sivil-militært samarbeid.
Styrkebeskyttelse ble ikke nevnt i kontingentsjefens søknads- eller rapporteringsformat eller i
NOR bataljonens prosjektnotat. Økt styrkebeskyttelse gjennom CIMIC- aktiviteter i den
praktiske oppdragsløsningen ble tilsynelatende heller ikke vurdert. Det fremgår tydelig av
styrkens forhold til den etnisk blandede landsbyen Babin Most.

Høsten 1999 opprettet Telemark bataljon en posisjon i den etnisk blandede landsbyen Babi
Most og norske soldater ble innkvartert hos serbiske familier for å forhindre albanske
voldsangrep. Frem mot mai 2000 ble det ikke gjennomført CIMIC-prosjekter, tiltak eller
aktiviteter i landsbyen. I slutten av måneden kom det til et alvorlig sammenstøt mellom
norske soldater og serbiske innbyggere, etter at en serber hadde blitt drept av en albaner i
nærheten.290 I etterkant ga bataljonsledelsen de norske soldatene som hadde vært involvert i
sammenstøtet beskjed om å ikke vise seg i landsbyen.291 Først 12 måneder senere igangsatte
den norske styrken et CIMIC-prosjektet i landsbyen. Dette prosjektet gikk ut på å etablere et
serbisk bakeri i landsbyen der hensikten var ‟å bidra til å gi de k-serbiske kvinnene i Babin
Most arbeidsplasser, samt gi innbyggerne i landsbyen ferske bakervarer.”292 Prosjektet ble
ikke sett i sammenheng med konflikten styrken tidligere hadde hatt med de serbiske
innbyggerne i landsbyen.

Oppsummering
Da Telemark bataljon ankom Kosovo høsten 1999 ble avdelingen innlemmet i den britiske
brigaden og fikk det militære ansvaret for tre kommuner sentralt i provinsen. I dette området
var situasjonen svært spent og i den britiske brigaden var sivil-militært samarbeid en sentral
del av oppdragsløsningen. Kort tid etter ankomst fikk den bataljonsledelsen signaler om at
Utenriksdepartementet kunne gi økonomisk støtte til sivil-militære samarbeidsprosjekter. I
det norske forsvaret var samarbeid med sivile aktører et arbeidsfelt det var lite fokus på, og
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det fantes ingen strategier, håndbøker eller arbeidsdokumenter om temaet. I den grad temaet
ble diskutert ble det satt i sammenheng med styrkebeskyttelse, men hvordan eller på hvilken
måte sivil-militært bidro til økt styrkebeskyttelse var vagt formulert. Den norske
bataljonsledelsen tok dermed utgangspunkt i egne erfaringer fra tidligere internasjonale
fredsoperasjoner og utformet et sivil-militært samarbeid som skulle føre til økt
styrkebeskyttelse gjennom å bedre sivilbefolkningens levevilkår, uten at styrkebeskyttelse ble
strategisk implementert i arbeidet. Dette kapitlet stiller spørsmål ved om samarbeidet med
sivile aktører var en militær støttefunksjon som bidro til økt styrkebeskyttelse
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5.

CIMIC - ET POLITISK VIRKEMIDDEL?

I begynnelsen av 2002 ble situasjonen i Kosovo tilsynelatende stadig roligere og mer stabil.
Utviklingen bidro til at NATO reduserte sin tilstedeværelse og KFOR la om sin militære
strategi. Utviklingen i provinsen og reduksjonen i den militære tilstedeværelsen bidro til at
den britiske brigadeledelsen igangsatte operasjon Argonaut i de tre etnisk blandede
kommunene Kosovo Polje, Lipljan og Obilic. Målsettingen for operasjonen var at albanere og
serbere skulle leve fredelig sammen og delta aktivt i de samme politiske strukturene, slik at de
militære styrkene på sikt kunne trekkes ut. I det norske ansvarsområdet førte den rolige
situasjonen og igangsettelsen av operasjon Argonaut til at sivil-militært samarbeid ble
bataljonens hovedoppgave. Operasjonens målsetting og omfang førte videre til at den norske
styrken endret det sivil-militære samarbeidets målsetting. Frem til igangsettelsen av operasjon
Argonaut var målsettingen for samarbeidet med sivile aktører å bidra til økt styrkebeskyttelse.
Heretter skulle samarbeidet bidra til fred og forsoning. Ettersom den rolige situasjonen i
provinsen vedvarte hevdet bataljonen etter hvert at det ikke lenger var behov for prosjekter,
tiltak og aktiviteter som førte til økt styrkebeskyttelse. Endringen av målsettingen og
konklusjonen om at det ikke lenger var behov for styrkebeskyttelse innebar i realiteten et
fravær av det sivil-militære samarbeidets reason d’etre.

Dette kapitlet behandler den norske bataljonens sivil-militære samarbeid i perioden 20022004. I denne perioden ble det sivil-militære samarbeidet benyttet som et politisk virkemiddel
for å fremme fred og forsoning. Den endrede målsettingen hadde liten innvirkning på
innholdet i avdelingens samarbeid med sivile aktører. Arbeidet fortsatte å fokusere på
infrastrukturprosjekter og sosiale arrangementer. Den viktigste forskjellen fra tidligere var at
målgruppen for alt arbeidet ikke lenger var enten albanere eller serbere, men både albanere og
serbere. Dette førte videre til at holdnings- og informasjonsarbeid ble en viktig komponent. I
Forsvaret var det ingen strategi for hvordan det sivil-militære samarbeidet skulle føre til fred
og forsoning. Kapitlet stiller derfor spørsmålstegn ved om arbeidet ble benyttet som et
virkemiddel for å oppnå målsettingen. I Forsvarsledelsen ble endringen i det sivil-militære
samarbeidets målsetting og funksjon tilsynelatende ikke lagt merke til. Bakgrunnen for dette
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kan antagelig knyttes til en større omstillingsprosess i det norske forsvaret, som ble igangsatt i
begynnelsen av 2002.

Fra styrkebeskyttelse til multietnisitet
I begynnelsen av 2002 gikk utviklingen i Kosovo tilsynelatende i riktig retning. Antallet
etnisk motiverte drap gikk ned, kriminaliteten gikk ned, og forholdet mellom albanere og
serbere så ut til å bedre seg. På samme tid begynte NATO å redusere tilstedeværelsen og
KFOR la om strategien.293 Det ble færre operative soldater, antallet eskorter ble redusert, flere
permanente kontrollposter og observasjonstårn ble lagt ned og mobile former for
sikkerhetskontroller samt andre mindre synlige sikkerhetstiltak ble introdusert.294 I tillegg ble
flere av de sivil relaterte oppgavene, som KFOR-styrken tidligere hadde utført, overtatt av
UNMIK.295 Bakgrunnen for reduksjonen og omleggingen var en kombinasjon av den bedrede
situasjonen og et økende press internt i NATO for å trekke seg ut av provinsen. Det økende
presset var forårsaket av terrorangrepet i USA 11. september 2001, den påfølgende
verdensomspennende krigen mot terror og alliansens militære operasjon i Afghanistan.296

I den britiske brigaden førte styrkereduksjonen og de strategiske endringene til en
nedskalering av oppgaver og virkemidler. I det norske ansvarsområdet fortsatte bataljonen å
utføre samme typer oppgaver som tidligere, slik som patruljering, kontroll av kjøretøy og søk
etter våpen. Men det ble opprettet færre kontrollposter, foretatt færre våpensøk, og
beltegående panserkjøretøy ble ikke lenger benyttet.297 Videre ble patruljer ikke lenger utført
av mannskaper ikledd hjelm, splintvest og AG-3, men av mannskaper ikledd arbeidsuniform,
beret og pistol i beltet. Samtidig som endringene ble innført igangsatte den britiske
brigadeledelsen operasjon Argonaut i de tre etnisk blandede kommunene Kosovo Polje,
Lipljan, og Obilic, i det finske og norske operasjonsområdet. Målsettingen med operasjonen
var at albanere og serbere skulle leve i fred og delta aktivt i de samme politiske strukturene,
slik at en større andel av KFOR-styrken kunne trekkes ut uten at konflikten blusset opp
igjen.298
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I den norske styrken var bataljonsledelsen innledningsvis usikker på hvordan de skulle gå
frem for å nå målsettingen for operasjonen. Ledelsen betraktet operasjonen som ‟et vanskelig
oppdrag, fordi det ikke er militært slik vi er trent for.”299 I første fase ble det derfor gitt
grundig informasjon om operasjonen internt i bataljonen, og bataljonsstabens seksjon for
operasjoner fikk ansvaret for gjennomføringen. Videre ble det bestemt at oppdraget skulle
avgrenses til kontingentperioden, for på den måten sikre at det ble oppnådd resultater.300
Beslutningen innebar en forventning om at avdelingen skulle sikre varig fred og politisk
samarbeid mellom albanere og serbere i Kosovo Polje og Obilic i løpet av seks måneder. En
beslutning som i ettertid kan karakteriseres som svært ambisiøs og tilnærmet urealistisk.

