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Sammendrag  

I denne studien analyserer jeg følgende problemstilling: Hva kan forklare at de pakistanske 

myndighetene endret strategi i håndteringen av Pakistansk Taliban og andre militante grupper ved 

å lansere militæroffensiven Zarb-e-Azb i 2014? 

Selv om USA og Pakistan har vært allierte i krigen mot terror helt siden 2001, har deres allianse 

vært preget av mistillit. Spesielt USA har lenge anklaget Pakistan for å ikke gjøre nok mot Taliban 

og øvrige militantgrupper i Nord-Waziristan ved grensen til Afghanistan. Selv om Pakistan har 

lansert en rekke militæroffensiver mot terrorgruppene tidligere, har de i lang tid latt vær å gå inn i 

Nord-Waziristan. Den nye regjeringen til Nawaz Sharif forsøkte å forhandle frem til en fredsavtale 

med militantgruppen, uten at det gav resultater. En endring kom i kjølvannet av terrorangrepet mot 

flyplassen i Karachi i sommer 2014. Myndighetene i Islamabad valgte å endre strategi og lanserte 

en omfattende militæroffensiv mot Pakistansk Taliban og andre militante grupper i Nord-

Waziristan, i tråd med amerikanernes ønsker.  

I denne kvalitative analysen søker jeg å finne svar på forskningsspørsmålet på to nivåer – 

internasjonalt og nasjonalt nivå. På det internasjonale nivået anvender jeg enhetlig aktør modellen 

ved å bruke Glenn Snyders allianseteori og prøver å se hvilken rolle USA spilte i Pakistans 

strategiendring. Deretter går jeg til det nasjonale nivået ved å bruke Helen Milners analytiske 

rammeverk som bygger på Robert Putnams velkjente teori om to-nivå spill. Her analyserer jeg i 

hvilken grad landets egne innenrikspolitiske forhold kan forklare strategiendringen.   

Analysen viser at forholdet og presset til USA i liten grad kan forklare Pakistans strategiendring og 

lansering av militæroffensiven. Selv om det gjorde ingenting at også USA ønsket det, var det først 

og fremst Pakistans egne endrede interesser som gjorde at de endret strategi i 2014. Endring av 

preferanser hos opinionen og militærets press gjorde at regjeringen til slutt måtte godta 

strategiendringen.  
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1 Innledning 

Starten på krigen mot terror i 2001 ble en ny epoke i forholdet mellom Pakistan og USA. Da 

amerikanerne gikk til krig mot terrornettverket al-Qaida og Taliban-regimet i Afghanistan, valgte 

også de pakistanske myndighetene å endre kurs. Fra å være en viktig støttespiller av Taliban-regimet 

gav de nå amerikanske styrkene tilgang til baser og luftterritorium, slik at de kunne bringe våpen 

og forsyninger til nabolandet i vest. I tillegg arresterte og utleverte de hundrevis av al-Qaida-

medlemmer til USA. Som motytelse fikk landet kommet inn i det gode selskap blant annet gjennom 

milliarder av dollar i bistand. Mellom 2001 og 2010 fikk landet rundt 18 milliarder dollar, der 11 

milliarder var militær bistand (Times of India 2016). President Bush erklærte landet som en «major 

non-NATO ally» (BBC 2004). Samtidig har alliansen vært en kilde til spenning. USA har lenge 

kritisert Pakistan for å ikke ha gjort nok, og har gjentatt sine krav om at landet må gjøre mer for å 

stoppe Taliban fra å koordinere angrep mot ISAF-styrkene i Afghanistan (DeYoung 2011). Det er 

spesielt kravet om at Pakistan må slå ned på militantenes baser i de urolige stammeområdene i 

FATA ved grensen til Afghanistan som er et av hovedproblemene.  

Pakistan på sin side har engasjert seg i flere mindre militæroffensiver mot militantgruppene, men 

resultatene har vært blandede. Disse har ofte resultert i kortvarige fredsavtaler, som igjen har 

resultert i kortvarige militæroffensiver. Amerikanerne ønsket at Pakistan skulle lansere 

militæroffensiv mot Pakistansk Taliban, Haqqani-nettverket, Al-Qaida og andre militante grupper 

som hadde etablert seg i Nord-Waziristan i FATA-regionen. Pakistan på sin side har måttet 

balansere mellom å blidgjøre amerikanerne og å forhandle med militantene i håp om å stoppe bølgen 

av terrorangrep som hadde rammet landet i over et tiår. Myndighetene nølte med å bruke 

militærmakt og forsøkte å forhandle seg frem til en fredsavtale med terrorgruppene. Den nye 

regjeringen til Nawaz Sharif hadde i 2013 gått til valg på å starte fredsforhandlinger med Pakistansk 

Taliban (TTP), men nesten ett års forsøk på forhandlinger førte ikke frem.  

I stedet fikk landet en dramatisk terroraksjon mot flyplassen i Karachi 8. juni 2014. Det kom en 

umiddelbar reorientering av Pakistans håndtering av terrorbekjempelse. All forsøk på forhandlinger 

med terrorgruppen ble stoppet. 15. juni lanserte myndighetene militæroffensiven Zarb-e-Azb mot 

militantene i Nord-Waziristan-distriktet i FATA (BBC 2014a). Militæroperasjonen tok sikte på å 

eliminere TTP og andre militante grupper som samarbeidet med disse. Operasjonen var, ifølge 

myndighetene, også rettet mot Haqqani-nettverket som USA lenge hadde anklaget for å ha stått bak 

angrep mot ISAF-styrkene i Afghanistan. De pakistanske myndighetene høstet ros fra amerikanske 

tjenestemenn, blant annet høytstående generaler og regjeringsmedlemmer (The Washington Times 
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2014). Således utgjør denne operasjonen en endring av strategi om håndtering av 

terrorismespørsmålet fra Pakistans side, en endring som også de facto er økt samarbeid mellom 

USA og Pakistan. Denne studien skal se på hva som kan forklare at de pakistanske myndighetene 

endret strategi i håndteringen av Pakistansk Taliban og dens allierte.  

1.1 Problemstilling  

Denne studien har som formål å analysere følgende problemstilling:  

Hva kan forklare at de pakistanske myndighetene endret strategi i håndteringen av Pakistansk 

Taliban og andre militante grupper ved å lansere militæroffensiven Zarb-e-Azb i 2014?  

I denne kvalitative analysen søker jeg å finne svar på forskningsspørsmålet på to nivåer – på 

internasjonalt og nasjonalt nivå. Oppgaven tar i bruk analytisk eklektisisme, ved å kombinere to 

teorier for å svare på forskningsspørsmålet. På det internasjonale nivået ser jeg på den pakistanske 

staten som en enhetlig aktør ved å benytte Glenn Snyders teoretiske rammeverk om staters atferd i 

en allianse fra artikkelen «The Security Dilemma in Alliance Politics» (1984) og boken «Alliance 

Politics» (1997). Deretter analyserer jeg strategiendringen ved å ha et innenrikspolitisk perspektiv 

ved å anvende Helen Milners (1997) analytiske rammeverk, som bygger på Robert Putnams (1988) 

velkjente teori om to-nivå spill.  

For å få en dypere forståelse om hvorfor myndighetene endret sin strategi blir analysen foretatt ved 

hjelp av to delspørsmål ved å benytte de to komplementære perspektivene. Sammen skal disse gi et 

helhetlig svar på problemstillingen. De to delspørsmålene er som følger:  

1) I hvilken grad kan forholdet til USA forklare Pakistans strategiendring?   

2) I hvilken grad kan innenrikspolitiske forhold forklare Pakistans strategiendring?  

Det første spørsmålet fokuserer på det internasjonale nivået, mens det andre spørsmålet på det 

nasjonale nivået. Gjennom analysen vil jeg fokusere på tiden fra 2010 til 2014, altså fra USAs press 

om å lansere militæroffensiven begynte å øke i omfang og fram til militæroffensiven og 

strategiendring til de pakistanske myndighetene. Mye av fokuset vil være på hva som endret seg i 

kjølvannet av terrorangrepet mot flyplassen i Karachi sommeren 2014, og hvordan dette kunne ha 

bidratt til at landet endret strategi. Naturlig nok vil det også være relevant å se på den nære 

forhistorien for å forstå endringen som skjedde i 2014.  
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Figur 1.1 Kart over FATA-regionen og Nord-Waziristan.   

Kilde: (BBC 2014a)  

1.2 Tidligere forskning  

Pakistans deltakelse i «krigen mot terror» har vært kontroversielt i store deler av landets 

befolkning. Også spørsmålet om fredsforhandlinger eller militæroffensiv har ført til en opphetet 

debatt. Selv om det har gått en stund siden militæroffensiven ble startet, har det – så vidt jeg 

kjenner til – ikke blitt foretatt noen grundige analyser om strategiendringen fra 2014. Riktignok 

har en del tankesmier, som for eksempel den konservative American Enterprise Institute (AEI 

2016), kartlagt hendelsesforløpet før og etter operasjonen. Det samme har en god del 

pakistanske og internasjonale aviser. Av rapporter er det Christine Fair og Seth Jones (2010) 

fra tankesmien RAND Corporation som har skrevet en del om tidligere militæroffensiver landet 

har gjennomført. De fokuserer mye på de tekniske og operasjonelle sidene ved offensivene i 
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tillegg til en del på de politiske. Til tross for dette er det mangel på en systematisk og grundig 

analyse om hvorfor landet endret strategi og iverksatte militæroffensiven i 2014.  

Tidligere studier om Pakistansk terrorhåndtering og deres deltakelse i krigen mot terror ses 

naturlig nok ofte i sammenheng med landets forhold til USA. Det finnes en omfattende litteratur 

om dette forholdet av både pakistanske og internasjonale forskere. Flere av disse bærer 

imidlertid preg av å være historiske eller generelle oversikter over amerikansk-pakistansk 

samarbeid fra Pakistans selvstendighet i 1947 og frem til nå (Abbas 2004; Hilali 2005; Haqqani 

2013; Markey 2013).  

Hussain Haqqani (2005) forklarer det problematiske forholdet mellom USA og Pakistan ved å 

legge vekt på forholdet mellom islamister og det pakistanske militæret. Han mener at søken 

etter en nasjonal identitet og sikkerhet fører til at landet ikke klarer å komme helt på samme 

side som USA. Bruce Riedel (2012) viser hvordan amerikanske presidenter fra begge de 

politiske leirene har søkt kortsiktige løsninger og interesser i Pakistan, noe som har ført til 

destabilisering av det politiske landskapet og radikalisering av den pakistanske befolkningen.    

Det er også blitt skrevet en del om den juridiske siden av den amerikanske dronekrigen i 

Pakistan, se for eksempel Looney (2004), Williams (2010) og Ahmad (2014). Videre ser Byman 

(2005) nærmere på den passive støtten til militante grupper i Pakistan og finner at disse ofte 

lever grunnet oppslutning blant deler av befolkningen, en oppfatning av manglende trussel fra 

gruppene og lave kostnader for staten å holde disse gruppene gående.  

Hvis vi ser på analyser om årsaker til at Pakistan gikk inn i krigen mot terror, så ser Banerjee 

og Commuri (2014) på forholdet mellom USA og Pakistan under president Pervez Musharrafs 

tid fra 1999 til 2008. De kommer frem til at verken realisme, liberalisme eller ulike former for 

konstruktivisme kan forklare det nære samarbeidet mellom disse statene.  Isaac Kfir (2014) 

forklarer det problematiske forholdet ved å vise til USAs manglende evne til å ta hensyn til 

hvordan det politiske systemet og pressgrupper fungerer i Pakistan. Således går han bort fra 

tanken om Pakistan som en enhetlig aktør som kun blir påvirket av USA, til en aktør som også 

tar hensyn til det resten av befolkningen i landet mener om saksforholdet. Også Nazya Fiaz 

(2014) sin analyse av Pakistans avgjørelse om å delta i krigen mot terror går bort fra rent 

realistiske forklaringer. I stedet fokuseres det mer på hvordan handlingen ble mulig sett fra et 

innenrikspolitisk narrativ, ved å fokusere på flere aktører i landet som hadde noe å si for 

politikkutformingen. 
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Denne studiens bidrag  

Denne studien er plassert mellom flere forskningsfelt: feltet pakistansk terrorhåndtering og 

militæroffensiv og den generelle teoretiske debatten om internasjonal terrorhåndtering.  

For det første søker jeg primært å gi et lite bidrag til litteraturen om Pakistansk terrorhåndtering, 

og mer konkret om hvorfor Pakistan gikk bort fra forsøk på fredsforhandlinger og over til en 

militær løsning i 2014. Som allerede nevnt finnes det ikke noen systematisk og grundig analyse 

om hvorfor landet endret strategi og iverksatte militæroffensiven Zarb-e-Azb.  

Som vist ovenfor, har mange av bidragene om Pakistans terrorhåndtering fokus på den rollen 

USA spiller i politikkutformingen. En god del amerikanske og noen pakistanske forskere har 

lagt stor vekt på den effekten USAs pisk- og gulrot-strategi kan ha til å få Pakistan til å velge 

en viss politisk kurs fremfor en annen i terrorhåndteringen. Det er derfor interessant å se om 

hvorvidt USAs rolle var avgjørende for landets endret av strategi denne gangen, spesielt siden 

en militæroperasjon i Nord-Waziristan var et lenge uttalt ønske og krav fra deres side.  Også 

for den pakistanske opinionen kan det være interessant å vite om hvorvidt denne 

militæroffensiven var en videreføringen av «USAs krig», som kritikerne av militæroffensiven 

kalte det. 

Videre er det, som litteraturgjennomgangen viser, få studier som «åpner den sorte boksen» og 

ser på andre innenlandske aktørers innflytelse på Pakistans sikkerhetspolitikk enn 

«tradisjonelle» aktører som militæret eller regjeringen i landet. Som Nazya Fiaz (2014) søker 

jeg å gå bort fra analyser som legger for mye fokus på USAs innflytelse, og inkluderer også 

andre relevante innenrikspolitiske aktørers innflytelse på sikkerhetspolitikken til landet. På den 

måten søker jeg å få en helhetlig forståelse for hvorfor Pakistan endret strategi i 2014.  

For det andre søker jeg å bidra til den generelle teoretiske debatten om hvorfor stater velger 

fredsforhandlinger i noen tilfeller og militære offensiver i andre tilfeller i krigen mot terror. 

Selv om dette er en casestudiet som søker å forklare årsaker til én spesiell militæroffensiv, håper 

jeg dette også kan kaste noe lys over de foregående - og mulige fremtidige - pakistanske 

militæroffensiver mot militante grupperinger i landet.  
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1.3 Oppgavens struktur 

For å undersøke den foreslåtte problemstillingen, vil studien være strukturert på følgende måte.  

Kapittel 2 gir en grundig oversikt og begrunnelse for valg av forskningsdesign, metode for 

datainnsamling og analysemetode. Hensikten med dette kapittelet er å begrunne bruken av 

teoretisk fortolkende casestudie som forskningsdesign, og skissere hvordan og hvorfor den gjør 

det mulig for denne studien å trekke valide slutninger fra datamaterialet. Her kommenteres også 

styrker og svakheter ved det valgte forskningsdesignet, der den sterke interne validiteten av 

single-case studier blir vektlagt, samtidig som dens begrensede ytre validitet til å generalisere 

over andre caser blir understreket. I tillegg argumenteres det for bruken av intervju av 

nøkkelinformant og dokumentanalyse som metode til å samle kilder og data. Kapittelet 

avsluttes med noen bemerkninger om studiens validitet og reliabilitet.   

Kapittel 3 gir en kort historisk bakgrunn om Pakistansk terrorhåndtering siden 11. september 

2001. Her vil det også være relevant å se på forholdet og samarbeidet mellom USA og Pakistan 

både før og etter starten av krigen mot terror.  

Kapittel 4 består av to deler; teori og analyse. Her presenteres først det teoretiske rammeverket 

for analysen på det internasjonale nivået, etterfulgt av selve analysedelen fortløpende. Her 

benytter jeg den realismeorienterte allianseavhengighetsteorien til Glenn H. Snyder til å finne 

svar på det første delspørsmålet til problemstillingen, nemlig i hvilken grad forholdet til USA 

kan forklare Pakistans strategiendring.  

Kapittel 5 består også av to deler; teori og analyse. I første del presenteres det teoretiske 

rammeverket på det nasjonale nivået, etterfulgt av selve analysedelen. Her brukes den 

liberalismeorienterte teorien til Helen Milner til å finne svaret på det andre delspørsmålet til 

problemstillingen, nemlig i hvilken grad innenrikspolitiske forhold kan forklare Pakistan 

strategiendring.   

I kapittel 6 gis det en oppsummering og konklusjon for studiens viktigste funn og svar på 

problemstilling. I dette kapittelet kommenteres også studiens begrensninger i tillegg til at det 

også gjøres noen betraktninger om forslag til videre forskning på området.     
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2 Metode og fremgangsmåte  

I dette kapittelet vil det først bli redegjort for hvilken metodisk tilnærming som benyttes til å 

finne svaret på problemstillingen. Her vil valget av en teoretisk fortolkende casestudie som 

forskningsdesign bli diskutert, i tillegg til fordelene og ulempene en slik forskningsdesign kan 

ha for denne studien. Det vil også komme noen betraktninger om valg av teorier og deres 

betydning for studiens funn og konklusjoner. Deretter vil kapittelets andre del ta for seg studiens 

kilder og datainnsamling, herunder intervju og dokumentanalyse. Til slutt diskuteres noen 

aspekter ved studiens validitet og reliabilitet. 

2.1 Forskningsdesign 

2.1.1 Teoretisk fortolkende casestudie 

En forskningsdesign utgjør en plan for hvordan en studie skal gjennomføres (Ringdal 2001, 

26). Gjennom grundig diskusjon av modell og data vises hvordan man forventer å bruke funn 

og bevis fra studien til å trekke valide slutninger og konklusjoner (King, Keohane, og Verba 

1994, 118). For å forstå Pakistans strategiendring baserer jeg forskningsdesignet på en 

kvalitativ casestudie, mer spesifikt en teoretisk fortolkende casestudie. Som vi skal se nærmere 

er det flere fordeler med en slik design, men først og fremst gir det muligheten til å gå i dybden 

av en case slik at man får en bedre forståelse av relevante aktører og deres intensjoner (Bratberg 

2013).  

Flere forskere bruker casebegrepet ulikt, noe som nødvendiggjør spesifisering av begrepet (S. 

S. Andersen 1997, 8). Som utgangspunkt kan man se på casestudie som et forsøk på å forstå og 

fortolke et sett av hendelser i begrenset tid og rom (Levy 2008, 2). King, Keohane og Verba 

(1994, 4) definerer en casestudie som en studie der det fokuseres på en spesifikk hendelse, 

avgjørelse, institusjon, beliggenhet, spørsmål, problem eller lovgivning. Her blir temaet for 

studien viktig i seg selv, som for eksempel et valg, en stor endring eller avgjørelse eller en krise 

av global skala.  

Med en stadig mer teoretisk orientering av statsvitenskapen de siste tre tiårene, har forskere 

som bruker kvalitative metoder begynt å se på et case som et eksempel på en teoretisk definert 

klasse av hendelser. De lar historikerne analysere enkelthendelser, og fokuserer selv på hvordan 
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casestudier kan bygge opp og validere teoretiske proposisjoner (Levy 2008, 2). Alexander L. 

George og Andrew Bennet (2005, 17) bygger på dette konseptet, og definerer case som «an 

instance of a class of events», og en casestudie som «the detailed examination of an aspect of a 

historical episode to develop or test historical explanations that may be generalizable to other 

events». John Gerring (2007, 20) beskriver en casestudie som en intensiv studie av et enkelt 

case, der formålet delvis er å si noe om en større klasse av case. Dette er definisjoner som 

fokuserer på generalisering -  der en case blir sett på som en case av noe – og der funnene av 

casen kan generaliseres til en større klasse av case.  

Jack S. Levy (2008, 4) og Svein S. Andersen (1997, 68) viser imidlertid at casestudier kan ha 

ulike typologier, og at de ikke behøver å være bundet til generaliseringsformålet. I følge Levy 

(2008, 3) kan ideografiske casestudier beskrive, forklare eller fortolke en spesiell case. En 

«theory-guided»-casestudie er ideografisk, og kan altså beskrive, forklare eller fortolke en case. 

En slik studie blir av Andersen (1997, 68) kalt for «teoretisk fortolkende casestudie».  

Denne casestudien har ikke som formål å generalisere funnene til en større klasse av case, men 

å forstå ett enkelt tilfelle i seg selv – nemlig hva som kan forklare de pakistanske myndighetenes 

endring av strategi i håndteringen av de ulike militante gruppene. Til tross for at funnene i casen 

ikke kan generaliseres til Pakistans strategivalg generelt, kan det gi visse implikasjoner utover 

casen, spesielt der landet kommer i lignende situasjoner i fremtiden. Samtidig som at det er 

interessant å undersøke årsaker til den pakistanske strategiendringen, kan funnene også tilføre 

ny kunnskap i fagdebatten om pakistansk terrorhåndtering.  

Det finnes flere fordeler og ulemper ved casestudier. En av de store fordelene ved å studere kun 

én eller få antall case er at det gir dybdekunnskap om kompleksiteten til den historiske 

utviklingen (Rueschemeyer 2003, 305). Av den grunn er det formålstjenlig å velge casestudie 

som forskningsdesign for denne studien, da hovedhensikten med oppgaven er å forklare en gitt 

strategiendring til de pakistanske myndighetene.  

