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Forord 
Det at jeg nå kan levere denne masteroppgaven i historie, er mye takket være min gode 

veileder Hilde Henriksen Waage og hennes fokus på oss som studenter. Hun har bidratt med 

konstruktiv kritikk og kommentarer, og har vært en god støtte underveis i prosessen med å gi 

denne oppgaven form og innhold. 

I tillegg har mastergruppa til Hilde bidratt med gjennomlesning og kommentarer som har fått 

meg videre i prosessen. Vikarveileder Marte Heian-Engdal skal ha en stor takk for å ha 

hjulpet meg med å spisse oppgaven i en startfase som føltes uoverkommelig. 

 

Ada Nissen skal ha en stor takk for informasjon om at Training for Peace egnet seg som tema 

for en masteroppgave i historie. 

 

Sverre Dæhlen ved Utenriksdepartementets arkiv skal ha en stor takk for å ha funnet fram til 

både arkiverte og uarkiverte kilder om Training for Peace. 

 

Ansatte ved NUPIs bibliotek har vært til stor hjelp med å komme fram til kilder. John 

Karlsrud prosjektleder for Training for Peace ved NUPI skal ha en stor takk for å ha hjulpet 

meg med å finne fram til personer for intervjuer. 

 

Jeg ønsker å takke ISS og ACCORD for deres tilrettelegging for en student på reise til Sør-

Afrika, og for at de tok meg i mot og lot seg intervjue. 

 

Jeg vil få takke min mor, Eva-Lotta Lundgaard, for at hun ville bli med til Sør-Afrika og 

holde meg med selskap på turen. Jeg vil også takke resten av familien min for at de har lest 

korrektur og holdt ut med et evig mas og snakk om masteroppgaven i lang tid. 

 

Min samboer, Kristoffer Gundersen, skal ha en stor takk for å ha laget både kart og tidslinje 

til denne oppgaven, og for å ha lest korrektur.  
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1  – Innledning 
Peace-keeping requires that civilian political officers, human rights monitors, electoral 
officials, refugee and humanitarian aid specialists and police play as central a role as the 
military. Police personnel have proved increasingly difficult to obtain in the numbers required. 
I recommend that arrangements be reviewed and improved for training peace-keeping 
personnel - civilian, police, or military - using the varied capabilities of Member State 
Governments, of non-governmental organizations and the facilities of the Secretariat. 
      Boutros Boutros-Ghali, 19921 

 

I 1992 kom rapporten ”Agenda for Peace” fra FNs generalsekretær Boutros Boutros-Ghali. I 

denne kom han med en klar oppfordring til FNs medlemsland. De skulle bidra til å trene opp 

sivile, politi og militære til å bli fredsbevarende personell som kunne delta i fredsbevarende 

operasjoner. Med denne rapporten fra generalsekretæren ble mye av grunnlaget for det som 

skulle komme til å bli Training for Peace lagt. Et norsk fredsprosjekt, og et samarbeid 

mellom norske og sørafrikanske organisasjoner, med fokus på fredsbygging i Afrika. FNs 

generalsekretær oppfordret alle medlemslandene til å gripe den nye muligheten som nå lå 

foran dem, slik som verden hadde utviklet seg tidlig på 1990-tallet. Samtidig oppfordret han 

medlemslandene til å unngå å havne i den samme tilstanden av maktesløshet, på grunn av 

vetorett, som hadde vært rådende i Sikkerhetsrådet i FN under Den kalde krigen.2  

Helt fra FN ble grunnlagt i 1945 har Norge aktivt støttet opp under og fulgt FNs 

anbefalinger nøye. På 1990-tallet var Norge på leting etter en ny utenrikspolitikk som kunne 

definere Norges plass i verden og bidra til å fremme Norge og norske interesser. De norske 

interessene var en fredelig verden, og den nye norske politikken skulle bli 

engasjementspolitikken. Derfor var det naturlig at Norge, med sitt store engasjement for fred, 

så på denne rapporten fra Boutros Boutros-Ghali som et kall til å gjøre noe konkret og som en 

oppfordring til å bidra mer i fredsbygging. Norge valgte i 1995 å starte opp fredsprosjektet 

Training for Peace som skulle arbeide med å trene opp personer som skulle delta i 

fredsbevarende operasjoner i Afrika. På den måten ville Norge ikke bare følge Boutros-

Ghalis oppfordring, men også bidra til fredsbygging i et turbulent kontinent der blant annet 

massakre og folkemord preget Rwanda, Somalia var i borgerkrig og Sør-Afrika hadde kvittet 

seg på apartheid i 1994. 