Bakgrunnen for beslutningen kan knyttes til hvordan den norske styrken oppfattet situasjonen
i Kosovo. Denne studien har tidligere vist at da Telemark bataljon ankom provinsen høsten
1999 hadde både befal og mannskaper en forståelse av serbere som overgripere og albanere
som ofre. I løpet av de første månedene ble denne oppfatningen endret og bataljonen begynte
i større grad å betrakte albanere som overgripere. Samtidig begynte både befal og mannskaper
å betrakte albanske ungdommers trakassering av serbere som et uttrykk for manglende skoleog fritidstilbud. Oppfatningen ble styrket av at trakasseringen så ut til å reduseres da
avdelingen opprettet enkle aktiviteter som fotballskoler og fotballag. Andre mulige årsaker til
reduksjonen, som for eksempel nedgang i antall rapporterte tilfeller, eller endring i serbernes
bevegelsesmønster, bosetting og befolkningssammensetning ble tilsynelatende ikke vurdert.
Etter om lag to år i ansvarsområdet fortsatte den norske styrken å ha en oppfatning om at
motsetningene og konflikten mellom albanere og serbere kunne løses ved hjelp av enkle
virkemidler. Dette kom blant annet til uttrykk i bataljonens omtale av operasjon Argonaut, der
oppdraget ble beskrevet som ‟å normalisere situasjonen og fremme multietnisitet.”301 Denne
beskrivelsen ga både rom for ulike tolkninger av hva oppdraget gikk ut på og inviterte til en
enkel forståelse av det kompliserte og spenningsfylte forholdet mellom de to folkegruppene.

Høsten 1999 ble den norske styrkens sivil-militære samarbeid delt inn i tre operasjonelle
kategorier. Disse kategoriene var støtte til militære operasjoner, støtte til UNMIK strukturen
og støtte til sivilbefolkningen. Igangsettelsen av operasjon Argonaut innebar at støtte til
‟På nye skinner i Kosovo”, Forsvarets forum, nr.7, 2002.
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UNMIK strukturen og sivilbefolkningen ble hovedfokus, og det første bataljonen valgte å
konsentrere seg om var støtte til UNMIK og den lokale kommuneadministrasjonen.
Bakgrunnen var avdelingens opplevelse av at både den albanske og serbiske
lokalbefolkningen i utstrakt grad henvendte seg til dem når de stod overfor praktiske
utfordringer. Videre hadde avdelingen erfart at lokalbefolkningens utfordringer bare ble løst
dersom befal og mannskaper fant en løsning.302 Bataljonen ønsket derfor å bedre samarbeidet
og støtte den sivile administrasjonen i Kosovo Polje og Obilic slik at de tok et større ansvar
for sivilbefolkningens behov. For å oppnå dette bestemte bataljonsledelsen seg for å etablere
et kontor i administrasjonsbygningen i de to kommunene. 303 Kontoret ble bemannet av
CIMIC-offiserene i bataljonsstaben og var åpent en gang i uken. Ifølge avdelingen førte dette
både til større grad av informasjonsdeling og bedre samarbeid. I løpet av våren ble UNMIK en
viktig samarbeidspartner. Bataljonen samarbeidet tett med den sivile administrasjonen både
når det gjaldt finansiering og gjennomføring av prosjekter, tiltak og aktiviteter.304 Videre
begynte styrken å legge vekt på å synliggjøre UNMIKs innsats når prosjektene var ferdigstilt.
Avdelingens oppfatning var at økt synliggjøring ville føre til at UNMIK fikk økt tillit blant
sivilbefolkningen.305

Telemark bataljons støtte og samarbeid med UNMIK våren 2002 var naturlig sett i lys av
Forsvarets ønske om ikke å gjøre sivil-befolkningen avhengig av den militære
tilstedeværelsen. Samtidig kan det hevdes at samarbeidet med UNMIK brøt med
forsvarsledelsens kriterier for prosjektstøtte, der vektleggingen av samarbeid med
sivilbefolkningen førte til at avdelingens samarbeid med humanitære organisasjoner høsten
1999 ble avvist. Videre var avdelingens vektlegging av UNMIKs innsats når prosjektene var
ferdigstilt i tråd med Forsvarets tenkning rundt sivil-militært samarbeid og etablering av
velvilje og tillitt. På samme tid brøt det fullstendig med forsvarsledelsens målsetting for
arbeidet, som var å etablere velvilje og tillitt for å øke avdelingens egen styrkebeskyttelse.
Disse motsetningene eller dilemmaene ble tilsynelatende ikke diskutert i den norske styrken.
Det kan tenkes at dette var knyttet til at avdelingen ikke opplevde at det var motsetninger eller
dilemmaer. Våren 2002 var det to år siden forsvarsledelsen sist hadde vært involvert i
utøvelsen av det sivil-militære samarbeidet og det er mulig at styrken ikke var fullstendig klar
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over ledelsens oppfatninger, eller at ledelsens oppfatninger ikke lenger opplevdes som
relevante.

I tillegg til å støtte den sivile administrasjonen gjennom tilstedeværelse og prosjektsamarbeid,
bestemte den norske bataljonen seg for å avslutte systemet med en albansk og en serbisk
struktur innenfor lokal administrasjon, helse og utdanning.306 I følge avdelingen hadde både
albanske og serbiske politikere erkjent ‟at de ikke kan ha et to-struktursystem.”307 Som
tidligere vist oppstod systemet ved inngangen til 1990-tallet da den serbiske provinsledelsen
fratok den albanske majoriteten flere rettigheter, og gjennom hele 90-tallet var det spesielt
sterkt innenfor helse og utdanning. For majoritetsbefolkningen spilte den albanske strukturen
en viktig rolle i motstanden mot det serbiske regimet. Da maktforholdene endret seg
sommeren 1999 opprettholdt den serbiske minoriteten en egen administrativ struktur i de
serbiske enklavene, med støtte fra Beograd. Konflikten med albanerne og den sene
etableringen av UNMIK bidro til at dette var den eneste måten den serbiske befolkningen
kunne få et skole- og helsetilbud og andre offentlige tjenester det første året. Etter hvert ble
opprettholdelsen av en serbisk struktur en måte å motsette seg den internasjonale
administrasjonen og opprettholde det politiske kravet om at Kosovo skulle forbli en del av
Serbia.

Telemark bataljonens virkemiddel for å avvikle to-struktursystemet var å redusere kontakten
med serbiske landsbyledere og avslutte møtevirksomheten med den serbiske befolkningen. I
følge bataljonen førte dette til at de ‟presset befolkningen inn i de etablerte styringsorganene”
som var ‟lovlig valgt.”308 Det faktum at det våren 2002 ikke fantes lovlig valgte serbiske
representanter i de etablerte kommunestyrene, ettersom den serbiske minoriteten hadde
boikottet lokalvalget i 2000, så det ikke ut til at avdelingen la nevneverdig vekt på. I etterkant
av valget i 2000 hadde UNMIK utpekt serbiske representanter slik at minoritetsbefolkningen
var representert i samtlige av provinsens kommunestyrer, men representantene hadde svært
begrenset tillitt i den øvrige serbiske befolkningen.309 Situasjonen var kjent i det
internasjonale miljøet i provinsen, men var tilsynelatende ukjent for den norske avdelingen. I
følge bataljonen bidro deres arbeidsmetode til ‟å bryte ned barrierer mellom etnisitetene” og
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‟fremme den lokale demokratiseringen.”310 Sett i lys av den senere utviklingen i provinsen er
det åpenbart at avdelingen tok feil. Det kan videre hevdes at metoden som ble benyttet for å
avslutte systemet kan ha bidratt til å øke spenningene mellom de to befolkningsgruppene. Det
kan også hevdes at bataljonens beslutning om å redusere kontakten med den serbiske
minoritetsbefolkningen bidro til at avdelingen fikk en svakere forståelse for situasjonen i
provinsen.