Et annet poeng som er verdt å nevne er den innsikten casestudier kan bidra med når det kommer 

til kausaleffekter versus kausalmekanismer. En mekanisme innebærer veien fra årsak eller 

forklaring til utfall, mens kausaleffekter vil si omfanget av påvirkningen en årsak eller variabel 

kan ha på et bestemt utfall (George og Bennett 2005, 21; Gerring 2007, 43). Casestudier er 

generelt sett lite egnet til å si noe om kausaleffekter. For å beregne disse behøves det å se på 

flere case eller enheter. Til gjengjeld kan godt utførte casestudier gi oss god kunnskap om 
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kausalmekanismer og årsakene som forårsaker et bestemt utfall. Når det kommer til studier av 

beslutningsprosedyrer og beslutningsatferd kan casestudier gi innsikt i intensjoner, 

resonnementer, informasjonsbearbeiding og prosedyrer som ligger bak spesifikke prosesser. 

Denne studien har til hensikt å finne kausalmekanismer, framfor kausaleffekter. Dette gjør 

casestudie til et godt valg som forskningsdesign for denne studien.  

2.1.2 Valg av teorier og deres betydning for studiens funn og 

konklusjoner   

I studier der formålet er å generalisere casen til en større klasse av case er det vanlig å teste en 

teori, og ikke anvende teori slik det gjøres i denne studien. I dette tilfelle anvendes allerede 

etablerte teorier til å strukturere analysen og fortolke casen. Det teoretiske rammeverket som 

anvendes legger føringer for hvilke sider av empirien som anses som relevante, samtidig som 

ulike sider av casematerialet kan åpne for flere teoretiske tolkninger (S. S. Andersen 1997, 68). 

Pakistan som aktør kan ha flere interesser og ulike motiver til å endre sin strategi i håndteringen 

av terrorspørsmålet. Ved å benytte to teoretiske rammeverk får studien sett på flere viktige 

variabler, og på den måten får man dekket en større del av det komplekse empiriske universet 

(Lundquist 1993, 122).  

Det er samtidig viktig å huske på at teoriene som benyttes gir sterke føringer for studiens funn 

og konklusjoner. Teoretisk fortolkende casestudier som denne blir eksplisitt strukturert av 

konseptuelle modeller som legger fokus på visse teoretisk spesifiserte aspekter ved 

virkeligheten, samtidig som de ignorerer andre (Levy 2008, 4). Det er da teoriene som avgjør 

hvilke deler av empirien vi ser på, hvilke variabler vi anser som sentrale, årsaksforholdet 

mellom variablene og ikke minst hvilke konklusjoner som trekkes. Ved å anvende andre teorier 

ville andre deler av den empiriske virkeligheten komme i fokus, med andre variabler osv. Når 

man forklarer komplekse samfunnsforhold er det som regel flere variabler som kan bidra til å 

forklare et fenomen. Realister ville for eksempel har forklart Pakistan strategiendring ved å 

fokusere på deres posisjon i det internasjonale systemet, mens liberalister ville ha vektlagt 

landets interne strukturer og den nasjonale politiske dynamikken. Av hensyn til tid og ressurser 

er det hensiktsmessig å avgrense hvilke deler vi ser på og være bevisst dette valget.   
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Ved å undersøke noen av de vanligste forutsetningene og benytte flere konseptuelle modeller, 

økes sjansen for å nå et helhetlig svar på forskningsspørsmålet. I sin velkjente studie av Cuba-

krisen argumenterer Graham Allison (1969) med at forskeren bringer sin egen «conceptual 

lens» i analysen. Denne konseptuelle linsen medfører ofte at forskeren bruker én konseptuell 

modell, og overser andre viktige forklaringsfaktorer (Allison 1969, 696). For å bøte på denne 

problematikken, benyttet Allison tre modeller for å undersøke Cuba-krisen, og startet med den 

enkleste formen for analysen. Der den første modellen ikke kunne forklare hele 

forskningsspørsmålet, ble det benyttet flere modeller for å få en dypere forståelse av 

hendelsesforløpet.   

Som Allison benytter jeg flere modeller for å forstå pakistansk strategiendring, men benytter 

kun to modeller av hensyn til tid. Her brukes allianseteorien til Glenn Snyder på det 

internasjonale nivået og polyarki-modellen til Helen Milner på det nasjonale nivået. Sammen 

er de tenkt å gi en dypere forståelse og oversikt over faktorer som ledet til strategiendringen 

hos de pakistanske myndighetene.   

Årsaken til at jeg valgte Glenn Snyders allianseteori og Helen Milners poliarki-modell er at de 

begge kan bidra til å forklare Pakistans strategiendring. Allianseteorien ser på statene som 

enhetlige aktører, og kan si noe om hvordan de opptrer i en allerede opprettet allianse. Milners 

poliarki-modell «åpner» staten og går bort fra statens som enhetlig aktør med én interesse. På 

den måten får vi innsyn i flere av statens aktører som alle kan ha ulike eller flere interesser. 

Sammen er disse teoriene tenkt å gi en forståelse av strategiendringen gjennom et 

utenriksperspektiv kombinert med et innenriksperspektiv.  

2.2 Datainnsamling  

For å styrke forskningsdesignet og finne svar på problemstillingen, benyttet jeg flere former for 

datainnsamling gjennom såkalt datatriangulering. Datatriangulering bidrar til at man kan 

klargjøre svaret på problemstillingen ved å identifisere ulike måter å iaktta fenomenet på i 

tillegg til å dobbeltsjekke eller verifisere de funn vi gjør (Bryman 2004, 275). På den måten har 

jeg utnyttet den innebygde fleksibiliteten og styrken til casestudiedesignet på en bedre måte. 

Ved å innhente informasjon fra flere kilder om en sak kan man få et mest mulig representativt 

bildet av empirien (Yin 2009, 117). Pål Repstad (1987, 80) påpeker at den beste måten å 

bestemme kilders troverdighet på, er å finne innbyrdes uavhengige dokumenter om samme 
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fenomen og kryss-sjekke informasjonen. På den måten kan man sammenligne de ulike 

beskrivelsene av et saksforhold. Av den grunn bruker jeg flere kilder som beskriver den samme 

casen, og gjør vurderinger av datamaterialet som legges frem. I tillegg til dokumentanalyse, 

som vi skal komme tilbake til nedenfor, er det foretatt ett intervju av nøkkelinformant. Tanken 

er at kombinasjonen av nøkkelinformant og dokumentstudier som datagrunnlag skal utfylle 

hverandre og danne et best mulig grunnlag for å besvare problemstillingen.  

2.2.1 Intervju 

Yin (1989, 89; S. S. Andersen 2006, 292) advarer mot å være for avhengig av en eller få 

nøkkelinformanter. Denne studien kunne styrkes ved at den hadde hatt flere intervjuer av 

nøkkelinformanter, som for eksempel beslutningstakere, politikere som var nær knyttet 

beslutningstakere, forskere eller andre kommentatorer fra Pakistan. Som for de fleste studiene 

er det ofte en utfordring å få nok informanter til å stille opp til intervju. Denne studien var heller 

ikke noe unntak. Selv etter flere forsøk var det ikke mulig å få pakistanske politikere som kunne 

ha vært nær knyttet beslutningstakere, pakistanske kommentatorer som ofte er i mediene og 

pakistanske eller norske forskere eller andre som kjenner til Pakistan og terrorhåndteringen i 

landet til å stille opp til intervju.  

Mangelen på tid og ressurser til å reise til Pakistan var også en av årsakene til få antall på 

informanter. Den mest avgjørende grunnen til hvorfor jeg ikke reiste til landet var imidlertid 

den usikre sikkerhetssituasjonen grunnet de mange terrorangrepene som hadde rammet landet 

de siste årene. Når det er sagt, kan det også nevnes at militæroperasjonen, terrorhåndteringen 

og beslutningen om strategiendringen var et sensitivt tema i Pakistan. Det kan tenkes at en del 

beslutningstakere, politikere og kommentatorer ville ha vært varsomme og forsiktige med å 

uttale seg om saken. Det faktum at intervjueren, til tross for sin pakistanske etnisitet, kom fra 

et vestlig land kunne også ha vekket en del mistenkelige blikk. Jeg vurderte det derfor som lite 

forsvarlig sikkerhetsmessig å reise dit i en sånn situasjon, og heller benytte den ene informanten 

i Norge som var villig til å stille opp. 

Studiens svakhet grunnet få antall informanter har jeg prøvd å løse ved å benytte 

dokumentanalyse som kildegrunnlag. Dette skal vi se nærmere på i neste del nedenfor. Til tross 

for de nevnte svakhetene mener jeg at informanten min, Pakistankjenner og leder av Senter for 

Internasjonal og Strategisk Analyse (SISA) Helge Lurås, har god nok kunnskap til å kunne 

uttale seg om casen. Jeg benyttet et semi-strukturert intervju som metode ved at jeg beholdt en 



12 

 

viss struktur og fulgte en fast oppsett på spørsmålene mine, samtidig som jeg hadde fleksibilitet 

til å følge opp og få utdypet svarene. Jeg lot informanten få snakket fritt og dirigerte intervjuets 

kurs dersom vi begynte å gå vekk fra temaet.  

Semi-strukturert intervju har den fordelen at det øker validiteten til svarene, og er i så måte best 

egnet til utforskende og inngående- eller dybdeforskning (Aberbach og Rockman 2002, 674). 

Respondenten ble gitt stor frihet i sine svar, noe som gav mye interessant informasjon. Jeg fikk 

tillatelse til å ta intervjuet på bånd, slik at jeg kunne transkribere intervjuet for senere bruk.  

2.2.2 Dokumentanalyse  

Et problem med intervjuing av informanter er at de bevisst eller ubevisst kan holde tilbake eller 

vinkle informasjon og tolkninger, i tillegg til at det også kan være ubevisste mekanismer som 

kan påvirke deres fremstilling av en sak. Siden det også var vanskeligheter med å få mange nok 

nøkkelinformanter til å stille opp til intervju, benyttes dokumentanalyse som en hovedkilde til 

datainnhenting (Yin 2009, 103). Denne metoden egner seg godt med casestudier som 

forskningsdesign. Dokumentanalyse går ut på at man gir visse tekster status som kilde eller data 

for selve undersøkelsen, på lik måte som felt- og intervjunotater (Repstad 2007). Man finner 

data gjennom å analysere det allerede eksisterende kildemateriale. De skriftlige kildene er 

dokumenter som er skrevet med en bestemt hensikt innenfor en gitt kontekst. Av den grunn er 

det viktig å ha klart for seg hva slags dokumenter man jobber med når man analyserer skriftlige 

kilder (Holme og Solvang 1996). Ifølge Repstad  (2007) kan skriftlige kilder lett feiltolkes hvis 

man ikke kjenner konteksten de ble skrevet i. Dokumentenes validitet kan variere avhengig av 

hvem de er skrevet av og i hvilken hensikt de er skrevet med. For eksempel blir vitenskapelige 

arbeider og offentlige dokumenter tillagt større validitet enn avisinnlegg.  

 

Ved å bruke dokumentanalyse kan en identifisere holdninger i offentlig politikk ved å se på hva 

som sies og hva som utelates. Forskeren kan samle inn data som analyseres for å få frem viktige 

sammenhenger og relevant informasjon om det eller de forholdene i samfunnet som studeres. 

Gjennom analyse av datamaterialet kan en hente ut data som er relevante for den 

problemstillingen en ønsker svar på (Grønmo 2004, 120). Det som blir avgjørende om et 

dokument brukes, er sammenhengen mellom dokumentene som analyseres og den valgte 

problemstillingen. Dokumentene må kunne gi forskeren informasjon om det som skal 

analyseres (Thagaard 2003).   
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Denne oppgaven består av både primær- og sekundærlitteratur. Førstnevnte er kilder som er 

blitt samlet inn for en bestemt undersøkelse, mens det sistnevnte er kilder som har blitt analysert 

eller redigert av andre (I. Andersen 1990, 140).  En mulig svakhet ved denne studien er at det 

kan finnes interne dokumenter jeg ikke har fått tilgang til for å kunne forstå landets 

strategiendring. Dette kunne for eksempel ha vært møtereferater og interne notater. Dette er 

imidlertid svært vanskelig - om ikke umulig - å få tilgang til av flere årsaker. Pakistan har ikke 

på samme måte som for eksempel USA eller Norge lett tilgjengelige dokumenter som gir 

offentligheten innsyn i hvordan myndighetene har kommet frem til en bestemt politikk. Spesielt 

vanskelig er det å få innsyn i hvordan og av hvem sikkerhetspolitikken blir utformet. Av den 

grunn kompenserer jeg dette ved å bruke andre primær- og sekundærkilder til å få en god 

kontekstforståelse for hvorfor militæroffensiven i 2014 ble iverksatt.  

For denne studien består primærkilder i hovedsak da av taler og uttalelser fra relevante aktører, 

som for eksempel pakistanske og amerikanske statsledere og øvrige politikere, pressemeldinger 

fra det pakistanske militæret, allerede foretatte intervjuer av relevante aktører som for eksempel 

tidligere militærpersoner av høyere rang og pressemeldinger fra andre myndighetspersoner. 

Sekundærlitteratur består i hovedsak av bøker, vitenskapelige artikler, nettbaserte nyhetsartikler 

og rapporter fra ulike tankesmier. Ved å bruke fagartikler og rapporter får jeg lest andre 

forskeres tolkninger og forklaringer på casen.  

2.3 Validitet og reliabilitet  

For at studiens funn og konklusjoner skal være holdbare, må dens funn være valide og reliable. 

I denne delen redegjøres det for disse begrepene, samtidig som de drøftes i forhold til denne 

studien.  

2.3.1 Validitet  

Validiteten er en betegnelse på hvor godt man klarer å måle det man har til hensikt å måle eller 

undersøke, og i hvilken grad man ut fra resultatet av en studie kan trekke gyldige slutninger om 

det man har forsøkt å undersøke. Validiteten gjelder altså om det er godt samsvar mellom 

forskerens observasjoner, de teoretiske ideene som utvikles og slutningene som trekkes 

(Bryman 2004, 273).   
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Validiteten omfatter både intern og ekstern validitet. Den interne validiteten er en styrke ved 

casestudier, da det gir innsikt i årsaksmekanismer (Gerring 2007, 43). Disse styrkene har 

allerede blitt behandlet tidligere. For å styrke den interne validiteten av studien, ble det benyttet 

datatriangulering. Dette betyr at man bruker alternative kilder, som for eksempel offentlige 

dokumenter, bøker, rapporter fra ulike forskningsinstitusjoner, nyhetsartikler og uttalelser fra 

relevante aktører, i tillegg til eksisterende litteratur og intervjuer. Ved å benytte 

datatriangulering får man muligheten til å trekke slutninger av en høyere kvalitet (Bryman 2004, 

274).  

En utfordringen for denne studien er den eksterne validiteten, da casestudiers resultater 

vanskelig kan generaliseres over en klasse av tilsvarende caser (Gerring 2007, 43). Dette utgjør 

imidlertid ikke et stort problem, da studiens hovedformål er å forklare én bestemt begivenhet 

og trekke sterke årsaksmekanismer fremfor å generalisere til en større klasse av caser. Når 

studiens funn tolkes, må det også huskes på at funnene ikke nødvendigvis er gyldige for andre 

ganger da slike strategivalg eller strategiendringer ble foretatt, men at funnene fra denne studien 

kan gi grunnlag for betingede generaliseringer og testing av hypoteser og teorier på et senere 

tidspunkt (George og Bennett 2005, 23).  

2.3.2 Reliabilitet  

For at en studies funn skal være valide, må det i tillegg til kravet om høy validitet også dekke 

kravet om reliabilitet. Med reliabilitet menes det at studiens funn og datainnsamlingsmetodene 

må være pålitelige (Ringdal 2001, 166). Hvis den samme prosedyren benyttes flere ganger, bør 

det gi samme resultat, forutsatt at det fenomenet vi studerer ikke har endret sin karakter i tiden 

mellom undersøkelsene. Det er derfor essensielt at studiens analyser og prosedyrer for 

datainnhenting dokumenteres på en måte som gjør den etterprøvbar (King, Keohane, og Verba 

1994, 25; Yin 2009, 45).   

For å sikre høy reliabilitet for studien blir det henvist med tydelighet hvor sitater og øvrige 

kilder er hentet fra, og ikke minst drøftet hvordan jeg kommer frem til ulike slutninger gjennom 

oppgaven. Slik kan andre etterprøve studien og dens konklusjoner.  

Når det gjelder intervju av nøkkelinformanter, kan det være to utfordringer relatert til 

reliabilitet. Her må det tas hensyn til beskyttelse av informantene og deres deltakelse i studien, 

som påvirker hvordan jeg lagrer og bruker datamaterialet. I tillegg er det vanskelig å etterprøve 
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intervjuet, da det er vanskelig å fryse den sosiale settingen (Bryman 2004, 273). For å sikre 

reliabiliteten, har jeg fått lov av min informant til å ta opp og transskribere intervjuet, slik at 

målingen blir mest mulig nøyaktig.    
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3 Historisk bakgrunn – Pakistansk 

terrorhåndtering og samarbeid med 

USA 

3.1 Fra 1947 til 2001 – fra allianse til sanksjoner  

Forholdet mellom Pakistan og USA har historisk vært preget av ambivalens. Siden 

uavhengigheten i 1947 valgte landet å stå sammen med USA mot Sovjetunionen. Spesielt etter 

den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979, startet et tett samarbeid dem imellom. 

Landene trente opp hellige krigere – mujahedeen - for å demme opp mot den kommunistiske 

faren (Racine 2004, 106–107). Etter den kalde krigens slutt utviklet forholdet seg til å bli mer 

vanskelig. Pakistan fikk mindre strategisk betydning for USA etter Sovjetunionens 

tilbaketrekking og senere oppløsning. De pakistanske atomprøvesprengningene som svar til 

rivalen Indias egne prøvesprengninger i 1998, Kargil-konflikten med India og senere 

militærkuppet til general Pervez Musharraf i 1999 bidro til sanksjoner fra amerikanerne (Racine 

2004, 109–110).  

3.2 Pakistans deltakelse i krigen mot terror fra 2001 

Terrorangrepene mot USA den 11. september 2001 viste seg å være et nytt vendepunkt i 

forholdet mellom landene. Med USAs krig mot terror i Afghanistan fikk nabolandet Pakistan 

ny strategisk betydning. President Pervez Musharraf, som tidligere hadde støttet Taliban-

regimet i Afghanistan, gjorde en helomvending og gav amerikanerne sin støtte. Selv om 

majoriteten av befolkningen i landet var kritiske til USA, var samarbeidet på statlig nivå et 

faktum. Hundrevis av Al-Qaida medlemmer ble enten drept eller arrestert av pakistanske 

sikkerhetsstyrker og overgitt til amerikanerne (Musharraf 2008, 237). NATO-styrkene fikk 

muligheten til å bruke pakistanske baser til å transportere våpen og forsyninger til Afghanistan 

gjennom Pakistan. Som motytelse fjernet USA sanksjonene mot Pakistan, og gav milliarder av 

dollar i økonomisk og militær bistand (The Guardian 2011; Center For Global Development 

2016). Under president Bush ble landet til og med erklært som en «major non-NATO ally» i 

2004 (BBC 2004).   
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Men samarbeid om terrorbekjempelse har også vært problematisk, noe som har fått enkelte 

kommentatorer til å kalle landene som «the best of frenemies» (Nelson 2011). Den sovjetiske 

invasjonen hadde ført til millioner av afghanske flyktninger til Pakistan, og det samme skjedde 

nå etter den amerikanske invasjonen. Blant disse var det også medlemmer av Taliban og Al-

Qaida-nettverket som klarte å krysse den porøse grensen i fjellområdene mellom Afghanistan 

og Pakistan. Da disse klarte å etablere sine oppholdssteder i de urolige stammeområdene i 

FATA, startet USA sine droneangrep i 2004. Sammen med militantene var det også et stort 

antall sivile som ble rammet av angrepene, noe som førte til at anti-amerikanske holdninger ble 

enda sterkere enn før.  

Pakistanske myndigheter på sin side ble presset til å gjøre tiltak mot medlemmer av Taliban og 

Al-Qaida som hadde krysset grensen til de urolige stammeområdene i FATA. For første gang 

siden landets uavhengighet gikk det pakistanske militæret inn i disse stammeområdene, der de 

pakistanske myndighetene tradisjonelt har hatt lite kontroll (Nawaz 2009). Selv om de lokale 

stammelederne tillot dette i starten, ble det raskt konfrontasjoner mellom dem og den 

pakistanske staten. Myndighetene presset stammelederne til å stoppe de utenlandske 

terroristene, noe som førte til at stammelederne tok de militante gruppenes side.  

Den pakistanske staten lanserte flere militæroffensiver i ulike distrikter av FATA siden 2001, 

men høstet blandede resultater. Det vanskelige terrenget, dårlig trente soldater og dårlig utstyr 

gjorde det vanskelig for myndighetene å konsolidere de få militære seirene den fikk, noe som 

ofte førte til at militantene raskt kunne reetablere seg i andre distrikter (Jones og Fair 2010, 81). 

For å stoppe den gradvis økende terrorbølgen mot regjeringsstyrker og sivile måtte 

myndighetene ofte inngå fredsavtaler.  

USA så på de ulike fredsavtalene med misnøye, og startet selv sin drone-krig i grenseområdene 

rundt 2004. Dette økte de anti-amerikanske holdningene i landet ytterligere, og gjorde 

samarbeidsklimaet vanskeligere enn før. Spesielt etter stormingen av Den Røde Moskeen i 

Islamabad, der radikale islamister hadde forskanset seg, startet en farlig terrorbølge i landet. 

Den skjøre fredsavtalen mellom myndighetene og islamistene i FATA brøt sammen. 