Med den kalde krigens slutt i 1989 og Sovjetunionens oppløsning i 1991, stod verden 

foran store omveltninger. Av de to tidligere supermaktene, var det kun én igjen, USA. Norge 

                                                
1	  Boutros Boutros-Ghali, "An agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping: Report 
of the Secretary-General," red. (United Nations, 1992). punkt 52 (Min kursivering og utheving)	  
2 Ibid. punkt 75-86  
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hadde gjennom sitt medlemskap i NATO hatt en tydelig rolle på USAs side i den kalde 

krigen, men nå stod nye muligheter og utfordringer i kø. Hvordan skulle Norge drive 

utenrikspolitikk, når den klare rivaliseringen mellom øst og vest ikke lenger eksisterte? 

Svaret ble å legge større vekt på å hjelpe andre land, gjennom bistand, utvikling og bidrag til 

FN. Denne politikken skulle komme til å bli kjent som engasjementspoltikk fordi norsk 

engasjement for en fredeligere verden stod i fokus. Denne politikken ble utført i samspill 

mellom det offentlige og det ikke-statlige, og skulle komme til å bli kjent som ”den norske 

modellen”. Ut fra denne politikken oppstod prosjektet Training for Peace. 

Hvordan og hvorfor ble Training for Peace til? Hvordan har det norske engasjementet 

i Training for Peace utviklet seg i prosjektets levetid? Hvordan kan prosjektets lange levetid 

forklares? Hvilke resultater kan Training for Peace vise til? 

  

1.1   Training for Peace 
På 1990-tallet økte den norske freds- og engasjementspolitikken i omfang, og den ble preget 

av norske bidrag i blant fredssamtalene mellom Israel og Palestina som endte med Oslo-

avtalen og norske bidrag til fredsavtalen i Guatemala. Denne poltikken hadde sakte, men 

sikkert, vokst fram til å bli en politikk som Norge ville bruke til å fremme seg selv som et 

fredsland. I den samme perioden ble Training for Peace (TfP) en realitet. Dette skulle vise 

seg å bli et langvarig prosjekt som har vært aktivt fra oppstarten i 1995 og fram til i dag. TfP 

skulle arbeide for fred, men skulle bidra med en annen form for fredsbygging enn direkte 

militær innblanding. Med fokus på politi og sivile i fredsoperasjoner drev TfP opplæring og 

trening av personell fra lokale sivile institusjoner som politi, menneskerettighetsobservatører 

og andre sivile til å bidra i fredsbyggende arbeid. Dette arbeidet ble sett på som å være et 

unikt tilskudd til fredsarbeidet i Afrika, da ingen annen organisasjon hadde satset like sterkt 

på de sivile komponentene ved fredsbyggende arbeid tidligere.3 

I Boutros-Ghalis rapport fra 1992 kom han med anmodninger til medlemsstatene om 

videre fredsarbeid. Han presisterte hva FN måtte søke å gjøre i konflikter hvor krig kunne 

bryte ut, og hva medlemsstatene kunne bidra med for å beholde og skape fred i verden. Han 

presiserte også at det på den tiden faktisk var mulig å få noe gjort i regi av FN uten at 

handlinger skulle lammes av vetoer i Sikkerhetsrådet.4 I tillegg la han i denne rapporten stor 

vekt på at det en endret kontekst. Det var ikke bare et brudd i den ideologiske konflikten 
                                                
3 Intervju med Torunn Tryggestad, 24.08.16	  
4 Boutros-Ghali, "An agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping: Report of the 
Secretary-General." punkt 15 
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mellom vest og øst, men også dyptgripende endringer i en rekke land som gikk fra strenge 

regimer til demokratiske styreformer. Dette førte både til muligheter, men også utfordringer 

for FN på tidlig 1990-tall.5 Denne rapporten var betydningsfull og la planer for hvordan FN-

skulle drive sine fredsoperasjoner.6 

Ved oppstarten i 1995 skulle TfP arbeide for fred i det sørlige Afrika, med fokus på de 

landene som var en del av Southern African Development Community (SADC), men 

prosjektet utviklet seg i løpet av årene til å inkludere hele Afrika. Fra etableringen og frem til 

i dag har TfP vært et samarbeidsprosjekt mellom Utenriksdepartementet (UD) og en rekke 

ulike organisasjoner i Norge og Afrika. Fra starten av var det tre samarbeidspartnere i 

prosjektet i tillegg til UD. Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) som holdt til i Oslo og blant 

annet arbeidet med forskning på ulike tiltak for fred og deres virkning. NUPI hadde fra 

oppstarten av fungert som tilrettelegger og hadde det administrative ansvaret for TfP. African 

Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) holdt til i Durban i Sør-

Afrika. Dette var en sivil grasrotorganisasjon som arbeidet for å finne løsninger på konflikter 

i Afrika. Institute for Security Studies (ISS) holdt til i Pretoria i Sør-Afrika og var en 

organisasjon og forskningsinstitutt som jobbet for sikkerhet og utvikling, samt økonomisk 

vekst i Afrika.7 Disse tre organisasjonene skulle samarbeide for å gjøre TfP til et 

velfungerende prosjekt. 

I tillegg til disse tre partnerne var også andre aktører involvert i Training for Peace og 

bidro med ekspertise på ulike områder gjennom de 22 årene prosjektet har eksistert. 

Politidirektoratet (POD) er det norske politiets øverste organ og bidro til TfP med hjelp til 

trening av politi i afrikanske stater. I tillegg drev de FN-trening av afrikansk politi i Norge i 

forbindelse med NUPIs utvekslingsavtale med afrikansk politi. Kofi Annan International 

Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) holdt til i Ghana og ble medlem av TfP i 2004. 

Organisasjonen arbeidet med trening og utdanning av personer som skulle delta i 

fredsoperasjoner. I tillegg forsket KAIPTC på fred og fredsbygging i Afrika. African Civilian 

Response Capacity for Peace Support Operations (AFDEM) holdt til i Zimbabwe og var en 

afrikansk organisasjon som jobbet med å lage og opprettholde et register, en database, over 

trent personell klare til utplassering i fredsoperasjoner. AFDEM hadde en avtale med TfP om 

å holde oversikt over personer trent gjennom TfP. Eastern Africa Standby Force Coordination 

                                                
5 Ibid. punkt 8 
6 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes, og  Hanne Hagtvedt Vik, Krig og fred i det lange 20. århundre  (Oslo: 
Cappelen Damm akademisk, 2013). 246 
7 For enkelhetsskyld vil jeg i denne masteroppgaven bruke ”Institute for Security Studies” (ISS) som navn på 
organisasjonen, selv om organisasjonen frem til 01.01.97 het ”Institute for Defence Studies” (IDP)	  
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Mechanism (EASFCOM) holdt til i Nairobi i Kenya og var det styrende organet i Eastern 

African Standby Force (EASF). Dette var en av fem ulike regionale styrker til den stående 

afrikanske militære styrken (African Standby Force - ASF) som var en del av Den afrikanske 

unions beredskap.8 

Utenriksdepartementet finansierte Training for Peace med 28 millioner årlig gjennom 

Direktoratet for Utviklingssamarbeid, Norad, og pengene ble fordelt på de ulike 

samarbeidspartnerne. Siden oppstarten har prosjektet mottatt rundt 290 millioner kroner til 

sitt arbeid.9 Gjennom UD og Norad har norske myndigheter stått for finansieringen av 

prosjektet, og UD har lagt føringene for hva prosjektet skal utføre av aktiviteter. Gjennom sin 

innsats i TfP har Norge fått en viktig rolle i fredsprosesser i Afrika, og dette har igjen styrket 

Norges rolle som en fredsnasjon.10 Men hvor stor innvirkning har egentlig dette prosjektet 

hatt på afrikanske fredsprosesser?  

 

1.2   Fredsbygging og fredsoperasjoner 
I senere tids forskning har de sivile komponentene ved fredsbygging, som politi og 

organisasjoner, blitt trukket frem som viktige for at land skal lykkes med å oppnå varig 

fred.11 Fredsbygging defineres som den siste fasen i en konfliktsyklus. Fredsbygging gjelder 

både internasjonale konflikter, nasjonale konflikter og borgerkriger. Fredsbyggingen starter 

når en våpenhvile har fått konflikten til å bli mindre voldelig og når tiltak for å bedre et lands 

økonomi, gjenoppbyggingen av samfunnet og gjenoppretting av politikken er igangsatt. Men 

fredsbyggingen kan også igangsettes mens en konflikt er pågående eller en borgerkrig har 

startet. Strukturer som dannes før og under borgerkriger kan forme hvordan freden 

gjenopprettes etter konflikten har stoppet.12 Fredsbygging er en langsom og tidkrevende 

prosess som involverer sikkerhetsmessige og politiske tiltak, men også sosioøkonomiske 

tiltak for å være effektiv.13 Med andre ord må hele samfunnet inkluderes i fredsbyggende 

prosesser for at det skal ha en effekt. 