I tillegg til å støtte UNMIK strukturen, begynte bataljonen etter noe tid å fokusere på støtte til
sivilbefolkningen. I mars 2002 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant
sivilbefolkningen i Kosovo Polje og Obilic for å kartlegge behov.311 Da resultatene fra
undersøkelsen forelå ble både befal og mannskaper invitert til å komme med innspill til hva
slags prosjekter, tiltak og aktiviteter avdelingen burde gjennomføre. Ved årtusenskiftet var
rundt 60 prosent av sivilbefolkningen i provinsen under 25 år, og undersøkelsen viste at
mellom 70 og 80 prosent av de spurte savnet idrettsarrangementer og andre aktiviteter for
barn og unge. 312 Resultatene fra undersøkelsen og innspillene fra befal og mannskaper bidro
til at styrken fortsatte å støtte sivilbefolkningen på samme måte som tidligere, ved hjelp av
infrastrukturprosjekter og sosiale arrangementer. I tillegg ble det igangsatt holdnings- og
informasjonskampanjer. For å oppnå målsettingen om fred og forsoning ble en del av
tiltakene og aktivitetene arrangert slik at albanere og serbere deltok sammen.313 Målgruppen
for det meste av arbeidet var barn og unge.
I følge den norske styrken førte operasjon Argonaut til at de ‟tok et langt skritt inn i det sivile
samfunnet.”314 Det sivil-militære samarbeidet ble dominerende og arbeidsoppgavene ble av
stadig mer sivil karakter. På samme tid ble omtalen av det sivil-militære samarbeidet internt i
avdelingen endret i mer militær retning. Begrepene sivil-militært samarbeid og CIMIC ble
erstattet av begrepene sivil-militære operasjoner og CMO, og sivil-militære operasjoner ble
beskrevet både som ‟et stridsmiddel” og ‟et våpensystem.” 315 Sett i lys av arbeidsoppgavene
fremstår endringen i omtalen umiddelbart nærmest paradoksal. Sett i sammenheng med den
pågående profesjonaliseringen av Forsvaret og hvor dominerende det sivil-militære
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samarbeidet var i KFOR-operasjonen på denne tiden, kan det derimot tenkes at både befal og
mannskaper hadde behov for å markere at de fremdeles var en militær avdeling som utførte et
militært oppdrag. Det kan også sees som nok et eksempel på at bataljonens beskrivelser av det
arbeidet de utførte, ikke reflekterte innholdet i arbeidet. I løpet av perioden 2002-2004 ble det
ganske karakteristisk.

Videre førte arbeidet med operasjon Argonaut til at det sivil-militære samarbeidet i større
grad ble formalisert. Med utgangspunkt i KFOR-ledelsens og brigadeledelsens dokumenter
om sivil-militært samarbeid, utviklet den norske bataljonsledelsen egne retningslinjer for
utføringen av sivil-militære operasjoner. I følge Telemark bataljon førte dette til at arbeidet
ble bedre forankret internt i avdelingen. Alle senere kontingenter utviklet tilsvarende egne
retningslinjer for sivil-militære operasjoner.316

Det sivil-militære samarbeidet mister ankerfestet
Sommeren 2002 ble Telemark bataljon avløst av Panserbataljonen fra Brigade Nord.
Mannskapet i den nye bataljonen var rekruttert direkte fra førstegangstjeneste, og de fleste
hadde signert en 12 måneders kontrakt.317 Like før avreise til Kosovo fikk CIMIC-offiserene i
bataljonsstaben en orientering om sivil-militært samarbeid der de ble presentert for ulike
scenarioer og diskuterte relevante problemstillinger. Da de ankom provinsen jobbet de
sammen med CIMIC-offiserene i Telemark bataljon i fire uker. I løpet av opplæringsperioden
ble det lagt stor vekt på bruk av “sunn fornuft” og styringsdokumentene fra NATO ble ikke
benyttet.318 Etter kontingentskiftet fortsatte Panserbataljonen det sivil-militære samarbeidet i
Telemark bataljons fotspor, med den forskjellen at operasjon Argonaut heretter ble betraktet
som en langvarig prosess og ikke som en militær operasjon.319

I den nye avdelingen ble det raskt etablert en ganske enkel oppfatning av det konfliktfylte
forholdet mellom albanere og serbere, tilsvarende oppfatningene til tidligere kontingenter. I
følge befal og mannskaper var det spente forholdet mellom albanere og serbere et uttrykk for
‟middagsbord-fordommer”, eller ‟fordommer som er plantet i ungene av foreldre som klager
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på hvor fæle de andre er.”320 Videre ble konflikten mellom de to gruppene beskrevet som en
‟en gammel feide” de burde legge bak seg, og bataljonsledelsen uttalte at folkegruppene nå
‟måtte lære seg å jobbe side om side.”321 Internt i bataljonen var det enkelte stemmer som
argumenterte for at forholdet var mer sammensatt, men det var den enkle oppfatningen av
konflikten mellom albanere og serbere som dominerte avdelingens tilnærming til
oppdraget.322

Samtidig som sikkerhetssituasjonen i Kosovo ble roligere, ble situasjonen for den serbiske
minoritetsbefolkningen stadig mer sammensatt. Flere steder kunne serbere bevege seg i
albansk dominerte områder uten å bli trakassert eller utsatt for voldsangrep. Andre steder
vedvarte trakasseringen, men med varierende intensitet. Dette innebar at det var vanskelig å
uttale seg generelt om serbernes situasjon.323 Etter tre år med angrep, trakassering og trusler
var det også store individuelle forskjeller i hvordan serberne forholdt seg til situasjonen.
Mange var redde og redselen førte til at de levde isolert og ble enda reddere, mens andre igjen
tok en kalkulert risiko og beveget seg i større grad utenfor de serbiske områdene. I tillegg var
det fremdeles familier som flyttet til de større serbiske enklavene eller emigrerte til Serbia.
Det sammensatte bildet bidro til at det flere steder utviklet seg motstridende oppfatninger
mellom den internasjonale tilstedeværelsen og den serbiske befolkningen om den reelle
sikkerhetssituasjonen.324
Høsten 2002 bodde det om lag 6 600 serbere i de to kommunene Kosovo Polje og OBilic.325 I
november dette året kom to konsulenter fra Kommunenes Sentralforbund (KS) på besøk til
det norske ansvarsområdet. De var på oppdrag for Utenriksdepartementet og skulle undersøke
muligheten for å inngå prosjektsamarbeid med ‟de tre norske kommunene” Glogovac,
Kosovo Polje og Obilic.326 Møtene i ansvarsområdet var tilrettelagt av CIMIC-offiserene i
bataljonsstaben, og i løpet av besøket intervjuet konsulentene representanter for den serbiske
befolkningen i de to etnisk delte landsbyene Plementina og Babin Most. I intervjuene beskrev
serberne forholdet til albanerne som stort sett fredelig, men ga uttrykk for at de likevel følte
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seg usikre ettersom de nylig hadde opplevd tilfeller av trakassering og voldsangrep.327 I den
norske styrken var det derimot en oppfatning av at serberne betraktet forholdet til albanerne
som ‟et alvorlig problem.” 328

De to ulike fremstillingene av sikkerhetssituasjonen for serberne var ikke nødvendigvis
motstridende. Det kan tenkes at serberne i Plementina og Babin Most, som var to landsbyer
med en relativt stor serbisk befolkning, følte seg relativt trygge, mens serbere andre steder,
der det var en mindre serbisk befolkning, var reddere. Det kan videre tenkes at den norske
styrken hadde begrenset kjennskap til disse nyansene, ettersom Telemark bataljon våren 2002
hadde redusert dialogen med den serbiske minoritetsbefolkningen.

I det norske ansvarsområdet oppstod det dermed en situasjon der den norske styrken opplevde
at den serbiske minoriteten oppfattet sikkerhetssituasjonen som vanskelig, mens bataljonen
selv oppfattet situasjonen som rolig og stabil. Avdelingen argumenterte for sitt syn ved å vise
til at ‟antallet etniske krenkelser av alvorlig karakter er nærmest ikke eksisterende i norsk
område og antallet mindre alvorlige krenkelser, som verbal trakassering, steinkasting, nektet
adgang til butikker og lignende, har avtatt betraktelig.”329 Avdelingen viste videre til tilfeller
der det ble antatt at serbere arrangerte angrep på egne eiendommer for å vise KFOR-styrken
at situasjonen fremdeles var utrygg.330

Den norske styrken anerkjente at serberne følte seg utrygge og redde, men i følge avdelingen
var ikke sikkerhetssituasjonen serbernes hovedproblem. Problemet var snarere at de manglet
arbeid og et sosialt nettverk utenfor de serbiske landsbyene.331 Dette medførte at de i liten
grad deltok i samfunnsutviklingen og hadde derfor vansker med å bli akseptert av den
kosovoalbanske majoriteten.332 Videre oppfattet bataljonen situasjonen slik at serberne hadde
liten interesse av å samhandle med albanerne eller ta del i de politiske prosessene så lenge de
følte seg engstelige og utrygge. I følge avdelingen ble den serbiske minoritetsbefolkningens
frykt forsterket av serbiske mediers ensidige rapportering. For å endre serbernes oppfatning
av sikkerhetssituasjonen og overbevise dem om at situasjonen var rolig og stabil, begynte
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bataljonsledelsen å bruke tid og ressurser på informasjonsarbeid. I bataljonsstabens seksjon
for presse og informasjon ble det utviklet snakkepunkter, profileringsmateriell og
informasjonsbrosjyrer som kompaniene formidlet til serberne i forbindelse med andre
arbeidsoppgaver.