Militantene bestod av både lokale og utenlandske krigere, herunder også en god del usbekere, 

tajikere, afghanere og arabere. De ulike militante gruppene ble i 2007 samlet under Tehreek-e-

Taliban Pakistan (TTP), eller Pakistansk Taliban (Yusufzai 2008). Denne gruppen hadde mye 

av den samme ideologiske bagasjen som Afghansk Taliban under ledelse av Mullah Omar. Der 

sistnevnte angrep NATO-styrkene og regjeringen i Kabul, angrep den førstnevnte den 
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pakistanske staten og sivile. Gruppens øverste leder var Baitullah Mehsud. Selv om militæret 

ofte kunne vinne kamper på feltet, klarte de ikke alltid å konsolidere sin posisjon i de vanskelige 

terrengene. Dette resulterte med at militantene fort kunne gjenta sine tidligere posisjoner.  

3.3 Musharrafs avgang og nye militæroffensiver 

Etter Musharrafs avgang inngikk den nye presidenten Asif Ali Zardari en fredsavtale med en 

av militantgruppene – TNSM - under TTP. Gruppen fikk lov til å opprette sin strenge form for 

Sharia-lovgivning i Swat og Malakand-distriktet i delstaten KPK, mot at de stoppet volden 

(Jones og Fair 2010, 28). Dette fikk ikke minst USA til å bli bekymret, som fryktet at 

militantene skulle få blod på tann. Da en video der militantene straffet en ung jente på brutal 

måte gikk rundt om i landet, vekket det stor avsky hos store deler av landets befolkning. 

Dessuten ble avtalen ble brutt fra militantenes side før den ble signert, og en ny militæroffensiv 

så dagens lys. Denne operasjonen fra 2009 kalt «Rah-e-Rast», eller den andre krigen om Swat-

dalen, var langt mer vellykket for myndighetene. Selv om de ikke klarte å fange de to øverste 

lederne, Sufi Mohammad og hans svigersønn Fazlullah, klarte de å konsolidere sin posisjon i 

området.  

Det fulgte flere offensiver i andre distrikter, spesielt i Sør-Waziristan der TTPs leder Baitullah 

Mehsud ble drept i et amerikansk drone-angrep. Hakimullah Mehsud tok over lederskapet for 

gruppen, mens de pakistanske myndighetene erklærte seier i området i desember 2009 (Jones 

og Fair 2010, 70). Selv om de pakistanske myndighetene fortsatte sine offensiver, klarte 

militantene igjen å gjenerobre noe av territoriet de mistet grunnet militærets manglende evne 

til å konsolidere sin maktstilling i områdene. 

Verre gikk det med samarbeidet mellom USA og Pakistan, der sistnevnte fordømte amerikansk 

bruk av droner som resulterte i stort antall sivile tap. Da amerikanske spesialstyrker fant og 

likviderte Osama Bin Laden dypt inne i Abottabad i Pakistan, ble det en svært pinlig og 

krenkende affære for den pakistanske regjeringen og militæret. Deres evne til å sørge for 

suvereniteten til landet ble satt på søkelys, samtidig som det ble stilt spørsmål om hvor mye de 

visste om bin Ladens opphold fra før.  

Samarbeidsklimaet mellom landene ble iskaldt også som en følge av Salala-angrepet i 2011, 

der amerikansk-ledede NATO-styrker hadde klart å angripe to pakistanske kontrollposter ved 

grenseområdet i november 2011. 24 pakistanske soldater ble drept og 13 såret, noe som 
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resulterte i anti-amerikanske protester i hele landet. Myndighetene i Islamabad stoppet de 

nødvendige NATO-forsyningene til Afghanistan og tok tilbake kontrollen over Shamsi-

flybasen de hadde gitt til amerikanerne. De holdt seg også unna den andre internasjonale Bonn-

konferansen noen uker senere der den videre strategien for Afghanistan skulle diskuteres. 

NATO-forsyningene ble satt i gang først etter utenriksminister Hillary Clintons offentlige 

unnskyldning (Al Jazeera 2012).  

 

 

Figur 3.2 Oversikt over pakistanske militæroffensiver fra 2001-20101.  

Kilde: Jones og Fair 2010, 35 

USA har helt siden 2010lagt et kontinuerlig press mot Pakistan til å gjennomføre en 

militæroperasjon I Nord-Waziristan. Dette presset var trolig sterkest etter angrepene fra TTP 

og dens allierte mot Camp Chapman i Khost i Afghanistan i desember 2009 og bombeangrepet 

mot Times Square mai 2010. Begge angrepene hadde lenker til Nord-Waziristan 

(CriticalThreats.org 2014).  

                                                 
1 Provinsen North-West Frontier Province (NWFP) byttet navn til Khyber Pakhtunkhwa i 2010.   
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Videre har amerikanere lenge beskyldt de pakistanske myndighetene og militæret for å ikke 

gjøre nok i krigen mot terror. Kritikken går ut på at Pakistan har erklært krig mot de gruppene 

som angriper den pakistanske staten, men ikke de som angriper ISAF-styrker i Afghanistan. 

Problematikken ligger i det som av Pakistan blir sett på som «good-Taliban» og «bad-Taliban». 

Førstnevnte består i hovedsak av Mullah Omars Afghanske Taliban, sammen med Haqqani-

nettverket som en av de viktigste undergruppene. Disse kalles gjerne også for Quetta-Shura, da 

mange av disse har hatt sitt tilholdssted nær byen Quetta i Pakistan (Mazol 2009). Bad-Taliban 

er først og fremst Pakistansk Taliban (TTP), Al-Qaida, East Turkestan Islamic Movement 

(ETIM), Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) eller andre grupper som angriper Pakistan 

(Carlstrom 2010). Noe av årsaken til den pakistanske støtten til Afghansk Taliban og Haqqani-

nettverket har vært nære kontakter mellom dem og den pakistanske etterretningsorganisasjonen 

ISI på 1990-tallet for å demme opp for Indias innflytelse i Afghanistan. Pakistan blir mistenkt 

for å følge samme strategi enda.   

3.4 Fra forsøk på fredsforhandlinger til 

militæroffensiv i 2014 

Som tidligere nevnt har Pakistan prøvd å løse konflikten med Pakistansk Taliban ved hjelp av 

både militære midler og fredsforhandlinger. Med valgseieren og dannelsen av en ny 

flertallsregjering i 2013, opprettholdt statsminister Nawaz Sharif løftet om å starte 

fredsforhandlinger med TTP. Dette gikk samtidig som bølgen av terrorangrep var på sitt 

høyeste, med påfølgende arrestasjoner og sporadiske angrep mot militantene fra myndighetenes 

side. Forsøket på fredsforhandlinger ble ikke tatt imot positivt av USA, som igjen krevde at 

Pakistan skulle gjøre mer mot militante i Nord-Waziristan eller få stoppet bistanden. Flere 

måneders forsøk på forhandlinger gav ingen resultater. Da en gruppe militante ekstremister fra 

TTP angrep flyplassen i Karachi 8.juni 2014 fikk de pakistanske myndighetene nok. 

Forhandlingslinjen ble satt til siden og militæroffensiven Zarb-e-Azb ble startet i Nord-

Waziristan, tilholdsstedet til de fleste militante gruppene (BBC 2014a).   

Nærmere 30 000 soldater har blitt brukt i offensiven i det vanskelige fjellterrenget. Bare i 2014 

ble over 3000 militanter blitt drept, samtidig som rundt 600 regjeringssoldater mistet livet i 

kampene (PICCS 2015). Innen operasjonens første år var 90 prosent av Nord-Waziristan under 

myndighetenes kontroll. For å stoppe de militantene som forsøkte eller klarte å rømme fra 

angrepene, iverksatte myndighetene operasjonen Khyber-1 i nabodistriktet Khyber. Gradvis har 
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en del av de nærmere en million internt fordrevede innbyggerne begynt å returnere til hjemmene 

sine. Talspersoner for den pakistanske hæren har gjentatte ganger uttalt at angrepene foretas 

mot alle militanter i områdene; TTP, Al-Qaeda, East Turkestan Islamic Movement (ETIM), the 

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) og Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) som alle blir kategorisert 

som bad-Taliban av Pakistan. Også Haqqani-nettverket, som har hatt sine tilholdssteder i Nord-

Waziristan er blitt angrepet ifølge myndighetene. De har anført at det ikke lenger skal skilles 

mellom «good- and bad-Taliban».  Med over 30 000 soldater i aksjon, har offensiven blitt 

beskrevet som en «comprehensive operation» til å slå ned på alle utenlandske og innenlandske 

militante gruppene i Nord-Waziristan. Operasjonen ble ønsket velkommen og verdsatt fra 

amerikanernes side, som bemerket at Haqqani-nettverkets evne til å angripe mål i Afghanistan 

er blitt svekket som følge av operasjonen (Dawn.com 2014). Afghanske styrker, som tidligere 

ble anklaget av Pakistan for å ikke gjøre nok mot TTP i afghansk territorium, begynte gradvis 

å samarbeide og angripe deler av disse grupperingene. Samarbeidsklimaet med USA og spesielt 

Afghanistan ble stadig bedre. 

Etter TTPs terrorangrep mot en skole i Peshawar i desember 2014, der over 140 barn ble drept, 

har myndighetene blitt enda mer resolutte. Til tross for noen store terrorangrep, har den 

generelle sikkerhetssituasjonen i landet blitt stadig bedre, med tallet på terrorangrep som har 

sunket ned til laveste nivå siden 2008. Det er derfor relevant å spørre seg om hva som gjorde at 

Pakistan endret strategi i 2014 
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4 Det internasjonale nivået – forholdet 

til USA  

I dette kapittelet undersøker jeg om hvorvidt Pakistans forhold til USA kan forklare landets 

avgjørelse om å initiere militæroffensiv mot TTP i kjølvannet av terrorangrepet mot flyplassen 

i Karachi. Som i Allisons (1969) velkjente studie av Cubakrisen starter jeg med å finne 

forklaringer på beslutningen ved å benytte enhetlig aktør-modellen. Som arbeidsverktøy for å 

strukturere diskusjonen i kapittelet, stiller jeg følgende spørsmål:  

1. I hvilken grad kan Pakistans allianseavhengighet til USA forklare deres strategiendring?  

2. I hvilken grad kan Pakistans allianseforpliktelse til USA forklare deres strategiendring?  

3. I hvilken grad kan Pakistans interesser om saken vis-a-vis USAs interesser forklare 

strategiendringen?   

Alle tre spørsmålene diskuteres ved å se på konteksten avgjørelsen skjedde i. Jeg fokuserer på 

den tidligere historien, men prøver også å se situasjonen før og etter terrorangrepet i Karachi 8. 

juni 2014.  

I kommende avsnitt skisserer jeg det teoretiske rammeverket for dette kapittelet; den 

realismeorienterte allianseavhengighetsteorien til Glenn H. Snyder. Jeg vil først presentere 

generelle elementer i realismen for så å presentere allianseteorien til Snyder. Denne teorien sier noe 

om hvorfor og hvordan allianser dannes og opprettholdes, og hvordan stater som allerede er i en 

allianse samhandler med hverandre. Den er derfor svært relevant da jeg skal forklare en allierts 

(Pakistans) atferd i alliansen.   

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt Pakistan og USA virkelig er allierte. Helge Lurås og flere 

andre (Innocent og Khan 2012; Lurås 2015) har kalt dette samarbeidet for et tvangsekteskap 

snarere enn en allianse. Likevel mener jeg det er fruktbart å se på dem som allierte. Selv om 

deres forhold har gått opp og ned siden 2001, har de fortsatt en omfattende grad av om 

etterretning og terrorbekjempelse. I tillegg er det slik at selv nære allierte – som for eksempel 

USA og Frankrike/Tyskland - også kan være uenige om hvilken kurs alliansesamarbeidet skal 

tas, for eksempel om Irak-krigen.  
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4.2 Glenn Snyders allianseteori  

Stater står ofte foran en rekke utfordringer og dilemmaer når de etablerer og deltar i allianser 

og sikkerhetssamarbeid. Det mest utslagsgivende for graden av samarbeid de fører og hvilken 

tilknytningsstrategi de velger er den enkelte stats subjektive sikkerhetsbehov.   

De vurderingene en stat må gjøre når det gjelder valg av ulike tilknytningsstrategier blir av 

Glenn Snyder (1984, 1) omtalt som alliansepolitikkens sikkerhetsdilemma. Dette dilemmaet har 

to faser. Den første fasen er den prosessen som fører frem til opprettelsen av alliansen, mens 

den andre fasen oppstår etter at alliansen er dannet. Med utgangspunkt i Glenn Snyders artikkel 

The Security Dilemma in Alliance Politics (1984) og hans bok Alliance Politics (1997), vil jeg 

konsentrere meg om det andre dilemmaet.  

Det andre dilemmaet omhandler altså ikke om hvorvidt en stat skal inngå i en allianse eller 

ikke, men snarere i hvilken grad en stat skal forplikte seg til sine partnere i en allerede 

eksisterende allianse. Det kan være hensiktsmessig å konsentrere seg om denne delen av 

dilemmaet, da det er en slik situasjon jeg skal se nærmere på; nemlig en stats (Pakistans) 

atferd og samhandling i en allerede opprettet allianse med USA. Men før dette skal vi se litt 

på sikkerhetssamarbeid mellom stater og hvilke utfordringer slikt samarbeid representerer i 

henhold til den realistiske fagtradisjonen i internasjonal politikk.  

Samarbeid innen sikkerhetspolitikk går ut på å stole på andre for å nå et grunnleggende statlig 

mål, nasjonal overlevelse. Stater vil være nødt til å stole på andres ressurser, intensjoner og 

aktiviteter for å bevare egen sikkerhet. I henhold til den realistiske fagtradisjonen i 

internasjonal politikk er det internasjonale systemet preget av anarki, med mangel på en 

overordnet myndighet. I dette systemet er statene de viktigste aktørene, og selv om de har 

mange andre interesser er deres primære mål overlevelse (Jackson og Sørensen 2010, 59).  

Realistene har et generelt pessimistisk syn på utsiktene til samarbeid, i hvert fall når det 

gjelder samarbeid utover det som er basert på en hegemonisk garanti og/eller overtalelse. 

Dagens samarbeidspartnere og allierte kan som følge av endringer i kapabiliteter og 

strukturer bli morgendagens utfordrere, rivaler og i verste fall fiender. Videre er det omtrent 

umulig for stater å vite om andre staters intensjoner og ønsker fullt ut. Et annet viktig moment 
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er realistenes vekt på relative gevinster (Grieco 1988, 487; Powell 1991, 1; Jervis 1999, 44; 

Allison 1969). I følge dette perspektivet må en stat passe på at de andre partene i et 

samarbeidsprosjekt ikke tjener mer enn en selv.  

Til tross for dette er det en form for sikkerhetssamarbeid som spiller en sentral rolle i den 

realistiske fagtradisjonen, nemlig allianser. Disse er nødvendige for å kunne skape en balanse 

når en stats egne ressurser ikke strekker til for å skape motvekt mot en annen stat eller en 

gruppe av stater i det internasjonale systemet (G. H. Snyder 1997, 43). Allianser og 

problematikken rundt hvem av partene som tjener mest på disse blir også diskutert av 

realistene, men dersom alternativet er å overgi seg til en mektigere stat, vil allianse være å 

foretrekke også for realistene (Carlsnaes mfl. 2002, 371).   

Ved å etablere allianser vil deltakerstatene bli stilt overfor en rekke spørsmål og utfordringer, 

der det viktigste er å ha klarhet i sitt subjektive sikkerhetsbehov. Med det som bakgrunn kan 

de da vurdere i hvilken grad de skal forplikte seg til forsvaret av andre og hvilke 

konsekvenser som kommer med basert på ulike tilknytningsstrategier (Schjølberg 1997, 33).  

Snyder betegner de ulike tilknytningsstrategiene til en allianse en stat må foreta som 

alliansepolitikkens sikkerhetsdilemma. Her vil jeg fokusere på det andre dilemmaet, nemlig 

den som oppstår etter at alliansen allerede er dannet. Sakens kjerne er da i hvilken grad en 

stat skal forplikte seg til sin(e) alliansepartner(e). Det sikkerhetsdilemmaet som statene blir 

stilt overfor i slike situasjoner beskrives som et valg av strategi mellom to dimensjoner; 

samarbeid (cooperate) og unnlatelse (defect) (G. H. Snyder 1984, 466). På den ene siden vil 

samarbeidsstrategien innebære en høy grad av forpliktelse til alliansen og dermed full støtte 

til alliansepartnere hvis en konfliktsituasjon oppstår. På den andre siden vil en 

unnlatelsesstrategi innebærer en veldig lav grad av forpliktelse, som betyr liten eller ingen 

støtte til allierte i en eventuell konfliktsituasjon.     

Begge strategiene har ifølge Snyder både negative og positive aspekter, avhengig av statens 

størrelse, ressursgrunnlag, geografiske posisjon og militære styrke. De negative aspektene 

beskrives som desertering (abandonment) og fangenskap (entrapment) (G. H. Snyder 1984, 
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466). De positive aspektene kan være en generell redusert risiko for å bli fanget eller utsatt 

for desertering av sine allierte. Når det kommer til desertering, kan dette forekomme på flere 

måter. De allierte kan oppheve allianseforholdet ensidig, ikke være i stand til å overholde 

sine allianseforpliktelser eller unngå å bidra med assistanse i situasjoner der slikt er 

forventet. Dersom slikt oppstår vil alliansen fortsatt være intakt, men de forventningene man 

har til støtte på grunnlag av alliansetraktaten vil være svekket.  

Fangenskap, eller det å bli fanget, innebærer å bli involvert i en konflikt over de alliertes 

interesser, interesser som staten selv ikke deler fullt ut (G. H. Snyder 1984, 467). Slike 

situasjoner kan oppstå dersom en stat prioriterer og verdsetter alliansen mer enn kostnadene 

som kommer med ved det å kjempe for andres interesser. Stater som i størst grad er avhengig 

av alliansen er de som har høyest sannsynlighet for å havne i slike situasjoner.   

Kjernen i alliansepolitikkens sikkerhetsdilemma er en vurdering av fordeler og ulemper ved 

et sterkt eller svakt forpliktende alliansesamarbeid. Høy grad av forpliktelse vil redusere 

risikoen for desertering, da en slik forpliktelse vil dempe de andre alliertes frykt for å bli 

utsatt for desertering. En slik strategi kan imidlertid også føre til at oppfyllelsen av 

allianseforpliktelser blir tatt for gitt, noe som kan medføre at en alliert tar større sjanser 

overfor sine motstandere, og dermed fanger andre alliansemedlemmer i en konflikt de selv 

ikke har interesse av å være deltaker i.    

På den annen side vil unnlatelsesstrategien redusere sjansen for å bli fanget. Ulempen er at 

den vil øke sannsynligheten for desertering, da de andre allierte kan bli usikre på hvor sterk 

lojalitet alliansepartneren har til alliansen (G. H. Snyder 1984, 467). På den måten kan 

alliansens verdig i forhold til ens eget sikkerhetsbehov også svekkes.  

Det som betyr mest for valg av strategi i sikkerhetsdilemmaet i alliansepolitikken er, ifølge 

Snyder, graden av avhengighet en stat har til alliansen. Jo mer avhengig en stat er av 

alliansen, dess større er sannsynligheten for at kostnadene av unnlatelse eller desertering vil 

være større enn kostnadene og risikoen ved det å bli fanget i en konflikt som ikke er i statens 

egen interesse.  
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4.3 Glenn Snyders allianseteori – atferd i alliansen  

I de foregående avsnittene har egenskaper ved den realistiske fagtradisjonen i internasjonal 

politikk blitt behandlet, samtidig som vi har sett på de ulike aspektene og dilemmaer stater 

møter når de skal inngå i allianser. Nedenfor blir det redegjort for Snyders andre del om 

allianseteori, nemlig om hvordan stater handler og opptrer i en allianse, når alliansen allerede 

er et faktum.  

Snyder hevder at opprettholdelsen av en allianse involverer å forfølge både felles og 

konkurrerende interesser, og vil i så måte være en form for forhandling. Utfallet av 

forhandlingene mellom de allierte vil avgjøres av deres relative forhandlingsmakt. Denne 

forhandlingsmakten kommer an på tre faktorer, nemlig de alliertes avhengighet av alliansen, 

deres forpliktelse til alliansen og til slutt deres interesse i saken det forhandles om (G. H. Snyder 

1984, 471–474). Jeg vil bruke disse tre faktorene for å vurdere i hvilken grad Pakistans 

allianseforhold til USA kan forklare landets strategiendring i kjølvannet av terrorangrepet i 

sommer 2014.  

4.4 Avhengighet  

En av de viktigste faktorene som påvirker staters valg i en allianse er den relative avhengigheten 

til alliansen – altså hvor mye de trenger hverandres hjelp – og deres persepsjon av den andres 

avhengighet (G. H. Snyder 1984, 471; G. H. Snyder 1997, 166). Dette er definert som et resultat 

av fordelene en stat får fra alliansen sammenlignet med de fordelene som er tilgjengelige fra 

andre kilder. De kan være avhengige av alliansen for å bevare militær sikkerhet, men også 

prestisje og stabilitet. Jo flere alternative kilder til disse verdiene statene har, dess mindre 

avhengig vil de være av alliansen. De alternative kildene til disse verdiene kan for eksempel 

være egne ressurser, det som er tilgjengelig gjennom diplomatiske midler som alternative 

allianser eller forlik med motstandere. Generelt kan det sies at jo mer avhengig en stat er av en 

annen, dess mindre makt vil den ha. En relativt uavhengig alliert kan true en mer avhengig 

partner med å tilbakeholde verdier, for eksempel militær støtte. Dermed kan den også få den 

mer avhengige partneren til å endre sin atferd. Et medlemsland som ikke evner å stille opp med 

bidrag som kreves av en større alliansepartner kan risikere å miste goder, marginaliseres i 

alliansen eller i det minste å bli truet om dette.  
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Snyder innskrenker definisjonen av allianseavhengighet til den militære kjernen (G. H. Snyder 

1997, 167). Den militære avhengigheten består av tre elementer: 1) en stats behov for militær 

assistanse, 2) i hvilken grad alliansepartneren dekker dette behovet, og 3) alternative måter å 

dekke dette behovet på. Behov igjen kan forstås som et resultat av i hvilken grad statens faktiske 

og potensielle militære ressurser er mindre enn en potensiell motstanders ressurser, og hvilken 

sannsynlighet det er for krig med denne motstanderen.  

Det andre elementet i den militære avhengigheten, partnerens evne til å dekke 

sikkerhetsbehovet, vil være et resultat av den alliertes militære ressurser og potensial. Hvis den 

allierte ikke kan dekke statens totale ressursunderskudd, vil avhengigheten være begrenset til 

det den allierte faktisk bidrar med. Den allierte kan i tillegg ha forpliktet seg til å sikre assistanse 

under visse vilkår eller i visse tilfeller, og muligens også med en viss andel av sine ressurser 

(G. H. Snyder 1997, 167).   

Når det kommer til det tredje elementet, alternative måter å dekke den militære avhengigheten 

på, vil en stats avhengighet av sin alliert også variere med tilgjengelige alternative måter og 

midler for å dekke sitt sikkerhetsbehov. Her vil allianse med andre potensielle partnere være en 

mulighet. Andre muligheter vil være å øke og styrke sine egne militære ressurser eller inngå 

pakter og avtaler med motstandere.  

Avhengigheten vil påvirke forholdet mellom de allierte, og hvordan de opptrer innad i alliansen. 

Den mindre avhengige staten kan bruke makten sin til å forandre alliansens vilkår i egen favør, 

eller til å overtale partneren til å komme med innrømmelser i en krisesituasjon. Dermed vil den 

minst avhengige partneren i en allianse ha mulighet til å sitte med forhandlingsesset (G. H. 

Snyder 1997, 168).   

4.4.1 Analyse – Pakistans allianseavhengighet til USA  

Som Snyder påpeker, er den første faktoren som forklarer en stats handlingsvalg i en allianse 

dens avhengighet til alliansen. I hvilken grad kan Pakistans allianseavhengighet til USA 

forklare deres strategiendring?  

Det foreligger ikke noen offisielle dokumenter eller uttalelser fra Pakistans side som tilsier at 

allianseavhengigheten til USA var en medvirkende årsak til strategiendringen. Dette er naturlig 

da landet tidligere, under president Pervez Musharraf, møtte massiv kritikk fra sin befolkning 
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for å ha ført landet inn i «USAs krig mot terror» (Jaffrelot 2004, 280). Myndighetene ville 

således få vanskeligheter med å skaffe legitimitet blant befolkningen dersom de gav uttrykk for 

at strategiendringen skyldtes behov for allianse med USA. Skal man finne ut om hvorvidt 

allianseavhengigheten til USA spilte en rolle i Pakistans strategiendring, må det fokuseres på 

kontekst og leses mer mellom linjene.  

Avhengighet, eller dependence, er av Snyder definert som et resultat av fordelene en stat får fra 

alliansen sammenlignet med de fordelene som er tilgjengelige fra andre kilder. Dette kan være 

militær sikkerhet, men også prestisje og stabilitet. Videre innskrenker han sin definisjon av 

allianseavhengigheten til den militære kjernen. Dette består av tre elementer: 1) en stats behov 

for militær assistanse, 2) i hvilken grad alliansepartneren dekker dette behovet, og 3) alternative 

måter å dekke dette behovet på.  

Hvilken behov for militær assistanse har Pakistan og i hvilken grad dekker USA dette behovet? 

Og mer, hvilke alternative måter har Pakistan for å dekke dette behovet? Endret noen av disse 

faktorene seg som følge av terrorangrepet, for eksempel at Pakistan fikk behov for mer militær 

assistanse? Disse spørsmålene er viktig å finne svarene på for å belyse om Pakistan endret 

strategi grunnet allianseavhengigheten til USA.  

Selv om verden nå går over i en mer multipolar verdensorden med flere stormakter, er det 

fortsatt USA som er den desidert sterkeste militærmakten i verden. Sammen med NATO-

alliansen er den godt nok rustet til å foreta militære operasjoner rundt om i verden. Likevel har 

landet hatt behov for pakistansk bistand i krigen mot terror i Afghanistan. Her har landet først 

og fremst hatt behov for tilgang til pakistanske militærflyplasser og baser i landet, logistikk og 

forsyning gjennom landet og ikke minst etterretningsvirksomhet for å fange medlemmer av Al-

Qaida-nettverket. Uten pakistansk bistand og støtte ville den USA-ledede invasjonen og krigen 

i Afghanistan ha blitt langt mer kostbart og vanskelig.  

Når det gjelder Pakistan har landet behov for militær assistanse først og fremst for å føre en 

troverdig trusselbalanse mot erkerivalen India. Da det britiske styret i subkontinentet tok slutt i 

1947 ble India og Pakistan selvstendige stater basert på religiøse konfliktlinjer (Buzan 2002:2). 

India ble en sekulær stat med en hinduistisk majoritet og en stor muslimsk minoritet, mens 

Pakistan ble etablert som en islamsk republikk med religionsfrihet, men med en overveldende 

muslimsk majoritetsbefolkning. Delingen medførte at inntil 12 millioner mennesker flyttet på 

seg – muslimer til det som skulle bli Pakistan og hinduer til det som skulle bli India. Samtidig 
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var dette en svært blodig løsrivelse, der estimater for tap av liv varierer fra noen hundre tusen 

til en million (Pandey 2001, 90).  

Like etter delingen kom landene i krig med hverandre om Kashmir, delstaten med en 

hindufyrste men med en overveldende muslimsk befolkning. Delstaten er viktig både på grunn 

av vannressurser, men også ideologi. For Pakistan ville innlemmelsen av delstaten innebære 

fullbyrdelsen av to-nasjonsteorien som staten Pakistan ble bygd på. Denne går i korthet ut på at 

muslimer og hinduer i Sør-Asia utgjør to forskjellige nasjoner og for at muslimer ikke skulle 

bli marginalisert i en hindu-dominert stat behøvde de sitt eget land (Ruud 2004b, 298). Fra 

Indias side er Kashmir en integrert del av landet, og utgjør selve «beviset» på at den sekulære 

staten India med hinduistisk majoritetsbefolkning også kunne ha rom for en delstat med 

muslimsk majoritet. Den blodige frigjøringen og Kashmirkonflikten har satt dype spor i begge 

land. Siden deres uavhengighet, har landene kjempet tre store kriger – i 1947, 1965 og 1971. 

Den siste resulterte i løsrivelsen og opprettelsen av Øst-Pakistan til Bangladesh med indisk 

hjelp. I tillegg har landene vært på randen av krig flere ganger, deriblant under Kargil-konflikten 

i 1999 da begge landene hadde atomvåpen i sitt arsenal (Ruud 2004a, 416). Således er det liten 

rom for en fredelig løsning mellom partene, i hvert fall i den nærmeste fremtid.  

For Pakistan er det viktig å sikre seg mot denne store rivalen i øst. India er langt sterkere og 

større en Pakistan på veldig mange måter, både befolkningsmessig, arealmessig og økonomisk, 

og har i tillegg langt flere ressurser til rådighet enn Pakistan. For å avskrekke India mot 

aggresjon er landet nødt til å ha en troverdig trusselbalanse, da krig med India fortsatt er et 

mulig scenario. Så sent som i 2001 hadde noen militanter klart å angripe det indiske 

parlamentet. India beskyldte Pakistan for å ha stått bak dette angrepet, og mobiliserte sine 

styrker langs grensene. Også i 2008 etter angrepet mot hotellet i Mumbai der over 100 

mennesker ble drept ble skylden langt på en gruppe med bakgrunn i Pakistan. Omsider ble 

gemyttene roet ned på begge sider. Selv om myndighetene på begge sider også har prøvd å 

forhandle frem til en fredsavtale om Kashmir og andre uenigheter ved å ha tillitsbyggende tiltak, 

er det lite som tyder på at fiendskapet vil bli borte med det første, i alle fall ikke til 

Kashmirspørsmålet er løst. For Pakistans del betyr det at de trenger en troverdig kilde til 

avskrekking. Dette får de til gjennom både konvensjonelle og ikke-konvensjonelle våpen, mye 

av det som ble bygd opp under samarbeidet med USA under den kalde krigen.  

Men i tillegg til å balansere mot India trenger Pakistan også å sikre sin vestflanke mot 

Afghanistan. Forholdet mellom de to landene har vært gjenstand for ulike komplikasjoner i 
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løpet av de siste tiårene. Blant annet skyldes det problematikken rundt Durand-linjen, 

ettervirkningene av den afghansk-sovjetiske krigen fra 1979-89, krigen mot terror, 

vannkonflikter og de voksende relasjonene mellom India og Afghanistan.  

Grensen mellom Pakistan og Afghanistan kalles for Durand-linjen, og er oppkalt etter Sir 

Mortimer Durand som er kreditert for å ha forhandler grensen slik den er i dag (Hasan 1962, 

15). Grensene til dagens Afghanistan ble i stor grad avgjort av to rivaliserende makter fra sin 

tid: det britiske imperiet og Tsar-Russland (Saikal 2006, 130). Rivaliseringen mellom disse 

maktene ble ofte betegnet som «the great game», og Durand-linjen er et resultat av dette 

maktspillet. Den afghanske staten var avhengig av støtte fra britene til å stabilisere seg, og måtte 

gå med på de britiske ønskene om grensene. Durand-linjen ble et problem da Pakistan ble til 

som en ny stat i 1947. Afghanistan hevdet at avtalen var med britisk-India og ikke med den 

nyopprettede Pakistan. Følgelig krevde de reforhandling av grensene.  

Et annet stridstema er ønsket fra afghansk side om Pashtunistan – propagandanavnet på visse 

områder av Pakistan (deler av provinsene KPK og Baluchistan i Pakistan). Fra afghansk side 

har det, spesielt etter Pakistans opprettelse, blitt agitert for at disse områdene skulle skilles ut i 

en egen stat. Årsaken er at begge sidene av Durand-linjen er bebodd av folkeslaget pashtunere. 

Mange pashtunere, spesielt på den afghanske siden har aldri akseptert grensene og agiterer for 

pashtunsk-nasjonalisme (Saikal 2006, 6). Videre er Afghanistan en innenlandsstat som mangler 

en kystlinje, noe som gjør landet økonomisk avhengig av Pakistan (Saikal 2006, 133). Dette er 

alle forhold som har gjort forholdet mellom Pakistan og Afghanistan vanskelig i perioder.  

Afghanske myndigheter har brukt denne grensetvisten mer enn Pakistan til sine innenriks- og 

utenrikspolitiske formål. Dette kunne man også se i Afghanistans forhold til Sovjetunionen, 

som støttet Afghanistans ønsker en endring av Durand-linjen. Da Sovjetunionen invaderte 

Afghanistan kom det en ny fase for Pakistan. Landets nye president, general Zia-ul-Haq, fikk 

raskt støtte fra USA, Kina og andre muslimske land om å stoppe den kommunistiske faren. For 

Zia-ul-Haq var det også mulighet til å sette demper på den pashtunske nasjonalismen og holde 

ønskene om endring av Durand-linjen begravet (Saikal 2006, 134).  

Til dette formålet ble religiøse proxies – stedfortredere – essensielle. Mens Afghanistan 

promoterte pashtunsk nasjonalisme i Pakistan, begynte Pakistan å støtte ekstreme muslimske 

bevegelser i Afghanistan (Rubin 2012, 54). Denne strategien brukte Pakistans 

etterretningsorganisasjon - Inter-Services Intelligence - ISI under og etter den sovjetiske 
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invasjonen, og hadde også amerikansk støtte under denne perioden. Denne strategien hadde to 

mål: å stoppe Afghanistans ekspansjonisme ved å presse dem fra innsiden og støtte religiøse 

bevegelser som kunne ha bredere appell uten de etnisk-territoriale kravene. Fra USAs side var 

de mer opptatt av å stoppe Sovjetunionen og hadde ikke vanskeligheter at religiøse 

ekstremistiske bevegelser ble brukt til dette formålet. Da Sovjetunionen omsider trakk seg ut 

av Afghanistan, mistet også USA interesse i området. Dette etterlot et stort maktvakuum i 

området. Fra Pakistans side ble det følt at USA glemte dem og lot dem i stikken med 

problemene etter krigen. Etter slutten på den kalde krigen begynte USA å se på Pakistan mer 

gjennom sin kjernefysiske linse og innførte sanksjoner mot landet. Dette gjorde at pakistanerne 

mistet den siste tilliten de hadde til amerikanerne (Lurås 2015).  

I kjølvannet av den kalde krigen og under borgerkrigen i Afghanistan kom Taliban inn i bilde. 

I følge Ahmed Rashid (1999, 24) dukket de først opp i 1994. Ordet taliban kommer fra pashtu 

og betyr studenter. Gruppen hadde sin bakgrunn fra religiøse skoler (madrassaer) i de 

pakistanske flyktningleirene, de fleste av dem tilhørte de pashtunske stammene. Gruppen klarte 

å slå ned de andre mujahedeen-gruppene for kontroll, noe som gjorde at ISI raskt begynte å 

støtte dem. Mens Taliban fikk stadig mer kontroll over Afghanistan, innså Pakistan at gruppen 

kunne være den perfekte løsningen for å sikre deres nasjonale interesser. De fremmet en 

ideologi basert på religion og ikke etnisitet, de ønsket ikke å forfølge kravene om reforhandling 

av Durand-linjen og fikk raskt kontroll over Afghanistan (Rubin 2012, 57). De kunne sikre pro-

pakistansk styre i Afghanistan, noe som var det viktigste målet for Pakistan.  

Denne historikken er sentral for å forstå hvor viktig Taliban og andre pro-pakistanske grupper 

har vært for Pakistan. Etter amerikansk invasjon av Afghanistan mistet Pakistan mye av sin 

innflytelse i landet til fordel for India. USA begynte å støtte den mer anti-pakistanske og pro-

indiske Nord-Alliansen. Denne gruppen hadde spilt en sentral rolle i å hjelpe USA med å styrte 

Taliban-regimet. For Pakistan utgjorde det raskt et problem at de måtte gjøre en helomvending 

i forhold til sine tidligere proxies. Da Pakistan så at deres interesser og ønsker ikke ble 

tilgodesett av det nye afghanske regimet under USA, ble det derfor strategisk viktig for det 

pakistanske militæret å være tilbakeholdne med å angripe Afghansk Taliban og deres sterkeste 

undergruppe Haqqani-nettverket. For det pakistanske lederskapet ble disse gruppene et viktig 

forhandlingskort, en strategisk reserve som de kunne bruke når de vestlige styrkene skulle 

trekke seg ut av Afghanistan (Gerges 2010).  I følge Fawaz Gerges, professor i internasjonale 

studier, er den strategiske rivaliseringen med India langt viktigere for Pakistan enn det vestlige 
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presset om å stoppe støtten til Afghansk Taliban, Haqqani-nettverket og andre medlemmer av 

good-Taliban. For dem er det langt viktigere å stoppe indisk innflytelse i sin bakgård enn å høre 

på USA.  

Problemet for Pakistan har vært at både de såkalte good-Taliban og bad-Taliban har brukt Nord-

Waziristan som sine tilholdssteder. Fra USAs side har det vært et ønske og press om å renske 

disse områdene for de militante gruppene, og spesielt good-Taliban som angrep amerikanske 

styrker og deres allierte i Afghanistan. Fra Pakistans side var det lenge liten vilje til å gå inn i 

Nord-Waziristan i mange år.  

Pakistans strategi har vært å vente med å angripe good-Taliban, da disse fortsatt kunne være av 

verdi og utgjøre strategisk dybde for dem. Problemet har vært at de såkalte bad-Taliban også 

har hatt sine tilholdssteder side om side med good-Taliban i Nord-Waziristan. I følge Helge 

Lurås (2015) har den nå avdøde lederen til Haqqani-nettverket, Jalaluddin Haqqani2, lenge hatt 

høy status i disse miljøene på grunn av sin rolle under den afghansk-sovjetiske krigen. Ved å 

angripe Haqqani-nettverket etter USAs ønske, kunne Pakistan ha risikert å føre både good- og 

bad-Taliban sammen mot den pakistanske staten. Dette er en strategi den pakistanske staten 

lenge har unngått.  

Når Pakistan endelig i 2014 endret strategi og lanserte militæroffensiven i Nord-Waziristan så 

kan det igjen tyde på at landet ikke gjorde det grunnet allianseavhengighet til USA. For å det 

første er det relevant å se hvem de har angrepet. Det er på det rene at grupper som tilhører bad-

Taliban (TTP, Al Qaida, IMU, ETIM mm.) har blitt angrepet. Selv om amerikanske 

tjenestemenn har anerkjent at operasjonen har ødelagt Haqqani-nettverkets evne til å bruke 

Nord-Waziristan som tilholdssted for å koordinere angrep mot NATO-styrker, så har det med 

tiden også kommet rapporter om at Haqqani-nettverket kan ha blitt tipset fra myndighetene om 

en forestående operasjon slik at disse har forlatt stedet før offensiven startet. Videre har det 

kommet frem at good-Taliban heller ikke har blitt utsatt for direkte angrep fra den pakistanske 

hæren på samme måte som bad-Taliban, selv om det offisielle holdepunktet til Pakistan er at 

heller ikke Haqqani-nettverket har blitt spart. Dermed kan det tyde på at den tidligere 

pakistanske praksisen om å angripe grupper som undergraver pakistanske interesser blir 

videreført, mens grupper som holder seg nøytrale eller ikke angriper den pakistanske staten blir 

                                                 
2 Jalaluddin Haqqanis sønn Sirajuddin Haqqani er den nye lederen for Haqqani-nettverket og ble i 2015 også 

valgt som Afghansk Talibans nestkommanderende under den nye lederen Mullah Mansoor.   
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spart. Pakistan har lenge blitt anklaget for å ha koblinger til Afghansk Taliban og Haqqani-

nettverket. Det kan tyde på at de fortsatt verdsetter disse gruppene og anser dem som sine 

«strategic assets», og er mer avhengige av disse gruppene til å få innflytelse i Afghanistan enn 

det USA kan gi dem. Derfor er det logisk å kunne slutte at de ikke endret sin strategi og lanserte 

militæroffensiv i Nord-Waziristan mot TTP og andre medlemmer av bad-Taliban på grunn av 

allianseavhengigheten til USA. Dersom de gjorde dette for USA, så hadde de følgelig også 

angrepet good-Taliban. Angrep på TTP var selvfølgelig ønskelig fra USAs side, men det var 

først og fremst Haqqani-nettverket de ville ha angrepet – noe som altså ikke har funnet sted.  

Michael Kugelman, som forsker på Sør-Asia ved Woodrow Wilson-senteret, tenker også i 

lignende baner. Han mener at operasjonen kom for sent til å ha en betydelig gevinst for de få 

amerikanske styrkene som skulle bli igjen i Afghanistan. Dersom Pakistan endret sin strategi 

på grunn av allianseavhengigheten til USA, så hadde de også angrepet Haqqani-nettverket på 

samme måte som de angrip bad-Taliban. Pakistan har tross alt stått imot det amerikanske presset 

lenge, og således «investert» i Haqqani-nettverket med ønske om at de skal gi dem innflytelse 

i Afghanistan når de amerikanske styrkene ville trekke seg ut. Også Kugelman legger vekt på 

at medlemmer av Haqqani-nettverket kan ha blitt tipset av pakistanske myndigheter om et 

forestående militæroffensiv og dermed klart å flykte i god tid. Hvis dette stemmer, kan dette 

være en indikasjon på at de pakistanske uttalelsene om å gå etter alle grupper – både good- og 

bad-Taliban – kan være tomme ord.  

Videre er det interessant å legge merke til uttalelsen til talspersonen for den pakistanske Hæren, 

Asim Bajwa, har sagt om offensiven:  

«Whoever challenges the writ of the state will be taken to task» (Kugelman 2014a).  

Det faktum at Haqqani-nettverket ikke utfordrer den pakistanske staten kan tyde på at de ble 

spart. Disse uttalelsene minner om uttalelser fra pakistanske myndighetene fra begynnelsen av 

2014 om å lansere militæroffensiven mot anti-statlige grupper, noe som refererer til Pakistansk 

Taliban og ikke Haqqani-nettverket. For det tredje, ville det fra et strategisk perspektiv være 

underlig om Pakistan nå skulle vende sine «strategic assets» ryggen, etter alle de årene de har 

spart dem. Det ville naturlig nok være mer verdifullt å komme nærmere disse gruppene til å få 

innflytelse og fremme pakistanske interesser i Afghanistan, spesielt mens de fleste amerikanske 

styrkene var på vei ut av landet. Et siste moment er det faktum at operasjonen, selv mot 

Pakistansk Taliban, kommer for sent for USAs vedkommende. Hadde offensiven blitt lansert 
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mange år tidligere, da det var langt flere amerikanske styrker i Afghanistan, ville USA ha vært 

i en sterkere posisjon til å koordinere angrep mot de flyktende militante gruppene fra pakistansk 

side.  