Situasjonen og stemningen i ansvarsområdet ble i mange sammenhenger formidlet gjennom
tolker. Når en enhet var ute på sosialpatruljer hadde de alltid tolker med seg, og dialogen med
sivilbefolkningen ble formidlet gjennom dem. Store deler av bataljonens dialog med andre
aktører som UNMIK og kommuneadministrasjonen foregikk også via tolker eller på dårlig
engelsk. Den norske styrkens tolker var både militære og sivile. De militære tolkene var
norske soldater som opprinnelig kom fra Balkan eller etnisk norske soldater som hadde lært
seg et eller begge språkene før tjenesten. De sivile tolkene var lokalt ansatte og kom fra
området. Etter hvert som Panserbataljonen hadde vært i ansvarsområdet en stund ble
avdelingen opptatt av at de sivile tolkene til tider opplevde å bli utspurt av albansk og serbisk
etterretning. Det ble dermed økt fokus på at tolkene kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. Dette
bidro til at de sivile tolkene ble utsatt for strengere kontroll regime. Befal og mannskaper
kunne ikke spise sammen med dem og ikke ha sosial omgang med dem. De hadde et eget
bord i matsalen og et eget oppholdsrom der andre ikke kunne oppholde seg.333 Ved noen
tilfeller ble militære tolker benyttet som lytteposter for å kontrollere at de sivile tolkene
oversatte riktig.334 Dette førte til at det oppstod utfordringer i samarbeidsforholdet mellom de
sivile og de militære tolkene, samt de sivile tolkene og øvrige mannskaper. Videre var
majoriteten av de sivile tolkene kvinner, og de ble overbetalt i forhold til det lokale
lønnsnivået.335 I følge befal og mannskaper ville flere av tolkene gjerne bosette seg i Norge og
de ‟gjorde mye for å få innpass.”336 Det er dermed nærliggende å konkludere med at de
tolkene som kunne nyansere den norske styrkens oppfatning av serbernes situasjon hadde
svært begrensede anledninger og muligheter til å gjøre det.

Slik den norske styrken oppfattet situasjonen i Kosovo var den rolig og stabil, og ble stadig
bedre. Våren 2002 hadde Telemark bataljon endret målsettingen for det sivil-militære
samarbeidet fra å skulle bidra til økt styrkebeskyttelse, til å skulle bidra til ‟å nå slutten.”337
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I følge avdelingen var endringen en ‟bevisst handling”338 Høsten 2002 hevdet
Panserbataljonen at avdelingen var så populær blant sivilbefolkningen at prosjekter,
aktiviteter eller tiltak som bidro til ‟goodwill” ble ansett som ‟lite relevante.”339 Endringen av
målsetting og observasjonen rundt velvilje hadde større betydning for det sivil-militære
samarbeidet enn styrken tilsynelatende var klar over. Strategisk innebar dette at
forsvarsledelsens hovedbegrunnelse for det sivil-militære samarbeidet ikke lenger var til
stede. Det betydde også at arbeidet ikke lenger var knyttet til avdelingens militære
virksomhet. Videre betød det at forsvarsledelsens kriterier for tildeling av prosjektstøtte var
irrelevant. Kriteriene lå fremdeles til grunn for Utenriksdepartementets tildeling av
prosjektstøtte.340 I løpet av året hadde den norske styrken med to pennestrøk løsrevet det sivilmilitære samarbeidet fra sin opprinnelige forankring, målsetting og funksjon. Oversatt til
Rietjens beskrivelse av det sivil-militære samarbeidets to identiteter og samarbeidets funksjon
innebar dette at styrkens sivil-militære samarbeid gikk fra å være en militær støttefunksjon
som skulle føre til økt styrkebeskyttelser til å være et politisk virkemiddel som skulle fremme
fred og forsoning. Denne utviklingen var forsvarsledelsen tilsynelatende hverken
oppmerksom på eller interessert i å følge opp. Endringen ble dokumentert i
kontingentrapportene, men fikk ingen følger for utformingen eller gjennomføringen av det
sivil-militære samarbeidet. Det resulterte heller ikke i spørsmål fra forsvarsledelsen.

Den norske sivil-militære bataljonen
I det norske ansvarsområdet førte oppfatningene om at situasjonen var stabil og at konflikten
mellom albanere og serbere bunnet i fordommer, til at bataljonen omtolket operasjon
Argonauts målsetting om ”normalisering og multietnisitet”. Våren 2002 hadde Telemark
bataljon definert dette som fredelig sameksistens mellom albanere og serbere. Høsten 2002
definerte Panserbataljonen målsettingen som integrering og samhandling mellom de to
gruppene. Den nye tolkningen førte til endringer i gjennomføringen av de sivil-militære
prosjektene, tiltakene og aktivitetene. Tidligere hadde bare en av de etniske gruppene vært i
målgruppen for det sivil-militære arbeidet om gangen. De aller fleste prosjektene, tiltakene og
aktivitetene hadde vært enten for albanere eller serbere, ikke for både albanere og serbere.
Barn og unge hadde alltid vært en viktig målgruppe, men fra nå av ønsket bataljonen også å
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fokusere på barn og unge, for å påvirke dem slik at de fikk de ‟riktige verdiene.”341 For å få til
dette la bataljonen vekt på å skape møteplasser, ved hjelp av sosiale arrangementer, der barn
og unge fra ulike etniske bakgrunner kunne møtes og ha det gøy sammen.342 Det største og
mest omtalte av disse arrangementene var Viking Rock Festival.
Viking Rock Festival var en rocke-konsert som ble arrangert under mottoet ‟Come together right now.”343 Initiativet kom fra en av CIMIC-offiserene i bataljonsstaben, som gjennom
kontakter i musikkmiljøet i Bergen fikk flere norske band til å reise til Kosovo for å spille. 344
Bataljonen brukte mye tid, energi og ressurser på arrangementet, og alle enhetene var
involvert. Konserten ble tilrettelagt slik at både albanske og serbiske ungdommer skulle føle
seg velkomne. Blant annet var det både en albansk og en serbisk konferansier som
introduserte alle bandene. Arrangementet fikk mye medieomtale, og etter hvert som
forberedelsene skred frem begynte den britiske brigadeledelsen å omtale arrangementet som
‟KFOR-konserten.”345 Den kvelden konserten ble avholdt var om lag 2000 ungdommer til
stede, i løpet av fire timer.346 Offisielt var 40 av dem serbere, men i følge noen albanske
ungdommer var det bare seks.347 Resten av den serbiske gruppen var visstnok albanere som
hadde utgitt seg for å være serbere. Ettersom om det var vanskelig å måle hvilken langsiktig
effekt tiltaket hadde, ble antallet serbere oppfattet som en mulig indikasjon på hvor vellykket
arrangementet hadde vært. I den forbindelse ble det lave antallet serbiske ungdommer
betraktet som ‟et skår i gleden.”348 Til tross for det lave antallet serbere hevdet bataljon at
konserten hadde ‟stor effekt i den perioden den pågikk” og at ‟den påvirket (konflikten
mellom albanere og serbere) positivt er vi alle enige om.”349 I ettertid er det åpenbart at
konserten ikke bidro til endringer i forholdet mellom albanere og serbere i det norske
ansvarsområdet.

Et annet forsøk på å integrere den albanske og serbiske lokalbefolkningen var byggingen av
den multietniske skolen i den etnisk delte landsbyen Cerkvena Vodica. I hele Kosovo fantes
341
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det noen få skoler hvor albanske og serbiske barn benyttet den samme skolebygningen, men
til ulike tidspunkt.350 Det fantes ingen skole der albanske og serbiske barn fikk undervisning i
de samme bygningene til de samme tidene. I tillegg til det konfliktfylte forholdet, som gjorde
det utfordrende å få elevene til å være på samme sted til samme tid, ville det være svært
vanskelig eller umulig å gi dem den samme undervisningen ettersom de snakket ulike språk
og fulgte ulikt pensum. I Cerkvena Vodica var en av provinsens få skoler der albanske og
serbiske barn benyttet samme skolebygning til ulike tider, og i tråd med operasjon Argonauts
målsetting besluttet den norske styrken å utvide bygningen slik at alle barna kunne gå på
skolen samtidig. Bataljonen var klar over at det kunne bli utfordrende å nå målsettingen, men
de fikk positive tilbakemeldinger fra kontaktpersonene i landsbyen. Det er nærliggende å anta
at kontaktpersonene var klar over hvilke tilbakemeldinger avdelingen ønsket, og at de kan ha
benyttet seg av anledningen til å forbedre forholdene ved skolen. Prosjektet fikk bred
medieomtale og da bygningen stod ferdig ble det arrangert en større markering der skolen ble
presentert som provinsens første multietniske skole. Noen måneder senere viste det seg at de
albanske og serbiske barna fortsatte å benytte skolen til ulike tider, og internt i avdelingen
sluttet befalet og mannskapene å snakke om prosjektet.351

Til tross for disse to og andre lignende erfaringer som tilsa at prosjekter, tiltak og aktiviteter
som skulle føre til integrering og samarbeid mellom albanere og serbere ikke førte frem,
fortsatte bataljonen å gjennomføre et stort antall prosjekter, tiltak og aktiviteter der både
albanere og serbere var målgruppen. I denne perioden avviste også avdelingen et
prosjektforslag fra OSSE om å støtte et kulturhus for serbere. Prosjektet hadde vært under
planlegging siden 1999. Årsaken til avslaget var en formening om at prosjektet ‟ville være
med på å skape parallelle strukturer, og hvor samfunnet ville bli satt tilbake i tid.”352 Samtidig
opplevde styrken at den serbiske minoritetsbefolkningen fortsatte å forlate provinsen. Våren
2003 erkjente dermed avdelingen at ‟parallelle strukturer var kanskje ikke så dumt likevel.”353
Etter å ha forsøkt å få albanere og serbere til å delta i de samme prosjektene, tiltakene og
aktivitetene i nærmere et år, ga dermed Panserbataljonen opp sin tolkning av operasjon
Argonauts målsetning om multietnisitet, og inngikk et samarbeid med Obilic kommune og
International Organization for Migration (IOM) om å rehabilitere den serbiske skolen i
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landsbyen Babin Most. 354 Om lag NOK 160 000 av prosjektstøtten fra Utenriksdepartementet
ble brukt på dette prosjektet.
Den brå endringen i tolkningen av begrepet multietnisitet, som skjedde mot slutten av
Panserbataljonens kontingentperiode, kan antagelig knyttes til at det sivil-militære
samarbeidet i stor grad tok utgangspunkt i befalets og mannskapenes oppfatning av
situasjonen i ansvarsområdet. Ut ifra forståelsen av at situasjonen var rolig og stabil, og at
konflikten mellom albanere og serbere bunnet i fordommer, opplevdes det antagelig naturlig
at begge folkegruppene tok del i de samme prosjektene, tiltakene og aktivitetene. Da
bataljonen erfarte at serberne fortsatte å forlate provinsen og erkjente at deres opprinnelige
tilnærming ikke førte frem, endret de den. Det kan hevdes at den norske styrken burde ha
forstått på et tidligere tidspunkt at deres opprinnelige tilnærming ikke ville føre frem og at
innholdet i det sivil-militære samarbeidet ga liten mening. Samtidig illustrerer endringen i
tolkningen av multietnisitet både handlekraft og gjennomføringsvilje, samt vilje til å lære, når
lærdommen ikke var til å unngå.

På samme tid som Panserbataljonen utarbeidet prosjekter, tiltak og aktiviteter der albanere og
serbere kunne møtes og være i fellesskap, førte den rolige situasjonen og reduksjonen av
tradisjonelle militære operasjoner til at det sivil-militære samarbeidet ble tilført andre og nye
funksjoner. Arbeidet ble både en måte å sysselsette befal og mannskaper, og en metode for å
holde moralen oppe. Våren 2003 opplevde flere av soldatene at de hadde få eller ingen reelle
arbeidsoppgaver, og at deres tilstedeværelse var meningsløs. Sivil-militært samarbeid ble
dermed både en arbeidsoppgave og en oppgave som opplevdes meningsfylt, ettersom
soldatene både fikk anledning til å initiere og utføre arbeidet og ‟så nytteverdien og
takknemligheten hos sivilbefolkningen.”355 I stadig større grad ble prosjektene, tiltakene og
aktivitetene også en mulighet for styrken til å få positiv medieomtale, både i Kosovo og i
Norge. Det sivil-militære samarbeidets omfang førte etter hvert til at avdelingen begynte å
betrakte seg selv som brigadens sivil-militære bataljon.356

Sommeren 2003 ble den norske styrken redusert til om lag 500 soldater og omgjort til en
utrykningsstyrke under navnet Norwegian Task Force. Utrykningsstyrken ble stilt til KFORhovedkvarterets disposisjon og ble satt inn der det var behov for ekstra mannskaper.
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Endringen innebar at den norske styrken gikk ut av brigaderammen og ikke lenger hadde et
eget ansvarsområde. Dette førte til at det sivil-militæret samarbeidet ble endret. Tidligere
hadde arbeidet vært konsentrert innenfor et mindre geografisk område og hatt ulike
målsettinger, funksjoner, samarbeidspartnere og målgrupper. Nå ble arbeidet spredt utover
hele provinsen og fortsatte å ha ulike målsettinger, funksjoner, samarbeidspartnere og
målgrupper. Arbeidet ble både utført i det tidligere norske og andre bataljoners
ansvarsområde, og det ble både utført i forbindelse med styrkens egne militære operasjoner og
for å støtte UNMIK og lokale kommuneadministrasjoner. Samarbeidet ble med andre ord
både benyttet som en militær støttefunksjon og et politisk virkemiddel, og målgruppen for
arbeidet var Kosovos sivilbefolkningen uavhengig av etnisitet.

Samtlige av den norske styrkens sivil-militære prosjekter, tiltak og aktiviteter i Kosovo var
finansiert av prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Støtten ble tildelt på bakgrunn av
prosjektsøknader som avdelingen sendte til departementet, og i 2002 og 2003 mottok styrken
NOK 3 250 000 til sivil-militært samarbeid i det norske ansvarsområdet.357 Søknadene fra
avdelingen var svært korte og overfladiske. Det var ingen beskrivelser av hvor i
ansvarsområdet prosjektene, tiltakene og aktivitetene skulle gjennomføres, det var ingen
beskrivelse av innholdet i arbeidet og det var ingen beskrivelser av målgruppen for arbeidet.
Den eneste omtalen av arbeidet var at ‟behovet for midler til finansering av
samarbeidsprosjekter mellom det sivile samfunn og de norske militær styrker (CIMIC) til
NORSK KOSOVO FORCES (KFOR NO) er fortsatt stort.”358 Videre ble det referert til
Forsvarsledelsens kriterier for prosjektstøtte. Tilsagnsbrevene fra UD var tilsvarende enkle og
overfladiske. Våren 2002 var formålet med støtten ‟å etablere kontakt mellom norske styrker
og befolkningen i det norske operasjonsområdet i Kosovo, samt å dra nytte av utstyr og
mannskaper til gjennomføringen av prosjekter i dette området.”359 Året etter var formålet med
støtten ‟å øke styrkenes anseelse både innad i KFOR og i de lokalsamfunn hvor de operer. I
tillegg bidrar Norsk KFORs prosjektvirksomhet til å øke profileringen av Norge generelt.»360
I begge tilsagnsbrevene ble det videre henvist til forsvarsledelsens kriterier for prosjektstøtte.
Prosjektdokumentenes vage beskrivelser av det sivil-militære samarbeidet gjør det

357

UD 320. 7-18. Fra UD til NCC datert 3.april 2002; UD 320. 7-18 fra UD til NCC datert 28. juli
2003.
358
UD 320. 7-18. Fra NCC til UD datert 5.desember 2001; UD 320. 7-18. Fra NCC til UD datert 24.
oktober 2002.
359
UD 320. 7-18. Fra UD til NCC datert 3.april 2002
360
UD 320. 7-18 fra UD til NCC datert 28. juli 2003.

77

nærliggende å anta at samarbeidets innhold, målsetting og funksjon spilte en svært liten rolle,
eller ingen rolle, i departementets beslutning om å støtte arbeidet.

Sommeren 2004 ble den norske styrken trukket hjem.