Oppsummering  

På bakgrunn av kontekstforståelse, dokumenter og uttalelser analysert her mener jeg at det 

samlet sett er grunnlag for å hevde at Pakistans allianseavhengighet til USA i liten grad har hatt 

betydning for deres strategiendring og lansering av militæroffensiven i 2014. Det må 

understrekes at en strategiendring grunnet allianseavhengighet til USA ville ha vært vanskelig 

å «selge» til den politiske opposisjonen eller den generelle befolkningen, og følgelig ville 

myndighetene nølt med å legge vekt på allianseavhengihgeten til USA i sine begrunnelser for 

strategiendringen. Ved å analysere Pakistans alliansebehov til USA og sammenligne det med 

landets behov for Afghansk Taliban og Haqqani-nettverket, er det rimelig å tolke det slik at 

Pakistan i mange år har verdsatt – og fortsatt verdsetter – disse gruppene som sine «strategic 

assests» i Afghanistan. Følgelig ville de ikke endre sin politikk som kunne få disse gruppene til 

å vende ryggen til den pakistanske staten. Dersom Pakistan verdsatte alliansen til USA mer enn 

deres behov for Haqqani-nettverket, så hadde de også angrepet good-Taliban i tillegg til å 

angripe sine tradisjonelle fiender i TTP og andre som tilhørte kategorien bad-Taliban.   

4.5 Forpliktelse    

Den andre viktige faktoren som påvirker den relative forhandlingsmakten til allierte stater er 

deres grad av forpliktelse til alliansen (G. H. Snyder 1984, 473). Jo sterkere man er forpliktet 

til alliansen, dess mindre troverdig blir truslene om å tilbakeholde støtte eller å forlate alliansen. 

På samme måte som den relative avhengigheten vil forpliktelse svekke forhandlingsmakten 

innad i alliansen. Forpliktelse kan ha stor betydning, siden trusler om å tilbakeholde støtte eller 

å forlate alliansen kanskje er den aller viktigste taktiske kilden til forhandlingsmakten mellom 

allierte.  

Forpliktelse kan være noe vanskeligere å definere da det finnes ulike tolkninger av begrepet. 

Snyders definisjon går ut på at det er et sett verdier som påvirker en stat til å handle på en 

bestemt måte, foretrekke ett alternativ fremfor andre, eller som en plikt til å oppfylle et løfte 

(G. H. Snyder 1997, 169). Forpliktelse vil dermed være et gradsspørsmål, heller enn et «enten 

-eller» anliggende. Som regel vil statene i en allianse være noe usikre på hvordan de skal handle 
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når tiden kommer for å innfri sine forpliktelser. Det å vurdere en allierts grad av forpliktelse vil 

dermed være enda mer usikkert.  

Forpliktelsen avhenger både av alliansens avtale, kontrakt, eller traktat, men også av hvilken 

interesse en alliert ville hatt av å forsvare en annen alliert uavhengig av alliansens avtale eller 

kontrakt. En avtale vil i seg selv skape en form for forpliktelse, siden det opprettes moralske og 

rettslige verdier som tidligere var fraværende eller svake i forholdet. Det vil også kunne oppstå 

politiske verdier, som prestisje og rykte for å holde eller ikke holde sine løfter. Alt dette risikeres 

å bli ofret hvis en stat ikke følger opp sine forpliktelser. Alliansetraktatens ordlyd vil si noe om 

graden av forpliktelse, for eksempel når det kommer til hvilke interesseområder som dekkes, 

omfanget på hjelpen som er lovet, og hvor eksplisitt og nøyaktig denne assistansen skal være 

(G. H. Snyder 1997, 169). Kostnadene ved å ikke oppfylle sine forpliktelser i alliansen vil øke 

jo mer eksplisitt disse er blitt beskrevet i traktaten eller avtalen.  

Hvis en alliert har sine strategiske interesser av å forsvare en alliert uavhengig av en eventuell 

kontrakt, som for eksempel for å forhindre at verdifulle ressurser havner i hendene til en 

motstander, vil trusler om å tilbakeholde støtte være mindre troverdige. Den avhengige 

partneren vil dermed ha større mulighet til å motstå press hvis den vet at egne ressurser er 

viktige for den alliertes sikkerhet. Slik kan en svakere stat paradoksalt nok øke sin innflytelse 

og forhandlingsmakt grunnet sin sårbarhet (G. H. Snyder 1997, 170). 

4.5.1 Analyse – Pakistans allianseforpliktelse til USA  

Når det gjelder Pakistans allianseforpliktelse til USA og i hvilken grad dette kan forklare landets 

strategiendring og lansering av militæroffensiven mot TTP og deres allierte, er det først og 

fremst viktig å se på hva slags samarbeidsavtale landene har hatt. Snyder definerer dette som et 

sett verdier som påvirker en stat til å handle på en måte, foretrekke ett alternativ fremfor andre, 

eller som en plikt til å oppfylle et løfte. I NATO-samarbeidet er det for eksempel 

Atlanterhavspakten, og spesielt artikkel 5, som slår fast at medlemslandene er forpliktet til å 

hjelpe når ett av medlemmene blir utsatt for væpnet angrep (Fedyszyn 2010). Selv om Pakistan 

og USA ikke har et lignende og like omfattende samarbeidsprosjekt som NATO-samarbeidet, 

har de fortsatt et betydelig samarbeid spesielt når det gjelder i krigen mot terror.  

Det blir i dette tilfelle mer relevant å se på de moralske, politiske og prestisjemessige hensyn 

og vurderinger som har oppstått etter at landene inngikk samarbeidet. Til tross for at Pakistan 
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ofte har arrestert medlemmer av Al-Qaida, lansert militæroffensiver mot Pakistansk Taliban og 

andre grupper som tilhører den såkalte «bad-taliban» fraksjonen og har hatt hemmelig 

samarbeid om droneprogrammet med USA, så har landet også mistet en del prestisje og 

anseelse i øynene til USA. Dette kommer først og fremst grunnet det såkalte «double game» 

eller dobbeltspillet som USA har anklaget Pakistan for å føre. Dette går som nevnt ut på at de 

har støttet, eller i hvert fall har latt vær å slå ned på good-Taliban som angriper USA og NATO 

i Afghanistan, men jobbet mot bad-Taliban som er angriper Pakistan (Gerges 2010). I tillegg 

har ikke det faktum at bin Laden hadde klart å oppholde seg i skjul bare kilometer unna 

Pakistans elite militærakademi i byen Abbottabad bidratt til å bedre forholdet. Siden 2010 og 

med økende frekvens i de siste årene hadde derfor USA begynt å legge press på Pakistan om å 

oppfylle sine forpliktelser og bidra mer i kampen mot terror ved å gå etter militante grupper i 

Nord-Waziristan (Hameed 2013, 16).  

Et viktig moment i denne sammenheng er å se på den økonomiske støtten Pakistan får for sine 

militære bidrag fra USA gjennom den såkalte Coalition Support Fund (CSF). CSF refererer til 

penger som den amerikanske staten overfører til Pakistan for logistisk og militær støtte til 

amerikanske militæroperasjoner knyttet til Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Disse 

utbetalingene fastsettes årlig av det amerikanske forsvarsdepartementet, og trenger 

godkjennelse av den amerikanske Kongressen før utbetalingen finner sted. Fra 2001 til 2015 

har USA utbetalt over 13 milliarder dollar under CSF, der den gjennomsnittlige årlige støtten 

på omtrent en milliard dollar blir utbetalt kvartalsvis (Craig og DeYoung 2015).  

En utfordring for Pakistan har vært at den amerikanske Kongressen fra 2014 satte betingelser 

for utbetalingen av omtrent 300 millioner dollar av den årlige støtten under CSF. Kravet gikk 

ut på at Pakistan måtte slå ned på de militante gruppene i Nord-Waziristan, og spesielt Haqqani-

nettverket som var med på å kjempe mot de amerikanske styrkene i Afghanistan. Kan Pakistans 

tapte prestisje i alliansen de siste årene i kombinasjon med disse betingelsene ha fått landet til 

å ha endret sin strategi til å lansere militæroffensiven i Nord-Waziristan?  

Det finnes gode argumenter for å svare bekreftende. De har tross alt hatt et sterkt press over seg 

om å overholde sine allianseforpliktelser lenge. Det sterkeste argumentet for at USAs strenge 

krav til utbetaling av CSF var med på å få Pakistan til å endre sin strategi, er tross alt at Pakistan 

faktisk har endret sin strategi etter at disse strenge kravene ble lagt frem av USA. Pakistan har 

tross alt lansert militæroffensiven og gjort noe USA ville. Grunnet militæroffensiven kan ikke 

lenger Haqqani-nettverket bruke Nord-Waziristan som oppholdssted til å planlegge og 
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koordinere angrep mot amerikanske eller afghanske styrker i Afghanistan. For eksempel uttalte 

sjefen for de amerikanske og NATO-styrkene i Afghanistan, generalløytnant Joseph Anderson 

Pakistans effektivitet mot Haqqani-nettverket på denne måten bare måneder etter at offensiven 

startet:  

«They are fractured. They are fractured like the Taliban is. That's based pretty much on the Pakistan's 

operations in North Waziristan this entire summer-fall. […] That has very much disrupted their efforts in 

Afghanistan and has caused them to be less effective in terms of their ability to pull off an attack in 

Kabul» (Dawn.com 2014). 

Dessuten kan det faktum at landet fikk utbetalt de 300 millioner dollar av CSF gi en indikasjon 

på at allianseforpliktelsen var en medvirkende årsak til at Pakistan endret sin strategi.  

Likevel er det grunner til å nyansere dette bildet. For det første er det nemlig slik at Pakistan 

lenge har vært presset av USA til å endre sin politikk ovenfor de såkalte good-Taliban, uten at 

førstnevnte endret sin praksis. Et godt eksempel på Pakistans tidligere vilje til å stå imot det 

amerikanske presset er da Pakistan stanset NATO-forsyningene etter Salala-angrepet i 2011 da 

24 pakistanske soldater ble drept av amerikanske styrker. USA svarte da med kutt i bistanden 

for en periode. Til tross for at Pakistan fikk denne bistanden kuttet for en periode ville ikke 

landet åpne sine NATO-forsyningene før de faktisk hadde fått en offentlig unnskyldning fra 

USA. Dette tyder på at landet også tidligere har klart å stå imot det amerikanske presset og valgt 

det politiske kurset de mente gagnet dem best (The Guardian 2012).  

For det andre var det fra USAs side et strengt krav om at det var Haqqani-nettverket som skulle 

bli angrepet, selv om også andre grupper som tilrettela og støttet Haqqani-nettverket som for 

eksempel TTP og deres allierte var viktig å angripe. Likevel er det fra Pakistans side først og 

fremst TTP, Al-Qaida og andre som tilhører kategorien bad-Taliban som har blitt angrepet. 

Riktignok har amerikanske tjenestemenn anerkjent at Haqqani-nettverkets muligheter til å 

bruke Nord-Waziristan som tilholdssted til å planlegge og koordinere angrep mot amerikanske 

styrker blitt eliminert, men samtidig har gruppen også unnsluppet direkte angrep fra den 

pakistanske hæren. Til tross for at Pakistan har videreført sin praksis om å undergrave TTP og 

andre av bad-Taliban og spart good-Taliban, så har altså USA utbetalt de 300 millioner dollar 

i bistand som de først hadde truet med å tilbakeholde (Express Tribune 2015).  

Også i 2015, da det begynte å komme nyheter om at Haqqani-nettverket hadde unnslippet 

direkte angrep fra den pakistanske hæren, truet de amerikanske myndighetene med å 
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tilbakeholde en del av bidragene under CSF, uten at dette realiserte seg (Dawn 2015). Bidragene 

under CSF skulle i utgangspunktet vare til slutten av 2014, samtidig som de de fleste 

amerikanske styrkene skulle forlate Afghanistan. Likevel har USA altså videreført ordningen 

med CSF til Pakistan. Min informant Helge Lurås påpeker amerikanernes problemer med å true 

Pakistan på en overbevisende måte slik:  

«hva skal man (amerikanerne) true dem med?» (Lurås 2015).   

Som Snyder sier vil en allierts trusler om å tilbakeholde støtte være mindre troverdige, dersom 

den allierte har sine strategiske interesser av å forsvare en alliert uavhengig av en eventuell 

kontrakt. Den avhengige partneren vil også ha større mulighet til å motstå press hvis den vet at 

egne ressurser er viktige for den alliertes sikkerhet, og på den måten øke sin innflytelse for 

forhandlingsmakt grunnet sin sårbarhet (G. H. Snyder 1997, 170).   

USA er ikke direkte avhengig av Pakistan for å forsvare sitt territorium, men har likevel behov 

for å støtte Pakistan av andre strategiske grunner. For det første er man redd for at Pakistan skal 

implodere. Lurås (2015) påpeker at det er en oppfatning om at man heldigvis har den 

pakistanske hæren som skaper stabilitet i landet og regionen for øvrig. Uten hæren ville landet 

ha risikert kaos, oppløsning eller å bli omdannet til en failed state. Av den grunn har USA vært 

redd for å true Pakistan fullt ut. Hvis man stopper støtten fullt ut, er det fare for at landets 

sikkerhetskapabiliteter kan bli skadelidende. En scenario med terrorister som på en eller annen 

måte skulle få tak i pakistanske atomvåpen ville vært nok til å få amerikanske kongressmenn 

til å revurdere kutt i støtten.  

For det andre er Pakistan geopolitisk og strategisk viktig for USA. Den grenser til flere land 

som er strategisk viktig for USA, som for eksempel Afghanistan der USA har kjempet sin 

lengste krig, til Iran som kan være stedet for en fremtidig amerikansk krig, til Kina som er USAs 

største handelspartner og India som er en av USAs viktigste allierte i regionen. Ved å stoppe 

støtten til Pakistan, spesielt under en tid da de kjemper mot militante grupper, ville det 

undergrave og destabilisere Pakistan, noe som på sikt kan ødelegge amerikanernes egne 

langsiktige interesser i området.  

For USA er det Kina som er deres største utfordrer i den nye multipolare virkeligheten, og i 

denne sammenheng har de nærmet seg India som en viktig støttespiller mot Kina. Ved å støtte 

Pakistan kan USA samtidig dirigere noe av politikken til Pakistan og holde landet stabilt slik at 
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det ikke kommer i krig med India, noe som igjen ville kunne undergrave amerikanske interesser 

i regionen. Videre er det også slik at ved å la vær å støtte Pakistan, kan USA risikere at landet 

søker seg helt til Kina.   

Selv om USA har gitt en god del bidrag til Pakistan har de opplevd at landet har støttet visse 

grupper som har motvirket amerikanske interesser i Afghanistan. USA har vært redd for at hvis 

de kutter ut støtten helt, så vil pakistanerne i hvert fall vende ryggen til USA. Ved å videreføre 

støtten kan USA i det minste ha viss innflytelse på landets beslutninger, videreføring av 

etterretningssamarbeidet ved å ha egne etterretningsfolk i landet og fortsettelsen av 

droneprogrammet (Lurås 2015; The Teleghraph 2013).  

Av dette er det da naturlig å slutte at USA ikke har hatt så gode kort til å kunne true Pakistan 

på en troverdig måte. Pakistan kunne derfor angripe de gruppene de ønsket (TTP og andre fra 

bad-Taliban), ødelegge tilholdsstedene til Haqqani-nettverket (good-Taliban) uten å angripe 

gruppene direkte og samtidig få penger for dette. Hadde Pakistan endret sin strategi fordi de 

hadde følt seg truet om å få kuttet visse deler av CSF, så hadde landet også angrepet Haqqani-

nettverket.  

Oppsummering 

I lys av den foregående diskusjonen er det rimelig å kunne slutte at Pakistans allianseforpliktelse 

overfor USA i liten grad kan forklare deres strategiendring. De hadde riktignok blitt truet med 

å få stoppet deler av de årlige militære bidragene, dersom ikke landet hadde iverksatt 

militæroffensiven i Nord-Waziristan, og spesielt mot Haqqani-nettverket. Likevel forble 

amerikanernes trusler om å stoppe bistanden tomme ord, i og med at de selv var avhengige av 

å holde Pakistan stabilt av egne langsiktige grunner. Pakistan kunne dermed fortsette å angripe 

bad-Taliban, spare good-Taliban og samtidig få overført den militære bistanden. Dersom 

Pakistan hadde endret sin strategi grunnet de amerikanske truslene, ville man sett at de hadde 

endret strategien langt tidligere og angrepet Haqqani-nettverket i tillegg til TTP.  

4.6 Interesser   

Den tredje faktoren som har betydning for hvordan stater opptrer og samhandler i en allianse, 

er interesser. Med dette menes de alliertes spesifikke interesser knyttet til saker det forhandles 

om (G. H. Snyder 1997, 170). Hvis en stat blir bedt om å gi opp noe den verdsetter høyt, 
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samtidig som det den får tilbud om til gjengjeld er av liten verdi for staten, vil den logisk nok 

motsette seg dette spesifikke forslaget. I en allianse vil partene ha flere felles interesseområder 

der de er gjensidig avhengig av hverandre. Samtidig vil det være saksfelter der de vil være 

uenige og hvor de har interesser som går i motsatt retning.  

En alliert kan true med å vanskeliggjøre realiseringen av de felles interessene, til syvende og 

sist alliansens mulighet til overlevelse, for å vinne frem på et saksfelt det er uenighet om. 

Troverdigheten til slike trusler vil variere med graden av avhengighet og forpliktelse, men også 

styrken og størrelsen på statens interesser i saken det forhandles om. På den måten kan den 

staten som i utgangspunktet er mer avhengig og mer forpliktet enn sin alliansepartner ha større 

forhandlingsmakt, hvis den klarer å overbevise partneren om at den har en høyere interesse i 

saken det forhandles om (G. H. Snyder 1997, 171). 

Det kan være flere saker der de allierte har motstridende interesser. De kan for eksempel ha en 

felles interesse av å stå imot en motstander, men være mer uenig om hvilke virkemidler som 

skal til for å oppnå dette målet, og hvordan fordeler og kostnader skal fordeles. De vil altså ha 

motstridende interesser når det kommer til størrelsen på militære bidrag, de diplomatiske 

standpunktene overfor motstandere i krisesituasjoner og felles strategi i en krig.  

4.6.1 Analyse – Pakistans egne interesser  

I dette kapittelet skal vi se på de spesifikke interessene til USA og Pakistan om 

terrorhåndteringen, og se hvorvidt det var noen endringer i Pakistans egne interesser om saken 

som gjorde at de endret strategi i 2014.  

For USA var krigen i Afghanistan kun én av frontene i deres globale krig mot terror. 

Hovedformålet i Afghanistan var å ødelegge Al Qaida-nettverkets muligheter til å bruke landet 

som tilholdssted til å planlegge og utføre terrorangrep mot Vesten. Til dette var det nødvendig 

å styrte Taliban-regimet, fange Al Qaida-nettverkets leder Osama bin Laden og drive med 

nasjonsbygging slik at det ikke skulle være mulig for anti-amerikanske terrorgrupper å 

reetablere seg i landet. Grunnet opprøret mot det amerikanske styret ble det viktig for USA å 

ikke bare slå ned på opprørerne i Afghanistan, men også deres tilholdssteder over grensen til 

Pakistan.  
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For Pakistans del innebar krigen, som vi har sett på tidligere, å gjøre en helomvending overfor 

Taliban-regimet. For pakistanerne var det lettere å gå med på at Al Qaida-nettverkets 

treningsleir ble ødelagt, men det var langt vanskeligere å godta at deres proxies – eller 

stedfortredere - Afghansk Taliban med undergruppen Haqqani-nettverket ble fjernet fra makten 

i Kabul. For Pakistan var det av interesse å vedlikeholde kontakten med disse gruppene av flere 

årsaker. Det var tross alt disse som hadde gitt dem innflytelse og kontroll i Afghanistan 

tidligere, slik at de kunne holde indisk innflytelse unna landet. Til tross for at Pakistan 

tilsynelatende hadde gjort en helomvending etter 2001 og begynt å samarbeide med USA, var 

det elementer i det pakistanske forsvaret som aktivt har støttet grupper eller personer som har 

utført militære angrep mot amerikanske styrker og interesser i Afghanistan (Gerges 2010; O. 

Siddique 2013).  

Lurås peker på i hovedsak fire grunner til at de har gjort det. Det første er, som vi har diskutert 

tidligere, om Afghanistan selv. Pakistan har ønsket fortsatt innflytelse over myndighetene i 

Kabul etter tilbaketrekking av de vestlige styrkene (Gerges 2010). En av årsakene er at i deler 

av den afghanske befolkningen, spesielt den pashtunske, er det en utbredt holdning om at deler 

av de pashtunske områdene i Pakistan egentlig er en del av Afghanistan. De anerkjenner altså 

ikke Durrand-linjen, som deler Pakistan og Afghanistan. Denne oppfatningen er ganske aktiv 

hos myndighetene i Kabul den dag i dag (A. Siddique 2014).   

Den andre grunnen går ut på at fordi Afghanistan er en så multi-etnisk sammensatt land med 

uklare og geografisk unaturlige grenser, så trenger de en felles fiende. Den eneste felles fienden 

de har er Pakistan, som får frem samholdet og nasjonalismen i den afghanske befolkningen 

(Lurås 2015). Dette kan selvfølgelig føles som truende for Pakistan, slik at de siden 90-tallet 

har vært redd for at det skal oppstå krefter der som jobber mot Pakistan.  

Den tredje årsaken ifølge Lurås er dynamikken i Pakistan selv. For å få bukt med de ekstreme 

religiøse kreftene i landet grunnet fattigdom, har de pakistanske myndighetene ofte sett det som 

hensiktsmessig at disse ekstremistene er i Afghanistan eller Kashmir enn at de lager trøbbel i 

Pakistan.  