Oppsummering
Ved inngangen til 2002 ble situasjonen i Kosovo tilsynelatende stadig roligere og mer stabil,
og i januar ble operasjon Argonaut igangsatt i de to kommunene Obilic og Kosovo Polje, i det
norske ansvarsområdet. Målsettingen for operasjonen var at albanere og serbere skulle leve
fredelig sammen og delta i de samme politiske strukturene. I den norske bataljonen ble
målsettingen oppfattet som å skape ‟normalisering og multietnisitet”, en definisjon som både
ga rom for ulike tolkninger og oppmuntret til en enkel forståelse av forholdet mellom albanere
og serbere. Den rolige situasjonen i området og operasjonens omfang førte til at målsettingen
for bataljonens sivil-militære samarbeid ble endret fra å bidra til økt styrkebeskyttelse til å
skulle fremme fred og forsoning. Implisitt i den endrede målsettingen lå det også en endring
av samarbeidets funksjon, der arbeidet gikk fra å være en militær støttefunksjon til å bli
benyttet som et politisk virkemiddel. I den norske styrken var det ingen strategi eller
handlingsplan for hvordan det sivil-militære samarbeidet skulle bidra til fred og forsoning.
Dette førte til at avdelingen baserte arbeidet på befalets og mannskapenes forståelse av
situasjonen, som endret seg over tid i møte med en uhyre komplisert virkelighet, og deres
innspill til hvilke prosjekter, tiltak og aktiviteter som burde gjennomføres. Da bataljonen
våren 2003 opplevde at deres tilnærming til operasjon Argonauts målsetting ikke bidro til
måloppnåelsen, endret de virkemidlene. Mangelen på en overordnet strategi og en omforent
forståelse av oppdraget gjør at kapittelet stiller spørsmål ved om arbeidet ble benyttet som et
politisk virkemiddel.
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6. KONKLUSJON
Tittelen på denne studien ”Begrensningene er bare vårt initiativ og kreativitet” er en del av en
kommentar CIMIC-offiseren i Telemark bataljonen ga høsten 1999, og er gjengitt i
kontingentboken fra KFOR-styrkens første kontingent.361 Uttalelsen gir en meget presis
beskrivelse av kjernen i den norske styrkens sivil-militære samarbeid i Kosovo i perioden
1999-2004. Den representerer også en god beskrivelse av det norske forsvarets samarbeid
med sivile aktører i internasjonale fredsoperasjoner over en periode på mer enn 40 år.

Den oktober morgenen Telemark bataljon ble formelt innlemmet i KFOR-styrken var NATOs
CIMIC-konsept fremdeles under utvikling, og ingen av de utarbeidede dokumentene var
relevante for taktisk nivå. I det norske forsvaret fantes det ingen doktrine, retningslinjer eller
håndbøker som bataljonen kunne støtte seg på, da de gikk i gang med å planlegge hvordan de
skulle samarbeide med sivile aktører i operasjonsområdet. Likeledes hadde avdelingen ingen
budsjettmidler som kunne benyttes til sivil-militært samarbeid. Bataljonens eneste ressurser
var en bataljonssjef som anså samarbeid med sivile aktører som et viktig virkemiddel for å
kunne løse oppdraget, en engasjert og ambisiøs CIMIC-offiser samt befal og mannskaper med
erfaring fra tidligere internasjonale fredsoperasjoner. Deres løsning var å ta utgangspunkt i
situasjonen i operasjonsområdet og lære av den britiske styrken som allerede hadde vært i
området i nærmere fire måneder. Tilfeldighetene ville at utenriksminister Vollebæk besøkte
provinsen en uke før bataljonen ble innlemmet i den internasjonale styrken. I forbindelse med
besøket ble bataljonsledelsen gjort kjent med muligheten for å søke Utenriksdepartementet
om prosjektmidler til sivil-militære samarbeidsprosjekter. Situasjonen i operasjonsområdet,
føringer fra den britiske brigadeledelsen og prosjektstøtten fra UD, i tillegg til
forsvarsledelsens fravær i sivil-militære spørsmål førte til at den norske KFOR-bataljonen
utformet et samarbeid med sivile aktører som var kjennetegnet av bataljonsledelsens vilje,
enkeltpersoner handlekraft og gjennomføringsevne, og et mangfold av prosjekter, tiltak og
aktiviteter. Etter kort tid viste det seg at innholdet i prosjektene, tiltakene og aktivitetene bare
var begrenset av styrkens initiativ og kreativitet.
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I løpet av de om lag fem årene den norske hærstyrken stod i Kosovo endret situasjonen i
provinsen seg betydelig. Fra å være et post-konflikt område preget av voldshandlinger,
lovløse tilstander og tilnærmet anarki ble situasjonen raskt tilsynelatende roligere og mer
stabil. Det ble avholdt valg, etablert en sentraladministrasjon og en politistyrke, og tyske mark
ble innført som lokal valuta. Utviklingen bidro til at den britiske brigaden halvveis i perioden
igangsatte operasjon Argonaut. Operasjonen førte til en endring i den norske styrkens sivilmilitære samarbeidets målsetting og funksjon. I tiden1999-2001, ble bataljonens samarbeid
med sivile aktører benyttet som en militær støttefunksjon som skulle bidra til økt
styrkebeskyttelse. I tiden 2002-2004, ble samarbeidet i hovedsak benyttet som et politisk
virkemiddel som skulle fremme fred og forsoning. Sommeren 2003 førte den norske styrkens
tap av ansvarsområdet til at det sivil-militære samarbeid ble benyttet både som en militær
støttefunksjon og et politisk virkemiddel. I praksis innebar dette at avdelingen både utførte
tiltak som gjorde gjennomføringen av søksoperasjoner lettere, og støttet UNMIK og andre
organisasjoners arbeid for å fremme fred og forsoning.

Ved millenniumskiftet begrunnet den norske forsvarsledelsen sivil-militært samarbeid med at
det førte til økt styrkebeskyttelse. Hvordan og på hvilken måte samarbeidet med sivile aktører
skulle bidra til økt styrkebeskyttelse, ble ikke konkretisert. I ledelsens kriterier for tildeling av
prosjektstøtte ble det lagt vekt på at sivil-militært samarbeid skulle foregå i det norske
ansvarsområdet, arbeidet skulle utføres i tett samarbeid med sivilbefolkningen og prosjektene,
tiltakene og aktivitetene skulle være av begrenset varighet og omfang. Det underforståtte
budskapet var at dersom dette ble etterfulgt, ville økt styrkebeskyttelse komme av seg selv. I
Forsvaret fantes det på denne tiden ingen overordnet definisjon eller strategisk konsept for
styrkebeskyttelse, men i deler av hæren var det en oppfatning av at styrkebeskyttelse var en
operasjonalisering av vurdert risiko.362 Det var en hard og en myk tilnærming til vurdering av
risiko, og i internasjonale fredsoperasjoner var en myk tilnærming basert på forståelse av
ansvarsområdet og dialog med sentrale aktører å foretrekke. Tenkningen var at dialog ville
føre til tillitt og respekt, som ville føre til lettere tilgang til informasjon, som igjen ville føre til
bedre risikovurderinger. Denne slutningen er det vanskelig å begrunne empirisk.
Tilnærmingen og oppfatningen kan derimot gjenkjennes fra deler av militær teori om
opprørsbekjempelse, med utgangspunkt i britenes erfaringer fra opprørsbekjempelse i
koloniene mot slutten av kolonitiden.
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Forsvarsledelsens vektlegging av at de sivil-militære prosjektene, tiltakene og aktivitetene
skulle foregå i det norske ansvarsområdet og være av begrenset varighet og omfang, var
basert på egne erfaringer. Gjennom hele UNIFIL-operasjonen hadde den norske bataljonen
samarbeidet med sivile aktører i det norske ansvarsområdet, og kunne vise til gode erfaringer.
Samtidig hadde Forsvaret opplevd at den norske bataljonens sivil-militære samarbeid hadde
vært et av de viktigste argumentene mot å trekke styrken ut av Libanon, en uttrekking
forsvarsledelsen selv var en ivrig forkjemper for. Ledelsens viktigste lærdom fra sivil-militært
samarbeid i tidligere internasjonale fredsoperasjoner var med andre ord behovet for å
begrense det.

I løpet av KFOR-styrkens første kontingent ble det tydelig at Forsvarets overkommando i
liten grad ønsket å involvere seg i sivil-militære spørsmål. Høsten 1999 ble behandlingen av
prosjektsøknadene overført til FOKIV og i april 2000 ble all forvaltning av sivil-militært
samarbeid overført til kontingentsjefen i Makedonia. I tiden som fulgte var det opp til styrken
selv å utforme det videre arbeidet. Bakgrunnen for at alt ansvaret for sivil-militært samarbeid
ble delegert til FOKIV og videre til kontingentsjefen er uviss, men det er nærliggende å tro at
det opplevdes som naturlig ettersom FOKIV var et kompetansesenter for internasjonal
virksomhet og kontingentsjefen var ansvarlig for styrkebeskyttelse. Videre er det nærliggende
å anta at forsvarsledelsen anså sivil-militært samarbeid som en underordnet tilleggsoppgave.
En tilleggsoppgave de følte et begrenset ansvar for, ettersom budsjettmidlene kom som
prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet.