Sist, men ikke minst, har det med holdninger blant mange pakistanere – inkludert mange i 

militæret – om at USA utgjør en trussel for landet. Det er en utbredt frykt blant mange 

pakistanere om at USA ønsker at Pakistan ikke var en kjernefysisk stat. Denne frykten kan 

komme delvis på grunn av de ulike sanksjonene USA rettet mot Pakistan grunnet 
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atomprøvesprengningene på 90-tallet. Lurås anfører at dersom USA enkelt kunne «stjele» 

atomvåpnene til Pakistan, så hadde de gjort det. Denne frykten hos pakistanere er altså ikke helt 

ubegrunnet (Lurås 2015).  

Videre er det slik at pakistanere ikke har vært positivt innstilt til å ha 150 000 amerikanske 

soldater rett over grensen hvor de kan raide forskjellige steder i Pakistan. Mange pakistanere 

har lenge trodd at USAs invasjon av Afghanistan i 2001 egentlig bare var en unnskyldning for 

å ha permanente baser – både i forhold til å ha innflytelse på Sentral-Asia, Russland og Kina, 

men også Pakistan og Iran. De trodde amerikanerne aldri hadde til hensikt å reise tilbake (Lurås 

2015). Dessuten er det mange på høyt nivå i det pakistanske militæret som frykter at USA 

ønsker å balkanisere og bryte ned Pakistan i små stater basert på provinsgrensene (Hughes 

2010). Denne frykten kan ha noe for seg. Hadde det vært mulig for USA å få det til så hadde 

Pakistan blitt klart svekket, samtidig som også Pakistans «all-weather freind» Kina hadde mistet 

viktig innflytelse i regionen. De nye statene basert på provinsene Punjab, Sindh, Balochistan 

og Khyber Pakhtunkhwa hadde fått store utfordringer med å samarbeide først og fremst med 

hverandre, men også med Kina. Dette ville helt klart å styrket amerikanske og svekket kinesiske 

interesser i regionen  (Lurås 2015).  

På grunn av de årsakene som er nevnt ovenfor, kan man få en viss forståelse for hvorfor Pakistan 

ikke stoler på amerikanerne og har ønsket dem ut av Afghanistan. Dette kan også forklare 

hvorfor de har vedlikeholdt sine kontakter med Haqqani-nettverket ved å la være å angripe dem 

i så lang tid og latt dem bruke Nord-Waziristan som tilholdssted. Denne pakistanske policyen, 

som de ofte har blitt kritisert for av USA, er den såkalte «double game» hvor de har støttet 

amerikanerne med å gå etter Al Qaida og andre terrorgrupper, men samtidig støttet grupper som 

har undergravet USA (O. Siddique 2013). Det finnes riktignok en liten minoritet av pakistanere, 

spesielt i storbyene, som mener at landet bør være pro-USA. Disse er imidlertid svært få til å 

ha noen særlig innvirkning på politikken. Det store flertallet ser på Kina som sin «all-weather 

freind» (Sattar 2015).  

Uansett så er det flere indikasjoner på at elementer i det pakistanske forsvaret har hatt en 

interesse av å gjøre kostnadene til den amerikanske krigføringen i Afghanistan høyest mulig 

ved å støtte Afghansk Taliban gjennom Haqqani-nettverket slik at amerikanerne reiste tilbake 

(Lurås 2015). Problemet for Pakistan var det at rundt 2004-2005 hadde mange medlemmer av 

de ekstremistiske gruppene begynt å se på den pakistanske staten som fiender, da Pakistan tross 

alt også hadde hjulpet USA med krigføringen i Afghanistan gjennomvåpenforsyninger, styrte 
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Taliban-regimet, gjennomføre droneprogrammet og ved å lansere ulike pakistanske 

militæroffensiver i landet.  

Pakistan hadde mistet en god del kontroll og evnen til å styre narrative over mange av disse 

gruppene. Det som gjorde saken enda vanskeligere for dem var at de afghanske og indiske 

etterretningsorganisasjonene National Directorate of Security (NDS) og Research and Analysis 

Wing (RAW) hadde blitt stadig mer aktive i sin støtte av TTP (VG 2014). En av indikasjonene 

på dette er da den høytstående kommandanten fra TTP – Latif Mehsud – ble arrestert av 

amerikanske styrker mens han var med tjenestefolk fra den afghanske 

etterretningsorganisasjonen NDS ikke langt unna Kabul (The Guardian 2013). Til president 

Hamiz Karzais sinne ble Mehsud utlevert til de pakistanske myndighetene, som mente at India 

og Afghanistan brukte TTP som sine proxies i Pakistan (Bergens Tidende 2014).  I tillegg har 

India i stor grad støttet balutsjiske opprøre som kjemper for selvstendighet for provinsen 

Balochistan fra Pakistan.   

Etter flere militæroffensiver hadde de pakistanske myndighetene omsider klart å presse TTP og 

deres allierte under kategorien bad-Taliban (Al Qaida, ETIM, IMU) til Nord-Waziristan. Som 

diskutert tidligere nølte de pakistanske myndighetene lenge med å gå etter disse gruppene. En 

militæroffensiv mot Nord-Waziristan ville innebære at også Haqqani-nettverkets tilholdssteder 

ville bli ødelagt, noe Pakistan ikke kunne risikere i og med at de ville bruke Haqqani-nettverket 

mot amerikanerne. 

I følge Lurås var det som omsider fikk de pakistanske myndighetene til å endre strategi og 

lansere militæroffensiv i hovedsak ut fra det de oppfattet som sine egne endrede interesser. Det 

relevante her er det faktum at de amerikanske styrkene skulle trekkes ut av Afghanistan ved 

utgangen av 2014. Dette var strengt tatt allerede blitt bestemt av president Obama i 2011 at de 

amerikanske styrkene ikke skulle forbli i Afghanistan etter 2014, men dette var noe de 

pakistanske myndighetene ikke trodde på helt til troppene faktisk begynte å flytte ut. Dette 

endret kalkylen og interessene til Pakistan (Lurås 2015). Nå kunne Pakistan lansere 

militæroffensiv mot TTP og andre grupper som undergravde pakistanske interesser, samtidig 

som Haqqani-nettverket kunne etablere seg i Afghanistan mens de amerikanske styrkene hadde 

begynt å trekke seg ut.  

Samtidig var det også viktig for dem å se til at good- og bad-Taliban ikke skulle bli for sterke 

ved å slå seg sammen mot den pakistanske staten. Derfor var det også viktig for Pakistan å være 
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føre var ved å angripe og svekke TTP og bad-Taliban. Avgjørelsen om å lansere Zarb-e-Azb i 

2014 hadde altså lite å gjøre med å gi etter for amerikansk press. Det var mer fordi de var blitt 

mindre redde for at amerikanerne skulle bli i Afghanistan. De strategiske kalkylene til Pakistan 

hadde endret seg fordi amerikanerne hadde gitt dem signaler om at de var på vei ut av 

Afghanistan. Lurås understreker at det først og fremst ikke var på grunn av USA men  

«[…] at det sammenfalt med hva USA ønsket, det var en ekstra bonus. Det gjorde ingenting at 

amerikanerne ønsket det. Og den tror jeg beslutningen hadde de tatt før dette angrepet på 

flyplassen i Karachi» (Lurås 2015). 

Dette ser vi også av de ryktene som hadde begynt å spre seg om en forestående militæroffensiv 

allerede i begynnelsen av 2014 (Kugelman 2014b). Også den pakistanske 

sikkerhetsanalytikeren Zaid Hamid, som har tette bånd til det pakistanske forsvaret, mener at 

operasjonen ikke skyldtes amerikansk press (Hamid 2014). I så fall er det imidlertid relevant å 

finne ut om hvorfor de pakistanske myndighetene lanserte militæroffensiven først etter 

terrorangrepet mot flyplassen i Karachi den 8. juni 2014. Hvorfor gjorde de det ikke tidligere, 

dersom de allerede hadde bestemt seg for at de ville endre strategi? Landet har tross alt hatt 

flere store terrorangrep fra TTP tidligere, for eksempel angrepene mot landets militæret 

hovedkvarter i Rawalpindi i 2009 og mot marinebasen PNS Mehran i Karachi i 2011 i tillegg 

til halshuggingen av pakistanske soldater under flere av angrepene (BBC 2009; BBC 2011; The 

Long War Journal 2013). Dette kom i tillegg til de nærmest daglige terrorangrepene landet 

hadde opplevd de siste årene. For å finne svaret på hvorfor strategiendringen skjedde først etter 

terrorangrepet mot flyplassen i Karachi i sommer 2014, må vi analysere de innenrikspolitiske 

forholdene i landet.  

Oppsummering  

På bakgrunn av diskusjonen ovenfor kan vi komme til den slutning at det som gjorde at de 

pakistanske myndighetene endret strategi i håndteringen av militante gruppene var først og 

fremst deres egne endrede interesser. Det gjorde ingenting at USA ville det, da dette kun var en 

bonus. Det at de amerikanerne hadde sendt tydelige signaler om at de ikke skulle bli værende i 

Afghanistan førte til endrede strategiske kalkyler hos Pakistan. De kunne nå gå etter bad-

Taliban i Nord-Waziristan, samtidig som deres proxies good-Taliban kunne etablere seg andre 

steder, for eksempel i Afghanistan. Den pakistanske beslutningen om å endre strategi var 
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imidlertid tatt lenge før terrorangrepet mot flyplassen i Karachi i 2014, men for å forstå hvorfor 

de ventet så lenge må vi analysere de innenrikspolitiske forholdene i landet.  

4.7 Stater som enhetlige aktører  

Dette kapittelet har diskutert Pakistans strategiendring ved å benytte en enhetlig aktør-modell. 

Ifølge den formelle versjonen for denne modellen blir stater sett på som enhetlige aktører som 

gjør rasjonelle valg for å maksimere sine egne interesser. Når man legger til grunn en slik 

forutsetning på komplekse organisasjoner, impliserer denne modellen – strengt tolket – at landet 

forutsettes å ha én preferanseorden og én situasjonsforståelse. Videre forutsettes det at det 

finnes én beslutningstaker, perfekt enighet om en sak eller mekanismer som aggregerer 

preferansene (Skjærseth 1995; Milner 1997, 10). 

Denne antakelsen er problematisk, da stater ofte har divergerende interesser som blir fremmet 

av politiske partier, interessegrupper eller enkeltpersoner. Når enhetlig aktør-modellen benyttes 

i den virkelige verden risikerer man derfor å overse viktige innenrikspolitiske faktorer som kan 

kaste lys over den casen som analyseres (Milner 1997, 3–4).  

Mange forskere hevder at forutsetningen om stater som enhetlige aktører kan være en 

forenkling av virkeligheten. Dette synet er også i tråd med det metodiske prinsippet om alltid å 

begynne en analyse med den enkleste modellen (Allison 1971; Skjærseth 1995). Enhetlig 

aktørmodellen vil således være et nyttig utgangspunkt i å forklare Pakistans strategiendring, og 

funnene fra dette kapittelet kan være nyttige til å forstå deler av virkeligheten. For å få et 

helhetlig bilde og finne svar på problemstillingen må vi imidlertid gå bort fra å se på den 

pakistanske staten som en enhetlig aktør og også analysere de innenrikspolitiske forholdene i 

landet.  
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5 Det nasjonale nivået - 

innenrikspolitiske forhold   

I det forrige kapittelet analyserte jeg om hvorvidt Pakistans strategiendring kunne forklares ved 

hjelp av faktorer på det internasjonale nivået, nærmere bestemt landets forhold til USA. Jeg går 

nå over til å søke svar på det nasjonale nivået, og åpner således Pakistans «sorte boks» for å 

forstå landets strategiendring via innenrikspolitiske forhold. For å kunne analysere Pakistans 

strategiendring på det nasjonale nivået, stiller jeg følgende tre spørsmål basert på Helen Milners 

(Milner 1997) teoretiske rammeverk:  

1. På hvilken måte kan strategiendringen forklares av preferansene til de nasjonale 

aktørene i landet?  

2. På hvilken måte kan strategiendringen forklares av maktfordelingen blant de nasjonale 

aktørene i landet?  

3. På hvilken måte kan strategiendringen forklares av informasjonstilgangen til de 

nasjonale aktørene i landet?   

I det kommende avsnittet skisserer jeg det teoretiske rammeverket for dette kapittelet; poliarki-

modellen til Helen Milner som bygger videre på Robert Putnams (1988) to-nivå spill. Jeg vil 

først presentere noen generelle elementer i liberalismen for så å presentere poliarkimodellen til 

Milner. Denne teorien sier noe om når og hvordan nasjonal politikk påvirker internasjonal 

samarbeid mellom stater. Jeg mener at Milners teori er relevant for denne studien, da den skal 

forklare strategiendringen til Pakistan, som de facto utgjør samarbeid med USA om håndtering 

av Pakistansk Taliban. I analysedelen vil Pakistans strategiendring bli forstått som samarbeid 

med USA, da dette var noe som USA og Pakistan lenge hadde diskutert, men ikke hadde 

kommet frem til enighet om grunnet forskjellige årsaker.  

Etter å ha presentert noen generelle elementer i teorien går jeg nærmere inn på de tre variablene 

som kan forklare strategiendringen; preferanser, maktfordeling og informasjonstilgang. 

Analysen for hver av faktorene foretas fortløpende etter at de har blitt presentert. I analysen vil 

jeg se på situasjonen før og etter terrorangrepet mot flyplassen i Karachi, og se hva som hadde 

endret seg av preferanser, maktfordeling og informasjonstilgang.  
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5.1 Fra internasjonale til innenrikspolitiske forhold  

Som vi har sett forklarer realismeorienterte forskere staters handlinger og mulighetene til 

internasjonal samarbeid ved å sette statene i sentrum og ignorerer innenrikspolitiske forhold. 

Statene blir sett på som enhetlige aktører, der det vies lite rom til å forstå interessegrupper og 

andre aktørers påvirkning i analyser av internasjonale relasjoner.  

Ifølge klassiske realister som for eksempel Hans Morgenthau (2010, 66) har statene, som 

mennesker, et ønske om å dominere andre stater. Statene blir betraktet som enhetlige og 

rasjonelle aktører som søker nasjonale interesser, som gevinster og fordeler, samt overlevelse 

og sikkerhet. Blant neorealistene som Kenneth Waltz (1979) forklares statenes atferd og utsikter 

til samarbeid ved hjelp av det internasjonale systemets anarkiske struktur. Maktfordelingen 

mellom statene varierer og posisjonen i systemet blir avgjørende for handlingene. Her er det 

slik at strukturen nærmest determinerer statenes handlinger, og statene betraktes igjen som 

enhetlige aktører som handler likt under like omstendigheter (Milner 1997, 10).  

De realismeorienterte teoriene som forklarte statens atferd møtte en del kritikk på 1960- og 

1970-tallet (Milner 1997, 3). Ulike marxistiske, byråkratisk-politikkmodeller og psykologiske 

tilnærminger forsøkte å kaste lys over statlig utenrikspolitikk på grunnlag av interne faktorer 

(se f.eks. (Kolko 1968; Allison 1971; Rosenau 1966; Rosenau 1969; R. C. Snyder, Bruck, og 

Sapin 1962). På grunn av den økte betydningen til strukturell realisme ble disse innenlandske 

variablene drevet ut av teorier om internasjonal politikk på 1980-tallet. Det var først mot slutten 

av tiåret, med utviklingen av den liberalismeorienterte teorien om «den demokratiske fred» og 

Putnams to-nivåspill at innenrikspolitiske faktorer igjen fikk økende betydning (Doyle 2006; 

Bruce M. Russett 1993; Putnam 1988).   

I likhet med realister pleier også liberalister å se på statene som den viktigste aktøren i det 

internasjonale systemet, men er langt mer optimistiske om mulighetene til internasjonal 

samarbeid. Gjentakende interaksjon og gjensidighet gjør samarbeid rasjonell. Liberalister ser 

på staten som et pluralistisk arena, som omfatter både statlige og andre samfunnsgrupper. Som 

en konsekvens blir det ikke lenger snakk om én, men mange nasjonale interesser. Disse 

interessene reflekteres av den relative maktposisjonen til statlige og andre samfunnsaktører.  

Ifølge Moravcsiks liberalismeorienterte teori er ikke staten en enhetlig aktør, men en 

representasjon av «some subset of domestic society, on the basis of whose interests state 

officials define state preferences and act purposively in world politics» (Moravcsik 1997, 518).  
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Han hevder videre at samfunnsideer, interesser og institusjoner påvirker statlig atferd ved å 

forme statens preferanser. For liberalistene er det konfigureringen av statlige preferansene som 

er viktigst i internasjonal politikk (Moravcsik 1997, 513).  

I Robert Putnams (1988) velkjente teori om to-nivå spill hevder han at staten ikke er en enhetlig 

aktør. Innenlandske aktører presser regjeringen til å forme politikken i tråd med sine interesser. 

Beslutningstakere spiller på den nasjonale og den internasjonale arena på samme tid. Han mener 

videre at:  

«At the national level, domestic groups pursue their interests by pressuring the government to adopt 

favorable policies, and politicians seek power by constructing coalitions among those groups. At the 

international level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic pressures 

while minimizing the adverse consequences of foreign developments»  (Putnam 1988, 434).  

På nasjonalt nivå presser de ulike innenlandske aktørene sine regjeringer til å vedta politikk 

som er gunstig for dem, mens regjeringene søker makt ved å bygge koalisjoner mellom disse 

gruppene. På den internasjonale arenaen forsøker makthaverne å fremforhandle avtaler som 

størst mulig grad er i de innenlandske aktørenes interesser. Putnam er altså opptatt av å 

fremheve koblingen mellom det internasjonale og det nasjonale nivået. Det er Putnams modell 

Helen Milner (1997) bygger videre på, og som vi skal se nærmere på i neste del.  

5.2 Milners teoretiske rammeverk  

I likhet med Putnam har også Milner en to-nivå tilnærming, men fokuserer på en mer detaljert 

analyse av landskapet av nasjonale aktører og forholdet dem imellom. Hun argumenterer for at 

det å forstå dette forholdet er nøkkelen til å forstå under hvilke omstendigheter samarbeid kan 

realiseres. Internasjonal samarbeid skaper vinnere og tapere på nasjonalt nivå. Samarbeid 

mellom stater er påvirket av denne interne maktstrukturen  (Milner 1997, 10). Varierende 

konstellasjoner av nasjonale aktører forklarer hvorfor stater handler annerledes, selv under de 

samme ytre omstendighetene.  

Den viktigste forskjellen mellom en enhetlig aktørmodell, som ble benyttet i forrige kapittel, 

og en modell basert på innenrikspolitikk er at i det førstnevnte søker beslutningstakere å 

maksimere nasjonal velferd, mens i den sistnevnte søker de å maksimere innenlandsk politisk 

støtte ((Fjellvang 2014, 38; Underdal 1998, 12). Denne antakelsen er i tråd med Milners påstand 

om at alle aktører søker å maksimere enten økonomisk støtte eller støtte i valg. De nasjonale 
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aktørene deler hun inn i tre typer: den lovgivende, den utøvende og interessegrupper. Hun 

hevder videre at de ulike aktørene ofte har divergerende preferanser og varierende grad av makt 

til å påvirke beslutningsprosessen.  

I følge Milner (1997, 11) er det tre faktorer som er viktige å ta i betraktning for å kunne forklare 

statenes atferd på den internasjonale arenaen. Disse faktorene er aktørenes preferanser, 

maktfordeling og informasjon. Dersom en eller flere av disse endres, endres også en stats 

handlinger på det internasjonale arena, og dermed mulighetene til samarbeid. En stats handling 

kan altså være et resultat av aktørenes endrede preferanser, tilgang til makt eller tilgang til 

informasjon.  

Videre hevdes det at stater ikke alltid er sentraliserte og hierarkiske, slik realistene mener, men 

heller «poliarkiske», bestående av aktører med varierende preferanser som deler makt over 

beslutningsprosesser. Ingen enkeltgruppe sitter på toppen; makt eller myndighet over 

beslutningstaking er delt, ofte ulikt.  

Hvis en faktor endres vesentlig, vil det sannsynligvis ha en innvirkning på politikkutformingen 

og internasjonalt samarbeid. Hvis alle aktørene har like preferanser, selv om makten er delt er 

man i en situasjon hvor staten blir mindre poliarkisk og mer enhetlig og hierarkisk. Dersom 

preferansene er forskjellige, mens det bare er én aktør som sitter med makten er man igjen i en 

situasjon med enhetlig aktørmodellen. Hvis én aktør kontrollerer all relevant informasjon om 

et saksforhold, gjelder også det samme. Jeg vurderer derfor om hver av de tre faktorene ble 

endret som følge av terrorangrepet mot flyplassen i Karachi, og om dette kan forklare landets 

strategiendring.  

Milner understreker at realisering av internasjonalt samarbeid bestemmes av hvilken aktør som 

er den mest «duete» (dovish) (har preferanser i tråd med avtalen), eller haukete (hawkish) (har 

preferanser i strid med avtalen). For denne oppgave bruker jeg betegnelsene haukete og duete 

ikke om synet på en samarbeidsavtale med USA, men om synet på strategi for å håndtere 

Taliban. Altså, de aktørene som ønsket en strategiendring i form av militære maktmidler blir 

sett på som haukete, mens de som motsatte seg en strategiendring og ønsket å fortsette 

forhandlingssporet blir betegnet som duete. Jeg antar dermed at hvis de(n) mest haukete aktøren 

fikk den dominerende makten til å påvirke beslutninger, ble det mer sannsynlig at en 

strategiendring i form av en militær løsning kunne bli vedtatt.  
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5.3 Preferanser  

I følge Milner (1997, 33) er det ikke ofte at alle nasjonale aktører forholder seg likt til et 

internasjonalt samarbeidsprosjekt eller en viktig beslutning. Aktører som tjener på samarbeidet 

vil naturlig nok være for, mens de som mener at samarbeidet strider med deres interesser vil stå 

imot. For å kunne forklare en stats handling og samarbeid på internasjonalt nivå, er det 

nødvendig å se på aktørenes preferanser.  