Etter salderingen av statsbudsjettet høsten 1999 fikk Utenriksdepartementet økte
budsjettmidler til prosjekter og aktiviteter som fremmet fred og forsoning i Kosovo. I UD ble
Forsvarets sivil-militære samarbeid først og fremst betraktet som en kanal for norsk
utviklingsbistand, og med bakgrunn i erfaringene fra Bosnia var departementet positiv til å
kanalisere deler av midlene gjennom den norske KFOR-styrken. Forsvarsledelsens
begrunnelse for arbeidet ble ikke vektlagt, og det er uvisst i hvor stor grad departementet var
oppmerksom på at målsettingen for sivil-militært samarbeid var økt styrkebeskyttelse. Ingen
av tilsagnsbrevene nevnte styrkebeskyttelse, men henviste til forsvarsledelsens kriterier for
tildeling av prosjektstøtte. Kriteriene ble tilsynelatende aldri kommentert eller diskutert.
Videre var UDs oppfølging av prosjektstøtten svært overfladisk. Både prosjektsøknadene og
prosjektrapportene fra KFOR-bataljonen var av varierende kvalitet, og ved gjentatte tilfeller
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var dokumentene så overfladisk utformet at det må ha vært umulig å forstå hva midlene skulle
brukes til og hva de ble brukt til. Sommeren 2000 mottok UD en henvendelse fra Norges
delegasjon til NATO, der det ble anmodet om en oversikt over norsk støtte til den serbiske
minoriteten i Kosovo.363 I oversikten fra departementet ble bataljonen og deres sivil-militære
prosjekter rettet mot minoritetsbefolkningen ikke nevnt. Det er dermed nærliggende å
konkludere med at Utenriksdepartementets kapasitet og mulighet til å kontrollere hva
avdelingen benyttet prosjektstøtten til, i beste fall var begrenset.

Den norske KFOR-styrken delte deler av hærens oppfatning av at sivil-militært samarbeid
ville føre til økt styrkebeskyttelse, men i bataljonen ble det lagt størst vekt på økt velvilje og
tillit mellom avdelingen og sivilbefolkningen. Oppfatningen var at økt velvilje og tillit
automatisk ville føre til at sivilbefolkningen ga bataljonen informasjon om det som skjedde i
ansvarsområdet, slik at de ville være i forkant av utviklingen når de planla og utførte sine
operasjoner. 364 I tillegg ville prosjekter, tiltak og aktiviteter som rehabilitering av skoler og
etablering av et fotballag føre til at barn og unge ble beskjeftiget, og dermed ikke ble
rekruttert til væpnede eller kriminelle grupper. Sammenhengen mellom økt tillit og
styrkebeskyttelse forble vagt formulert, eller ikke formulert i det hele tatt. Når sivil-militære
prosjekter, tiltak og aktiviteter ble planlagt eller gjennomført, var styrkebeskyttelse ikke
vektlagt. Høsten 2002 hevdet bataljonen å være så populær at det ikke var behov for økt
styrkebeskyttelse. Dette fikk ingen konsekvenser for det sivil-militære samarbeidet. Det er
dermed nærliggende å konkludere at styrkebeskyttelse i realiteten ikke var av betydning for
den norske bataljonens sivil-militære samarbeid i Kosovo.

I likhet med forsvarsledelsen var KFOR-bataljonen opptatt av at det sivil-militære
samarbeidet skulle være begrenset i varighet og omfang. Samtidig erfarte styrken at dette var
vanskelig å oppnå. En viktig årsak var at flere blant den albanske og serbiske
lokalbefolkningen ønsket et personlig og varig forhold til avdelingen. Sett fra deres synspunkt
hadde bataljonen svært mange ressurser som det var fordelaktig å få tilgang til. Etter hvert
som avdelingen ble værende i ansvarsområdet over tid og samarbeidet med sivile aktører ble
en hovedoppgave, ble det vanskeligere for den norske styrken å begrense samarbeidet. Dette
var også en av erfaringene fra den norske styrkens sivil-militære samarbeid i UNIFIL363
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operasjonen i Libanon. I Kosovo kom utfordringen tydelig til uttrykk i styrkens samarbeid
med det albanske fotballaget Raskovo FC. Laget ble etablert av Telemark bataljon høsten
1999 for å hindre at albanske ungdommer trakasserte serberne. I de påfølgende kontingentene
ble det bygget ny fotballbane, satt opp gjerde rundt fotballbanen, satt opp nye fotballmål, og
bygget et nytt klubbhus. Laget deltok også i Norway Cup sommeren 2000. Overfor den
serbiske minoritetsbefolkningen stod den norske styrken overfor lignende utfordringer. I den
etnisk delte landsbyen Plementina støttet bataljonen en serbisk familie med å etablere en
kornmølle, i et forsøk på å skape flere serbiske arbeidsplasser. Etter at bedriften var etablert
forsøkte familien å knytte avdelingen tettere til seg og gjøre forholdet personlig, ved å gi
bedriften navnet ”Tore AS”, etter CIMIC-offiseren som hjalp dem i gang.365

Etter hvert førte sivilbefolkningens bestrebelser på å få tilgang til bataljonens ressurser til at
flere blant befalet og mannskapene gikk med en følelse av at befolkningen forsøkte å lure
dem. Det er nærliggende å anta at avdelingens opplevelse av at det ”foregikk et spill i
kulissene” hang sammen med hvordan det sivil-militære samarbeidet ble initiert og utført. 366
Utgangspunktet for alle prosjektene, tiltakene og aktivitetene var den norske styrkens
forståelse av operasjonsområdet. Det var bataljonen som identifiserte behovene, planla
arbeidet og gjennomførte det. Det var dermed nødvendig for sivilbefolkningen å overbevise
avdelingen om at det var deres egen familie, slekt eller etniske gruppe som hadde de største
behovene.
Videre opplevde den norske styrken etter noe tid at det var en utfordring å etablere tillit blant
lokalbefolkningen ved å utføre prosjekter, tiltak og aktiviteter, og samtidig ikke ende opp med
å ta over funksjonene til den sivile administrasjonen. Våren 2002 erfarte bataljonen at
befolkningen i operasjonsområdet foretrakk å henvende seg til avdelingen fremfor
kommuneadministrasjonen. Dette medførte at styrken begynte å fokusere på å bedre
samarbeidsforholdet til UNMIK-strukturen. Den samme utfordringen opplevde den norske
styrken i UNIFIL-operasjonen, der sivilbefolkningen i operasjonsområdet etter hvert omtalte
UNIFIL som sin regjering. Slike utfordringer og et krysspress mellom forsvarsledelsens
oppfatninger og realiteten i operasjonsområdene var et tilsynelatende tilbakevendende trekk
ved det sivil-militært samarbeidet, som sjelden eller aldri ble satt inn i en større sammenheng.
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I løpet av KFOR-operasjonen ble det tydelig at den norske styrkens vektlegging av økt
velvilje og tillitt, samt ønsket om å begrense det sivil-militære samarbeidets varighet og
omfang, stod i veien for avdelingens evne til å oppnå målsettingene for samarbeidet.
Det sivil-militære samarbeidets målsetting om å bidra til økt styrkebeskyttelse, ble aldri
implementert. Da den norske avdelingen ble angrepet av den serbiske befolkningen i
landsbyen Babin Most sommeren 2002, var sivil-militært samarbeid aldri en del av
vurderingene eller diskusjonene knyttet til episoden. I etterkant av hendelsen ble enheten som
hadde blitt angrepet bedt om å holde seg unna landsbyen for ikke å provosere befolkningen
ytterligere.367 Likeledes bidro vektleggingen av at samarbeidet med sivile aktører skulle være
av begrenset varighet og omfang, til at målsettingen om fremme av fred og forsoning ble
oppfylt i svært begrenset grad, om i det hele tatt. Å fremme fred er en langvarig og komplisert
prosess, og et slikt mål kan neppe oppnås ved at en militær avdeling ganske enkelt avslutter
dialogen med den ene gruppen, eller arrangerer rockekonserter og volleyballkamper. Snarere
er det trolig at det å ekskludere deler av en minoritetsbefolkning fra politiske diskusjoner, slik
Telemark bataljon gjorde våren 2002, bidro til å øke spenningene.