Disse preferansene vil naturlig nok variere fra sak til sak, men ifølge Milner har de nasjonale 

aktørene et sett med grunnleggende interesser. Om den lovgivende aktøren antar hun at den 

ønsker å forbli ved makten. Medlemmer av parlamenter er valgt inn av folket, og vil 

etterkomme folkets og velgernes interesser. De vil derfor sjeldent fremme forslag som er 

ugunstige for landets befolkning (Milner 1997, 34). De internasjonale samarbeidsprosjektene 

som frembringer økonomisk vekst, for eksempel, vil være mer attraktive for en lovgivende 

aktør. Med slike avtaler vil en forbedring av økonomiske vilkår for befolkningen også kunne 

øke sannsynligheten for gjenvalg for den lovgivende aktøren.  

På samme måte som den lovgivende aktøren, er også den utøvende aktøren opptatt av å bli 

gjenvalgt, og etterfølger først velgernes interesser og deretter nasjonale interessegrupper. Selv 

om begge aktørene har like grunnleggende interesser, kan deres preferanser variere (Milner 

1997, 15). Det kan være snakk om ulike syn på hva som er best for befolkningen, samtidig som 

de kan støtte ulike interessegrupper.   

For interessegruppenes del kan de grunnleggende interessene være økonomisk gevinst eller 

fortjeneste på annen måte. For å kunne fremme eller hemme internasjonal samarbeid vil 

interessegruppene gjøre forsøk på å påvirke både den lovgivende og den utøvende aktør til å ta 

deres side. På den måten kan internasjonale samarbeidsprosjekter være avhengige også av ulike 

interessegrupper.  

Hvis alle relevante aktører har motstridende preferanser kan mulighetene til internasjonalt 

samarbeid bli vanskelige; det vil alltid kunne være minst en aktør som vil stå imot avtalen. I 

motsatt tilfelle vil sammenfallende preferanser kunne øke sannsynligheten til internasjonalt 

samarbeid. Med de samme preferansene spiller det ingen rolle om hvilke aktører som har 

makten; det er den samme policyen som blir valgt uansett (Milner 1997, 11).  
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5.3.1 Analyse – preferanser  

Hvordan stilte så de relevante pakistanske aktørene seg til en strategiendring for å håndtere 

Pakistansk Taliban, både før og etter terrorangrepet? Dette skal jeg analysere nærmere i de 

neste avsnittene.  

Utvikling i offentlig opinion   

Milner (1997, 16) argumenterer for at offentlig opinion kan legge føringer for myndighetenes 

handlingsvalg. Å ha befolkningens støtte er en viktig faktor som ofte kan påvirke mulighetene 

til seier under krigføring og militære operasjoner. Det blir derfor relevant å se hvordan 

befolkningen stilte seg til en slik strategiendring både før og etter terrorangrepet. Ideelt sett 

burde man hatt meningsmålinger like før og etter terrorangrepet, slik at man lettere kunne 

sammenligne reaksjonene. Ved mangel på dette er det likevel mulig å tolke seg frem til hvordan 

stemningen blant landets befolkningen var både før og etter terrorangrepet.  

Et første steg er å se på hvordan befolkningen stilte seg til Taliban, USA, terrorhåndteringen 

generelt og hvordan dette synet hadde endret seg de siste årene. Et flertall av pakistanere har 

vært imot islamistiske ekstremister, selv om de ikke nødvendigvis har sett på dem som en trussel 

mot landet (Hansen 2012). Mistillit til USA og sinne over invasjonen av Afghanistan – 

kombinert med en utbredt oppfatning om at lederne i landet handlet mot militantene etter USAs 

ønsker og for økonomisk gevinst – har også påvirket denne debatten i landet. Tidligere 

militæroffensiver mot de militante gruppene feilet ofte grunnet misnøye fra befolkningen og 

politikere, der mange mente at den eneste måten så få slutt på terroren var å forhandle seg frem 

til en fredsløsning med militantene.  

Fra 2009 og frem til mai 2013 var befolkningens frykt for ekstremisme på vei ned. Den høye 

bekymringen i 2009 skyldtes Talibans kontroll og innføring av deres ekstreme form for Sharia-

lovgivning i Swat-dalen og nærliggende områder, bare femtimers kjøring unna hovedstaden 

Islamabad (Pew 2013). Da mente 57 prosent av pakistanerne at Taliban utgjorde en svært 

alvorlig trussel for landet.  

Til tross for den massive flyktningkrisen som følge av Swat-operasjonen, med over to millioner 

internt fordrevne, uttrykte 68 prosent av respondentene at de hadde tillitt til regjeringens 

håndtering av militæroperasjonen. 70 prosent mente deres sympati lå hos regjeringen, 

sammenlignet med bare 5 prosent for Taliban (NY Daily News 2009). Under Swat-operasjonen 
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ble jobben lettere for landets regjering og militæret. Beboerne i områdene berørt av offensivene 

ble mer samarbeidsvillige og delte informasjon om militantenes posisjoner. I noen tilfeller lagde 

de også sine egne militsgrupper for å støtte myndighetene i kampen mot TTP.   

Etter at det pakistanske forsvaret hadde drevet ut Pakistansk Taliban fra Swat-dalen gikk 

frykten for militantene ned igjen. Da ble andre saker som for eksempel økonomi langt viktigere, 

med bare en tredjedel av befolkningen som bekymret seg for Taliban. Med økende vold og 

terrorangrep, hadde imidlertid frykten igjen begynt å øke i vår 2013. Da svarte nesten halvparten 

at Taliban utgjorde en svært alvorlig trussel (Pew 2013). For første gang var det omtrent like 

mange som var bekymret for Taliban som for erkerivalen India. Nesten alle av de spurte – 98 

prosent – mente terrorisme var et stort problem. Seks av ti var bekymret for at landet kunne 

komme under ekstremistenes kontroll, det høyeste nivået som var registrert siden 2009.  

 

På samme måte som da opinionen endret seg i favør av en militæroffensiv etter at TTP brøt 

fredsavtalen den hadde inngått med regjeringen, er det rimelig å tolke at noe av det samme 

skjedde også etter TTPs terrorangrep mot flyplassen i Karachi i 2014. Mens 35 prosent støttet 

en militæroffensiv for å nedkjempe militantene i Nord-Waziristan i 2013, var mer enn 

halvparten av befolkningen enten imot eller usikre. Landet hadde hatt flere terrorangrep rundt 

denne tiden, men angrepet mot flyplassen var en av de mest spektakulære. Karachi er den største 

og viktigste byen i landet både befolkningsmessig og økonomisk. Et angrep mot landets største 

flyplass, alt direktesendt på alle av landets nyhetskanaler, kan helt klart ha fått mange av de 

som var imot eller nølende til en militæroffensiv til å bytte side. Etter at beslutningen om å 

lansere militæroffensiven ble kunngjort, fikk den raskt massiv støtte i pakistanske sosiale 

medier (Dawn 2014a). Journalister, opinionsdannere, politikere og tusenvis av vanlige 

twitterbrukere uttrykte sin støtte, selv om det også var noen som gav uttrykk for bekymring for 

motangrep fra militantenes side. Pakistanske medier reagerte sterkt på hendelsene, der de største 

avisene og nyhetskanalene ble kritiske til regjeringens forsøk på forhandlinger, svikt i 

sikkerhetsapparatet og sikkerheten til andre sensitive installasjoner. Samtidig talte mange 

kommentatorer at det var på tide å endre strategi og lansere militæroffensiven (BBC 2014b).   

Regjeringens preferanser  

Ved valget i 2013 hadde det moderatkonservative partiet til Nawaz Sharif, Pakistan Muslim 

League N (PML-N), gått til valg på å få fart i økonomien i landet ved hjelp av privatisering og 
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få bukt med landets energikrise. Et av valgløftene var å få slutt på terrorbølgen ved hjelp av 

forhandlinger med TTP, og like etter valgseieren startet prosessen med å tilrettelegge for 

forhandlingene. Regjeringen og TTP utnevnte sine forhandlerne, som hadde flere møter 

samtidig som bølgen av terrorangrep var på sitt høyeste (Dawn 2013). Forhandlingene foregikk 

i flere måneder med få tegn til framgang; både regjeringens og Pakistansk Talibans 

minimumskrav overlappet ikke med hverandre, slik at en endelig avtale ble stadig vanskeligere 

å få til. I mellomtiden fortsatte TTP med sine angrep mot militære og sivile mål over hele landet 

til tross for å ha erklært våpenhvile. Militæret svarte umiddelbart på TTPs provokasjoner med 

begrensede angrep på militantenes skjulesteder i FATA.  

Selv om et flertall av parlamentarikerne fra regjeringspartiet PML-N stemte for en militær 

operasjon mot TTP, dannet statsministeren en ny komité som skulle gi forhandlingene en ny 

sjanse. Han insisterte på at han ikke ville godkjenne en operasjon i Nord-Waziristan uten 

konsensus fra alle interesser, selv om mange opposisjonsledere, inkludert Imran Khan som var 

sterk tilhenger av forhandlingslinjen, talte at de ville støtte en slik operasjon dersom regjeringen 

gikk inn for det (Kugelman 2014b).  

En rimelig tolkning kan være at regjeringen startet forhandlinger med den forutsetning at de 

ville mislykkes, noe som kunne gi dem muligheten til å generere mer offentlig støtte til militær 

aksjon. En annen tolkning er at statsministeren var forvirret, ubesluttsom eller redd. Fra 

valgkampen hadde tross alt PML-N sine kandidater nektet å fordømme TTP i frykt for at de 

skulle bli angrepet. I tillegg hadde partifunksjonærer uttalt sine ønsker til TTP om å spare deres 

parti-bastion - den relativt fredelige provinsen Punjab. Likevel er en ting klart, statsminister 

Nawaz Sharifs preferanser har vært pro-forhandlinger helt frem til terrorangrepet i sommer 

2014. Først etter samtaler med militærets toppledelse etter terrorangrepet, endret 

statsministeren sine preferanser, og begynte å tale i favør av operasjonen.   

Opposisjonen  

Når det gjelder opposisjonspartiene, kan de plasseres i to leir avhengig av hvordan de forholdt 

seg til forhandlingene. Pakistan Peoples Parti (PPP), Muttahida Qaumi Movement (MQM) og 

Awami National Party (ANP), som alle hadde sittet med makten i forrige regjeringsperiode, 

hadde talt varmt om en militær løsning. Dette er partier som ofte blir regnet som relativt 

sekulære i pakistansk kontekst, og ble også offer for TTPs angrep under valgkampen. Etter 

terrorangrepet i Karachi fastholdt disse partiene sine tidligere ønsker om en militæroffensiv.  
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Av de partiene som hadde vært mest positive til forhandlinger var de små islamistiske partiene 

Jamaat-e-Islami (JI) og Jamiat Ulema-e-Islam (F) (JUI-F) og det sentrumsorienterte Pakistan 

Tehreek-e-Insaf (PTI), partiet til den tidligere cricketstjernen Imran Khan. De to førstnevnte 

partiene hadde holdt en fast linje både før og etter terrorangrepene (Khyber News 2014; 

Pakistan Today 2014). Begge partier hadde nær tilknytning til deobandi madrassaene, religiøse 

lovskoler som tilhørte deobandi-grenen av sunni-islam. Mange av TTP og andre militante 

gruppers medlemmer ble ofte rekruttert fra disse madrassaene, som i sin tid hadde fungert som 

rekrutteringskilde for mujahedeen-soldater under krigen mot Sovjetunionen.  

PTI og Imran Khan på sin side hadde lenge vært en av de sterkeste kritikerne til Pakistans 

samarbeid med USA, og mente Pakistan burde slutte å drepe sin egen befolkning på vegne av 

USA (Jeffries 2011). Bare én uke før terrorangrepet i Karachi gjentok Khan partiets holdning, 

og mente at en militæroffensiv i Nord-Waziristan ville forene de ulike militante kreftene mot 

den pakistanske staten. Han påstod videre at en slik militær løsning ville ha vært ødeleggende, 

da de fleste gruppene etter hans syn ønsket samtaler. Likevel valgte partilederen, noe motvillig, 

å støtte den militære operasjonen da det begynte å bli klart at TTP ikke var seriøse 

forhandlingspartnere (Dawn 2014b). Om denne endringen i oppfatning var genuin eller ikke er 

vanskelig å vite, men den offentlige opinionen og medias dekning kan ha spilt en viktig rolle i 

endring av preferansene til partiet.  

Militæret  

Når det gjelder det pakistanske militæret, var det den aktøren som kanskje var mest positiv til 

en militær løsning på problemet. Dette var imidlertid en gradvis endring av preferanser, som 

hadde blitt stadig mer fast de siste årene. I 2010, da det amerikanske presset startet, var det 

pakistanske militæret motvillige til å gjennomføre en storstilt offensiv av en rekke årsaker. Etter 

nylig gjennomførte operasjonene i Swat-dalen og Sør-Waziristan i 2009, følte hæren at den 

allerede var strukket til bristepunktet med mange av dens styrker stasjonert langs grensen til 

India i øst (Abouzeid 2010). Det var også bekymring for det sannsynlige militante tilbakeslaget 

i resten av landet dersom militantene ble drevet ut av Nord-Waziristan.  

Dette blir også påpekt av den tidligere talspersonen for det pakistanske forsvaret, generalmajor 

Athar Abbas, under et intervju med BBC i sommer 2014 (Dawn 2014c). Han påpeker at selv 

om mange i toppledelsen ønsket å lansere militæroffensiven, ble den satt på vent grunnet nøling 

fra den tidligere hærsjefen general Ashfaq Parvez Kayani. I tillegg til frykten for motangrep fra 
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terroristene i storbyene og radikalisering av den religiøse høyresiden var Kayani bekymret for 

hvordan utfordringen med de fremtidige intern fordrevne flyktningene skulle løses. Dessuten 

var det, ifølge Kayani, mangel på politisk konsensus for en militæroffensiv på den tiden.    

Hærens holdning til militæroffensiven så ut til å forandre seg med tiltredelsen av den nye 

hærsjefen, general Raheel Sharif3 i november 2013. I følge Abbas var Raheel Sharif langt mer 

innstilt på å gjennomføre operasjonen i Nord-Waziristan enn sin forgjenger Kayani, som ofte 

hentydet til å lansere en slik operasjon uten å faktisk gjøre det i handling (CriticalThreats.org 

2014). Med Raheel Sharif i spissen insisterte hæren på at eventuelle fremtidige operasjoner 

trengte full støtte fra den sivile regjeringen, og skyldte på statsminister Nawaz Sharifs 

beslutning om å forhandle med TTP for ha robbet den mulige militæroffensiven for drivkraft 

og politisk eierskap (Express Tribune 2014). Etter terrorangrepet mot flyplassen i Karachi i 

2014, er det følgelig logisk å tolke at militærets preferanser var de samme, og at de nå også 

hadde begynt å få flere andre aktører – og spesielt opinionen – på sin side.  

Oppsummering 

I lys av den foregående diskusjonen er det rimelig å slutte at det var flere aktører som endret 

sine preferanser, og gikk i favør av en strategiendring og militær løsning på problemet. 

Militæret og enkelte opposisjonspartier var de sterkeste aktørene som talte for offensiven før 

terrorangrepet, mens regjeringen og PTI motvillig lot seg overbevise. De to islamistiske 

partiene JI og JUI-F var fortsatt motvillige til en slik endring. Det viktigste er imidlertid den 

offentlige opinionen, som fikk de samme preferansene som militæret.  

5.4 Maktfordeling  

Den andre faktoren Milner (1997, 18) bruker for å forklare en stats handling er fordelingen av 

makt mellom aktørene i landet, og sees i kombinasjon med deres preferanser. Det hevdes at alle 

type aktører har forskjellig innflytelse på politikkutformingen. Noen aktørers preferanser veier 

tyngre enn andre. Dette knyttes til statenes institusjonelle oppbygging som danner rammeverket 

for hvem som har mest å si.   

Det er som regel regjeringsmedlemmer, sammen med byråkrater, som forhandler de 

internasjonale avtalene. Dette gir disse aktørene muligheten til å fremme sine preferanser, gi 

                                                 
3 General Raheel Sharif har ingen relasjon til statsminister Nawaz Sharif.  
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etter eller avstå under forhandlinger. Dessuten har den utøvende aktøren makt til å sette ned 

agenda på hjemmebanen eller endre lovforslag.  

Også den lovgivende aktørens preferanser teller når politikken skal vedtas. Ofte må de 

internasjonale avtalene bli ratifisert av nasjonalforsamlingen før de trer i kraft. Følgelig kan den 

lovgivende aktøren stoppe eller true med å stoppe et samarbeidsprosjekt hvis det strider med 

deres interesser. På grunn av dette pleier ofte den utøvende aktøren å forme eller forhandle frem 

en avtale som de vet vil bli godkjent av parlamentet.  

Ifølge Milner kan interessegruppene fremstå som informasjonsformidlere eller 

kompetanserådgivere for den utøvende og den lovgivende aktør. Videre kan de sette i gang 

protestkampanjer og mobilisere folket, dersom de er imot det internasjonale samarbeidet 

(Milner 1997, 60). De kan true med å ikke støtte makthaverne ved neste valg, dersom de velger 

en politisk kurs som strider med deres interessegruppenes interesser. Av den grunn vil den 

utøvende aktør også ta hensyn til deres preferanser når det foregår forhandlinger på den 

internasjonale arenaen.  

Inngåelse av internasjonale samarbeidsavtaler vil, ifølge Milner, være mindre sannsynlig når 

den innenrikspolitiske situasjonen er preget av poliarki, mens utsiktene til samarbeidet vil være 

langt bedre når de nasjonale forholdene er mer hierarkiske. Dersom alle aktører har lik tilgang 

til makt, samtidig som de har ulike preferanser, vil det ligne et poliarki, og samarbeid vil være 

vanskelig. På den annen side vil utsiktene til samarbeid være bedre når aktørenes preferanser 

varierer, mens det bare er en aktør som sitter med makten forutsatt at den som sitter med makten 

er positivt innstilt til samarbeidet. De nasjonale forholdene er da mer hierarkisk.  

5.4.1 Analyse – maktfordeling  

Hvordan var maktfordelingen mellom de viktigste aktørene i Pakistan, både før og etter 

terrorangrepet?  

Da strategiendringen skjedde i 2014 var det en flertallsregjering utgått fra Pakistan Muslim 

League N (PML-N), med Nawaz Sharif som statsminister for tredje gang. Fra analysen om de 

relevante aktørenes preferanser kom vi frem til at Nawaz Sharif lenge hadde holdt en fast linje 

om å gå inn for forhandlinger. Også like etter terrorangrepet i Karachi var han nølende med å 

endre strategi. Med en flertallsregjering bak seg skulle man forvente at han ville gi 

forhandlingslinjen flere sjanser. Likevel endret han syn og gikk med på strategiendringen, men 



58 

 

først etter at militæret hadde offisielt kunngjort lanseringen av offensiven og startet sine angrep 

mot mål i Nord-Waziristan. Hvordan kan dette forklares? For å forstå dette trenger vi å se 

nærmere på den rollen militæret har hatt i landet helt siden landets selvstendighet i 1947.   

Fra siden statens fødsel har generalene blandet seg inn og påvirket pakistansk politikk. Denne 

militærpolitiske koalisjonen som har dominert landet blir på vanlig folkemunne ofte kalt for 

«the establishment» (Cohen 2002, 118). Med jevne mellomrom har landet hatt militærsjefer 

som statsoverhoder gjennom kupp, noe som har lagt grunnlaget for militæret å dominere 

politikken selv under sivilt styre. Faktisk har militærets rolle vært så sterk at nesten ingen 

regjering har blitt etterfulgt av en annen valgt regjering. Ved nesten alle anledninger har enten 

militæret avsatt en sittende regjering og/eller statsminister eller den har blitt tvunget til å gå av 

gjennom en allianse av militæret og presidenter (Cohen 2002, 112; Haleem 2003, 467; O. 

Siddique 2013, 28).  

Den betydelige rollen som militæret har hatt i landets politikk tilskrives i stor grad koloniarven. 

Den britiske kolonimakten, som hadde et nært samarbeid med det daværende indiske militæret, 

så på de store landeierne som grådige og byråkratene og politikerne som korrupte som ville 

utnytte de indiske bøndene (Cohen 2002, 113). Av den grunn og helt siden kolonitiden begynte 

militæret å se på seg selv som en garantist for staten (Khan 2005, 4). Sammenlignet med andre 

institusjoner i landet, blir det pakistanske militæret regnet for å være den mest sofistikerte og 

velutviklede institusjon. Ifølge Cohen (2002, 113) er målet til militæret å modellere samfunnet 

etter den militæret strukturen, som for eksempel strenge krav til meritokrati for å ha stillinger i 

offentlige posisjoner. I tillegg ønsker den å ha en rolle i samfunnet som ligner på det tyrkiske 

militæret uten sekularisme. For å opp nå dette bygger militæret allianser med politiske partier 

for å styre indirekte eller i de mer ekstreme tilfellene direkte styring av landet gjennom 

militærkupp. På samme måte sikrer politiske partier og ledere sine posisjoner og krav ved å 

inngå samarbeid med militæret.  