Denne studien viser at kjernen i den norske KFOR-styrkens sivil-militære samarbeid var
infrastrukturprosjekter, helsetjenester og sosiale arrangementer, som i varierende grad bidro
til å bedre sivilbefolkningens livsvilkår. Arbeidet var kjennetegnet av bataljonsledelsens vilje,
enkeltpersoners handlekraft og gjennomføringsevne og et mangfold av prosjekter, tiltak og
aktiviteter. Denne studien viser videre at innholdet, resultatet og kjennetegnene er
karakteristisk for norske infanteribataljoners sivil-militære samarbeid i internasjonale
operasjoner over en periode på mer enn 40 år. Således er det mulig å identifisere en utvikling
fra Kongo til Kosovo der samarbeidet med sivile aktører har hatt en sterk humanitær
tilbøyelighet. Det humanitære elementet var relativt beskjedent i Kongo i 1963, men kan
identifiseres ved at overskuddet fra avdelingens skattefrie butikk ble donert til den norske
misjonsstasjonen i Bukavu. I løpet av den langvarige deltakelsen i fredsoperasjonen i Libanon
fremstod det humanitære elementet etter hvert svært sterkt. Fra 1982 bidro prosjektstøtten fra
Utenriksdepartementet, men særlig befal og mannskapers frivillige innsats til at humanitær
innsats dominerte det sivil-militære samarbeidet. Etableringen av en S-5 funksjon i
bataljonsstaben og en humanitær komite med ansvar for avdelingens humanitære arbeid var
viktige strukturer som støttet opp om den humanitære tilbøyeligheten. I forbindelse med
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deltakelsen i fredsoperasjonen i Bosnia i 1996 fikk S-5 funksjonen navnet CIMIC. Innholdet i
arbeidet og etableringen av en humanitærkomite i avdelingen førte til at det sivil-militære
samarbeidet fremdeles hadde et sterkt humanitært element. Dette ble videreført til
fredsoperasjonen i Kosovo.

Studier av norsk militærkultur viser at norske avdelinger som deltar i internasjonale
operasjoner ikke overraskende tar med seg norske samfunnsmessige verdier og holdninger.368
En av verdiene som har preget den humanitære tilbøyeligheten er det norske sivilsamfunnets
dugnadsånd. Tanken om at samfunnsproblemer kan løses ved at enkeltindivider legger vekk
andre forpliktelser og uegennyttig og frivillig står sammen for å hjelpe hverandre har stått
sterkt i det sivil-militære samarbeidet. Mangel på dugnadsånd blant sivilbefolkningen i
operasjonsområdet har også irritert befal og mannskaper i internasjonale fredsoperasjoner.369
Det er således åpenbart at det har vært en forventning om å finne en tilsvarende holdning
lokalt, uten å reflektere over at forholdene kanskje ikke var disponert for det.

Parallelt med den humanitære tilbøyeligheten i det sivil-militære samarbeidet kan det skimtes
en sammenheng med profesjonaliseringen av Forsvaret. Følger vi tidslinjen kan det se ut som
det humanitære elementet svekkes etter hvert som norske militære avdelinger i større
utstrekning blir profesjonalisert. I Libanon spilte for eksempel humanitær komiteen en sentral
rolle i det sivil-militære samarbeidet. I Bosnia spilte komiteen en betydelig mindre rolle og i
Kosovo ble det aldri opprettet en slik komite. Likeledes ser vi et sterkt innslag av frivillig
virksomhet blant befal og mannskaper i de første KFOR-kontingentene. Fra 2002 ser derimot
det frivillige innslaget ut til å ha forsvunnet fullstendig.

I sin essens fremstår med andre ord den norske KFOR-bataljonens sivil-militære samarbeid
som en videreføring av norske infanteribataljoners samarbeid med sivile aktører i tidligere
internasjonale fredsoperasjoner. Samarbeidet oppfylte de militære målsettingene i svært
begrenset grad, de militære målsettingene var vage og forsvarsledelsen var ikke interessert i å
presisere eller følge opp.

I følge Brocades Zaalberg utviklet det seg en avstand mellom teori og praksis i NATOs sivilmilitære samarbeid mot slutten av 1990-tallet, og en tilsvarende utvikling kunne sees i noen
368
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europeiske staters forsvar, slik som i Nederland. En tilsvarende utvikling skjedde i det norske
forsvaret der det i mangel av teori utviklet det seg en avstand mellom forsvarsledelsens
forståelse og den norske KFOR-styrkens utøvelse av det sivil-militære samarbeidet.
Avstanden mellom de to nivåene ble forsterket av utviklingen i NATO, forsvarsledelsens
fravær i sivil-militære spørsmål og omstillingsprosessen i perioden 2002 – 2005.
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EPILOG
I februar 2003 sendte norske myndigheter en CIMIC-enhet til International Assistance
Security Force (ISAF) styrken i Afghanistan.370 Enheten bestod av 14 offiserer og skulle
utføre CIMIC i de to distriktene Mir Bach Kot og Shakadara i nord-vestre del av hovedstaden
Kabul. De to distriktene var en del av det franske ansvarsområdet. CIMIC-enheten ble
værende i området i et år, og det ble gjennomført kontingentskifter hver fjerde måned.

I det norske forsvaret var opprettelsen av en egen CIMIC-enhet en helt ny måte å organisere
sivil-militært samarbeid på. En måned før utsendelsen til Afghanistan var det opprettet en
CIMIC-seksjon ved forsvarets stabsskole og en CIMIC-enhet bestående av 52 offiserer.371
Den mindre CIMIC-enheten som ble sendt til Afghanistan var den del av denne. Bakgrunnen
for opprettelsen av CIMIC-enheten var en avtale mellom Norge og NATO, der norske
myndigheter forpliktet seg til å stille CIMIC ressurser til rådighet for alliansen. Avtalen ble
underskrevet av forsvarssjefen i november 2000.372 I tiden mellom signeringen og
opprettelsen av enheten støttet norske myndigheter alliansen med etableringen av et CIMIC
senter i Nederland, CIMIC Group North, og forsvarsledelsen opprettet arbeidsgrupper som
skulle utforme en nasjonal CIMIC kapasitet. CIMIC-enheten tilknyttet stabsskolen var
resultatet av arbeidsgruppenes innsats.

I januar 2002 ble det iverksatt en større omstillingsprosess i det norske forsvaret. Behovet for
omfattende endringer hadde vokst frem over lengre tid og var knyttet til forsvarets ‟doble
ubalanse”, der det ikke var samsvar mellom ambisjoner og budsjetter eller oppgaver og
innretting. 373 Omstillingen var basert på stortingsmeldingen ‟ Tilpasning av Forsvaret til
deltakelse i internasjonale operasjoner”, Forsvarssjefens Forsvarsstudie 2000 og innstilingen
fra Forsvarspolitisk utvalg.374 Omstillingsprosessen tok svært mye oppmerksomhet og
ressurser og medførte omfattende og intensive endringer. Endringer som bar preg av
reduksjon, nedleggelse og rasjonalisering.375 Prosessen medførte at de fagmiljøene som hadde
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erfaring eller kompetanse på sivil-militært samarbeid ble omorganisert eller lagt ned.
Resultatet var at mange av erfaringene fra tidligere operasjoner gikk tapt.

Innholdet i CIMIC- enhetens arbeidsoppgaver lignet i stor grad det sivil-militære
samarbeidets prosjekter, tiltak og aktiviteter som norske styrker har utført i internasjonale
fredsoperasjoner siden Kongo i 1963. Likeledes ble det funnet en humanitær tilbøyelighet i
arbeidet, beskrevet som et ‟Do-good syndrome”.
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Vedlegg I

Kart over KFOR-brigadenes og den norske bataljonens operasjonsområder i Kosovo 1999-2003
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Vedlegg II
Kontingentperioder:
KFOR I Telemark bataljon

Tidsperiode 01.10.1999-31.03. 2000

KFOR II Nor bataljon

Tidsperiode 31.03.2000-29.09.2000

KFOR III Skjoldbataljonen

Tidsperiode 20.09.2000-22.06.2001

KFOR IV Telemark bataljon

Tidsperiode 22.06.2001-12.01.2002

KFOR V Telemark bataljon

Tidsperiode 12.01.2002-15.07.2002

KFOR VI Panserbataljonen

Tidsperiode 15.07.2002-15.01.2003

KFOR VII Panserbataljonen

Tidsperiode 16.01.2003-15.06.2003

KFOR VIII & IX Brigade Nord

Tidsperiode 13.07.2003-14.07.2004
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