Normalt har utenriks- og sikkerhetspolitikken vært nærmest fullstendig dominert av militæret 

(Talbot 2002, 315). Årsakene til denne dominansen har vært flere: etnisk og sekterisk vold i 

landet, trusselen fra India og grensetvistene med Afghanistan. Konsentrasjonen av makt 

innenfor militæret har ligget hos etterretningsorganisasjonen ISI. Grunnet sin totale dominans 

har militæret hatt en de facto vetorett over ethvert forsøk på å endre Pakistans identitet og 

diskurs (Cohen 2002, 120).   
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Det interessante er imidlertid at militæret hadde tapt en del anseelse og prestisje etter 2001, og 

spesielt etter at landets militærdiktator Parvez Musharraf måtte gå av i 2008 etter massive 

demonstrasjoner fra store deler av samfunnet. Senere har den sivile regjeringen gjentatte ganger 

forsøkt å føre sak mot Musharraf grunnet militærkuppet i 1999. Dette var en handling som en 

tidligere regjering vanskelig kunne ha forsøkt seg på. Raidet mot bin Laden, beleiringen og 

stormingen av Den Røde Moskeen i Islamabad og deltakelse i krigen mot terror hadde ført til 

at militærets innflytelse og mulighet til å dominere politikken var blitt svakere. På grunn av den 

daglige terroren og frykten for angrep, hadde mange offiserer sluttet å gå med uniform på 

gatene. Under en samtale med Helge Lurås beskrev den tidligere sjefen for ISI, Asad Durrani, 

den en gang så sterke maktbalansen i favør av militæret på denne måten:  

«Vi trengte bare å stille opp med et kompani foran presidentpalasset, så var kuppet ferdig» (min 

oversettelse) (Lurås 2015).  

Det å gjennomføre et kupp i Pakistan i dag ville ha vært en langt mer kontroversiell handling, 

samtidig som det ikke var like lett å diktere politikken i landet. Dette kan også forklare hvorfor 

militæret, som lenge hadde ønsket en strategiendring og militæroffensiv i Nord-Waziristan, 

ikke hadde klart å få statsminister Nawaz Sharif og hans regjering på sin side. Det som 

imidlertid skjedde etter terrorangrepet i Karachi sommer 2014 var at endring av folkeopinionen 

endret maktbalansen tilbake i militærets favør (CriticalThreats.org 2014; Lurås 2015). De sivile 

politikernes forsøk på forhandlinger hadde gitt ingen resultater. Nawaz Sharif, som hadde blitt 

avsatt fra regjeringsmakten under et kupp av general Parvez Musharraf i 1999, hadde lenge hatt 

et anstrengt forhold til militæret. Med manglende politisk kapital etter terrorangrepet og en 

befolkning som hadde fått nok av forhandlingslinjen var det ikke lenger mulig for Nawaz Sharif 

å stå imot presset fra militærledelsen. Dette kan også forklare hvorfor det faktisk var militæret 

som annonserte strategiendringen i en kunngjøring gjennom sin egen talsperson. Regjeringen 

og statsminister Sharif tok eierskap over operasjonen først etter at endringen allerede var et 

faktum. Med dette kan vi slutte at maktfordelingen ble mer hierarkisk. Militæret som hadde 

ønsket en militær løsning på terroren fikk tilbake makten til å dirigere politikken.  

Når det gjelder de to islamistiske partiene JI og JUI-F, som var de sterkeste motstanderne av 

militærets linje, så hadde de ikke nok makt eller innflytelse til å stoppe strategiendringen med 

bare 5 prosent av stemmene totalt (Election Comission of Pakistan 2013). Riktignok hadde 

militæret fryktet et tilbakeslag fra det religiøse høyre, spesielt da disse partiene kunne arrangere 

motdemonstrasjoner, opprop og prøve å sette militæret i et negativt lys. Allikevel hadde 
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partiene i løpet av de siste årene hatt såpass liten oppslutning og tillitt blant store deler av det 

pakistanske samfunnet til å kunne ha nevneverdig innflytelse på folkeopinionen. Når det 

kommer til det sentrumsorienterte opposisjonspartiet PTI, det tredje største i landet med omtrent 

17 prosent av stemmene, hadde den nylig vist evne til å få store deler av den urbane og unge 

befolkningen politisk aktive. Å tale imot militæret under den situasjonen som var etter 

terrorangrepet - med folkeopinionen på militærets side - ville ha gitt små muligheter til å endre 

politikken. Det kan virke som om partiet endret sine preferanser i takt med velgernes syn, og 

hadde følgelig ikke noe mulighet til å komme i veien for militærets nye kurs for landet.    

Oppsummering 

På bakgrunn av den foregående analysen kan vi slutte at maktfordelingen i landet ble mer 

hierarkisk. Selv om landet hadde en flertallsregjering som ønsket forhandlingslinje, så tapte 

den politisk kapital etter terrorangrepet i Karachi. Det at folkeopinionens preferanser gikk i 

favør av en militær løsning, gagnet militæret som endelig kunne få tilbake sin tradisjonelle 

makt til å dominere sikkerhetspolitikken og lansere militæroffensiven den hadde ønsket.  

5.5 Informasjonstilgang  

Den tredje og siste faktoren som påvirker utsiktene til internasjonalt samarbeid og en stats 

handlingsvalg, er aktørenes tilgang på informasjon (Milner 1997, 20). Mange forskere har 

studert hvordan den asymmetriske informasjonstilgangen har en negativ effekt på 

internasjonale avtaler på mellomstatlig nivå (Jervis 1970; Fearon 1995). Helen Milner fokuserer 

på hvilken betydning asymmetrisk informasjonstilgang har på nasjonalt nivå, og konstaterer at 

ujevn tilgang på informasjon kan være både ugunstig og fordelaktig når internasjonale avtaler 

blir forhandlet (Milner 1997: 20). Ved hjelp av ulike scenarioer illustrerer hun hvordan 

informasjonstilgangen påvirker sannsynligheten for ratifiseringen av internasjonale avtaler.   

Det er som regel den utøvende aktøren, med regjeringen og byråkratene i spissen, som sitter 

med tilnærmet fullstendig informasjon, spesielt i spørsmål om utenrikspolitikk (Milner 1997, 

21). Den lovgivende aktøren har en begrenset kapasitet til å skaffe seg den samme 

informasjonen som den utøvende aktøren har. I slike situasjoner kan interessegruppene ofte 

være bedre informert enn den lovgivende aktøren. De kan da fremstå som 

informasjonsformidlere og rådgivere for parlamentarikere, og føre utsiktene til internasjonalt 
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samarbeid i den ene eller den andre retningen. Parlamentarikerne er ofte avhengige av signaler 

fra interessegrupper om hvordan de skal stemme om ulike saksforhold.    

Da den lovgivende aktøren er avhengig av å få informasjon fra interessegrupper, vil ofte 

ratifikasjonen være avhengig av interessegruppenes signaler. Hvis disse gruppene mener at 

samarbeidet er gunstig for dem, kan også parlamentsmedlemmene bli positivt innstilt til å 

ratifisere avtalen. I motsatt tilfelle kan sannsynligheten for ratifisering i parlamentet bli mindre 

dersom interessegruppene er imot den avtalen som er blitt fremforhandlet internasjonalt.  

5.5.1 Analyse – informasjonstilgang  

Hvordan var det med informasjonstilgangen hos de viktigste aktørene i Pakistan? Er det noen 

av aktørene som hadde, eller kan ha hatt privat informasjon om saksforholdet som andre aktører 

manglet? 

Milner mener at den aktøren som sitter med tilnærmet fullstendig informasjon, spesielt i 

spørsmål om utenrikspolitikk, har muligheten til å forme politikken på det aktuelle saksfeltet. I 

denne casen er det militærets toppledelse som tradisjonelt har hatt mest informasjon om de ulike 

terrorgruppene, langt mer enn de andre aktørene i landet. Politikerne, som ofte ble sett på som 

korrupte og lite patriotiske, ble ofte ikke fortalt om hva som faktisk foregikk med tanke på 

militærets kontakt med de ulike militante gruppene (Lurås 2015).  

Det som frustrerte hæren mest var at den fordelen de lenge hadde hatt på grunn av tilgang til 

spesiell informasjon, hadde begynt å virke mot dem. Flere deler av befolkningen og mange 

politikere som hadde anti-amerikanske holdninger, hadde sympati med de ulike gruppene. De 

mente at militantene var deres egne landsmenn og brødre som hadde blitt radikalisert grunnet 

amerikansk krigføring, droneangrep osv. Følgelig mente de at man kunne skape fred og 

forsoning med dem ved å inngå en fredsavtale og gå vekk fra den amerikanske krigføringen 

(Lurås 2015).  

Militæret på sin side, med sin omfattende etterretningsvirksomhet, visste hvilke av de ulike 

gruppene som var deres venner og hvilke de ikke kunne forhandle med. De hadde allerede for 

noen år tilbake begynt å få informasjon om at toppledelsen til en del av disse gruppene, som for 

eksempel TTP, hadde blitt finansiert av de afghanske og indiske etterretningsorganisasjonene 

NDS og RAW. For den pakistanske hæren var det helt uakseptabelt å gå med på forhandlinger 
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med fienden. Lurås (2015) mener at selv om militæret la forholdene til rette for forhandlingene 

gjennom for eksempel delegatmøter og lignende, så var de aldri med på å støtte dem aktivt. 

Terrorangrepet i Karachi sommer 2014 skulle imidlertid bli vendepunktet. Da fikk nemlig 

hæren «rett»; deres ståsted om at det ikke gikk an å forhandle seg frem til fred med disse 

gruppene ble rettferdiggjort. Det er rimelig å anta at befolkningen valgte å stole på den 

institusjonen som tradisjonelt har hatt best tilgang til informasjon i landet – nemlig militæret.  

Oppsummering  

Fra diskusjonen ovenfor kan vi slutte at militæret hadde best informasjonstilgang grunnet sin 

omfattende etterretningsvirksomhet. Politikerne og befolkningen hadde følgelig ikke den 

samme tilgangen til informasjon som et landsmilitærvesen og dens etterretningsorganisasjon 

kan ha. Etter terrorangrepet i Karachi i 2014 var det naturlig for befolkningen å stole på at 

militæret var den institusjonen som var best egnet til å vite om hvilken kurs landet burde ta 

videre, i og med at forhandlingslinjen ikke hadde gitt resultater. Med dette kan vi konstatere at 

militærets tilgang til informasjon gav dem store fordeler når beslutningen om strategiendringen 

skulle foretas.  
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6 Konklusjon  

I dette siste kapittelet foretar jeg en oppsummering av oppgaven (del 6.1), svarer på 

problemstillingen (del 6.2) og kommenterer studiens implikasjoner (del 6.3) og dens 

begrensninger og forslag til videre forskning på feltet (del 6.4). 

6.1 Oppsummering 

Denne studien hadde som formål å søke svar på følgende problemstilling:  

Hva kan forklare at de pakistanske myndighetene endret strategi i håndteringen av Pakistansk 

Taliban og andre militante grupper ved å lansere militæroffensiven Zarb-e-Azb i 2014? 

Problemstillingen ble undersøkt på to nivåer – det internasjonale og det nasjonale nivået. Hvert 

nivå ble analysert under separate kapitler med egne underproblemstillinger og delspørsmål. 

Fremstillingen var organisert som følger:  

Kapittel 2 tok for seg den metodiske tilnærmingen og datagrunnlaget for oppgaven.  

Kapittel 3 gav en kort historisk bakgrunn for pakistansk terrorbekjempelse og samarbeidet med 

USA fra 2001 og frem til strategiendringen i juni 2014.  

Kapittel 4 tok for seg den første underproblemstillingen: i hvilken grad kan forholdet til USA 

forklare Pakistans strategiendring? Her diskuterte jeg Pakistans strategiendring i lys av landets 

forhold til USA. Glenn Snyders allianseteori, som sier noe om hvordan stater opptrer i en 

allianse, ble benyttet som ramme for analysen. Mer konkret diskuterte jeg om hvorvidt 

Pakistans strategiendring kan skyldes endring i landets avhengighet eller forpliktelse til 

alliansen med USA, eller om hvorvidt strategiendringen kan sees i lys av Pakistans egne 

endrede interesser om saken.   

Kapittel 5 tok for seg den andre underproblemstillingen: i hvilken grad kan innenrikspolitiske 

forhold forklare Pakistans strategiendring? Her baserte jeg analysen på Helen Milners 

poliarkimodell, som er en videreutvikling av Robert D. Putnams to-nivå spill. De nasjonale 

forklaringene ble søkt besvart ved å analysere endringer av preferanser, maktforhold og 

informasjonstilgang hos de relevante innenrikspolitiske aktørene i landet.  
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6.2 Studiens konklusjon 

Studiens hovedfunn og konklusjoner kan oppsummeres som følger:  

Fra analysen på det internasjonale nivået finnes det grunnlag for å konkludere med at Pakistans 

allianseavhengighet til USA i liten grad kan forklare landets strategiendring og lanseringen av 

militæroffensiven i 2014. Ved å sammenligne Pakistans behov for alliansen til USA med deres 

behov for Afghansk Taliban og Haqqani-nettverket, er det rimelig å slutte at Pakistan fortsatt 

ser på de to sistnevnte som sine «strategic assets» i Afghanistan, noe som betyr at de ikke ville 

vende ryggen til disse gruppene etter USAs ønsker. Dersom Pakistan verdsatte alliansen med 

USA mer enn deres behov for Haqqani-nettverket, så hadde landet også angrepet de såkalte 

good-Taliban på samme måte som de angrep Pakistansk Taliban og andre i bad-Taliban.  

Videre kan heller ikke Pakistans allianseforpliktelse forklare landets strategiendring. USAs 

trusler om å kutte deler av den militære bistanden har ikke vært troverdig siden USA selv har 

behov for å sikre Pakistan av sine egne langsiktige interesser i regionen. Dermed kunne Pakistan 

fortsette å angripe TTP og deres allierte i bad-Taliban, spare Haqqani-nettverket og good-

Taliban og fortsette å få den militære bistanden fra USA.  

Det som gjorde strategiendringen mulig var først og fremst endring av Pakistans egne interesser 

om saken. Det at USA gav Pakistan tydelige signaler om at de var på vei ut av Afghanistan, 

førte til at de strategiske kalkylene ble endret hos de pakistanske myndighetene. De kunne 

endelig gå etter deres fiender i Pakistansk Taliban, samtidig som good-Taliban kunne rømme 

og etablere seg andre steder, for eksempel i Afghanistan. Denne beslutningen var imidlertid tatt 

lenge før terrorangrepet mot flyplassen i Karachi i 2014.  

Fra analysen på det nasjonale nivået kan vi konkludere med at militæret og opposisjonspartiene 

PPP, MQM og ANP var de aktørene som var sterkeste tilhengerne av en militær løsning. Etter 

terrorangrepet endret preferansene seg hos befolkningen, noe som også kan ha fått 

flertallsregjeringen til Nawaz Sharif og opposisjonspartiet PTI til å endre standpunkt i favør av 

en militæroffensiv. Dermed ble preferansene langt mer like etter terrorangrepet, noe som økte 

sjansen for strategiendringen.  

Når det gjelder maktfordelingen i landet var den mer balansert mellom regjeringen og militæret. 

Det at befolkningens preferanser endret seg i favør av en militæroffensiv gjorde at militæret 

fikk tilbake sin tradisjonelle makt i forhold til regjeringen og kunne endre strategi. Tilgang på 
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spesiell informasjon hos militæret satte dem også i en særstilling til å kunne velge den kursen 

de ønsket.  

Som et endelig svar kan det konkluderes med at forholdet og presset til USA i liten grad kan 

forklare Pakistans strategiendring. Selv om det gjorde ingenting at også USA ønsket det, var det 

først og fremst Pakistan egne endrede interesser som gjorde at de endret strategi i 2014. Endring 

av preferanser hos opinionen og militærets press gjorde at regjeringen til slutt måtte godta 

strategiendringen.  

6.3 Forslag til videre forskning   

Denne studien har prøvd å finne forklaringer på den pakistanske strategiendringen og 

lanseringen av militæroffensiven i Nord-Waziristan ved å se på forholdet til USA og landets 

egne innenrikspolitiske forhold. En viktig og lite diskutert dimensjon er den mulige 

påvirkningen Kina kan ha hatt i Pakistans strategiendring.  

Kina har lenge slitt med separatistbevegelser i sin nordvestlige provins Xinjiang. For å 

videreutvikle denne provinsen inngikk de i 2015 en avtale med Pakistan om en rekke 

megaprosjekter verdt 46 milliarder dollar under China Pakistan Economic Corridor (CPEC). 

Dette er en samling av prosjekter som er ment å utvikle og oppgradere Pakistans infrastruktur, 

samt utvide de økonomiske forbindelsene mellom landene (BBC 2015). Korridoren anses å 

være en forlengelse av Kinas ambisiøse plan for det 21. århundrets Silkevei, og skal binde 

sammen Pakistan med Kinas nordvestlige provins Xinjiang.  

For å få til dette er både Pakistan og Kina avhengige av hverandre for å bukt med separatistiske 

og ekstreme islamistiske bevegelser i landene (CFR 2014). Fra Kinas side har det vært et 

problem av deler av de militante gruppene som har utført terrorangrep i Xinjiang også har 

affiliert seg med Pakistansk Taliban i Nord-Waziristan. Dette er primært East Turkestan Islamic 

Movement (ETIM). I så fall er det rimelig å tro at Kina kan ha hatt en viss påvirkning på den 

pakistanske beslutningen om å lansere militæroffensiven i 2014. Hvor stor påvirkning Kina har 

hatt er imidlertid en interessant problemstilling for videre forskning.  
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Vedlegg 1 - Intervjuguide  

Intervjuåpning – informer informanten om:  

 Målet med studien  

 

 At opptakene og skriftlige notatene fra intervjuet vil bli lagret digitalt av forskeren 

 

 At informantens svar vil bli brukt som datamaterialet i en masteroppgave, som vil bli 

offentliggjort i 2016.  

 

 At de digitale opptakene vil bli slettet etter at masteroppgaveprosjektet er ferdig, men 

noen av de skriftlige notatene fra intervjuet vil fortsatt ligge på nett i masteroppgaven.  

 

 At informanten kan velge å være anonym hvis ønskelig.  

 

 At informantens svar vil bli brukt i oppgaven og siteres med navnet til respondenten, 

med mindre han/hun ønsker å være anonym.  

 

Se til at informanten forstår disse betingelsene. Spør om han/hun aksepterer betingelsene og 

om det er noen spørsmål før vi begynner. 

Internasjonal forklaring på strategiendringen  

Hovedspørsmålene er markert med tall, mens noen av oppfølgingsspørsmålene som ble brukt 

i er i kursiv.  

1 Hva ville Pakistan med forhandlinger?  

o Hvilken nytteverdi kunne det ha for Pakistan at de inngikk fred med 

TTP?  

o Kunne de bruke dette mot afghanske myndigheter og «presse» dem til å 

samarbeide med Pakistan framfor India?  

 

2 I hvilken grad kan Pakistans avhengighet til USA forklare deres strategiendring? 

o Hvorfor trenger Pakistan og USA hverandre? Hva kan de tilby hverandre?  

o Hvordan er de avhengig av hverandre?  

o Hvem er mer avhengig?  

o Kan partene reelt sett klare seg uten hverandre?  

o Tror du avhengigheten forandret seg som følge av terrorangrepet 8. juni 

2014?  

o Ble Pakistan mer avhengig av USA?  
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3 I hvilken grad kan Pakistans allianseforpliktelse til USA forklare deres 

strategiendring?  

o I hvilken grad mener du Pakistan følte seg forpliktet til å starte offensiven 

pga. USAs CSF?  

o I hvilken grad mener du USA følte at de uansett måtte «redde» Pakistan fra 

militantene?  

 

4 I hvilken grad kan Pakistans interesser om saken vis-a-vis USAs interesser forklare 

strategiendringen? 

o Vil du si at Pakistans strategi om å «temme» TTP og bruke dem som 

proxies i Afghanistan feilet?  

o Hva kunne Pakistan tjene på en fredsforhandling med TTP?  

o Hva kunne USA tjene på at Pakistan angrep TTP?  

 

Innenrikspolitisk forklaring på strategiendringen  

1 I hvilken grad kan endring av preferanser hos de nasjonale aktørene forklare landets 

strategiendring?  

o Hvordan stilte det pakistanske militæret seg til en slik offensiv?  

o Hvordan føler du preferansene til opinion var etter terrorangrepet?  

o Var dette fortsatt «USAs krig»?  

 

2 I hvilken grad kan endring av maktfordelingen blant de nasjonale aktørene forklare 

landets strategiendring?  

o (Vil du mene at militæret fikk økt sin makt som følge av terrorangrepet, til å 

iverksette offensiven?  

o På hvilken måte kunne andre sub-nasjonale grupper stoppe suksesspotensialet 

til en mulig offensiv?)  

 

3 I hvilken grad kan endring av informasjonstilgang hos til nasjonale aktørene forklare 

landets strategiendring?  

 

4 Hadde de pakistanske myndighetene/ militæret noe «privat/skjult» informasjon som 

kan ha fått dem i retning av en offensiv? Reformuler dette.  

 

Oppsummering 

- Er det ifølge deg noen andre aspekter ved strategiendringen vi ikke har diskutert?  

- Har du noen tips til litteratur på feltet?  

- Har du noen tips til noen informanter på feltet?  

 

Takk for tiden din.  
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