                                                
8 Training for Peace, "Training for Peace in Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-
2008," red. Randi Solhjell (2008). 
9 "Owerview of the programme,"  http://trainingforpeace.org/about-tfp/overview-of-the-programme/; Jan Speed, 
"Gjennomslag for bistandsprosjekt i Mali," Bistandsaktuelt, 
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2013/gjennomslag-for-norsk-fredsprogram-i-mali/. 
10 Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16 
11 Taisier M. Ali og  Robert O. Matthews, Durable peace : challenges for peacebuilding in Africa  (Toronto: 
University of Toronto Press, 2004); Rob Jenkins, Peacebuilding : from concept to commission, vol. 72, Global 
institutions series (London: Routledge, 2013). 
12 Ali og  Matthews, Durable peace : challenges for peacebuilding in Africa. 6 
13 Ibid. 3 
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Fredsbygging oppstod som begrep i tiden etter Sovjetunionens fall og den kalde 

krigens slutt.14 Likevel var det ikke før i 2006 det ble opprettet et eget FN-organ for 

fredsbygging – UN Peacebuilding Commission.15 Fredsbygging skiller seg fra fredsbevaring 

fordi fredsbygging også omfatter utvikling og menneskerettigheter, ikke bare rent 

sikkerhetsmessige utfordringer for å bevare fred.16 Gjennom å skape trygge strukturer i 

samfunnet som kan være med på å opprettholde freden, kan freden bestå. Slike strukturer kan 

være demokratisk styresett, et godt rettsvesen, vern mot maktmisbruk og en stabil økonomi. 

Fredsbevaring er tett knyttet til fredsbygging fordi det hele tiden må arbeides for å bygge fred 

og fredelige strukturer dersom en fred skal bevares. Det er ikke lett å definere akkurat hva 

fredsbevaring er. For hvordan bevarer man egentlig en fred i praksis? Fredsbevaring er å 

utplassere militære styrker eller politi med godkjenning fra landet det utplasseres i og helst 

med godkjenning fra FN og det internasjonale samfunnet, slik at en rekke oppgaver knyttet til 

å unngå utbrudd av krig ved å bruke så lite makt som mulig.17 Dette betyr at det ikke er så 

store skiller mellom fredsbygging og fredsbevaring. I denne oppgaven vil all deltakelse i 

operasjoner for fred benevnes som ”fredsoperasjoner”, uansett om operasjonene er 

fredsbevarende eller fredsbyggende.18 

I denne sammenhengen framstår arbeidet til Training for Peace som særdeles viktig. 

Fokuset til TfP har lagt på å jobbe med fredsbygging innad i et land gjennom sivile 

komponenter, fremfor å bli påtvunget utenfra gjennom militære midler, da militære og 

utenlandske styrker kan gjøre vondt verre ved at det presser frem internasjonale ønsker med 

makt, fremfor å skape fred på landets og folkets egne premisser. Gjennom sivile komponenter 

som politi, menneskerettighetsobservatører og ikke-statlige organisasjoner kan stater arbeide 

for å skape fred ”innenfra” ved at strukturer i samfunnet er med på prosessen. Med det menes 

det at for at et land skal få fred, må freden oppstå innad i en stat, og ikke bli påtvunget 

”utenfra” med makt av utenlandske styrker med mandat fra FN eller Den afrikanske union 

(AU). Det vil ikke være mulig å skape en varig fred i en stat dersom det ikke arbeides for 

dette innad i staten selv. Det er nettopp denne innenfra-tanken som preger arbeidet til TfP. 

                                                
14 Ibid. 315 
15 United Nations Peacebuilding Support Office, "Peacebuilding Faq," United Nations, 
http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/faq.shtml#q12. 
16 Jenkins, Peacebuilding : from concept to commission, 72. 2 
17 Eric Berman, Katie E. Sams, og  Research United Nations Institute for Disarmament, Peacekeeping in Africa 
: capabilities and culpabilities  (Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2000).23-25 
18 Årsaken til dette er at de operasjonene det er snakk om er av ulik karakter ut fra hvor de foregår og hvilken 
organisasjon (FN eller AU) som står bak dem. 
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En annen viktig del av Training for Peace, i tillegg til selve treningen av de sivile, er 

programmets bidrag til anvendt forskning og utvikling av teorier innenfor forskningsfeltet om 

fredsoperasjoner i Afrika.19 Bidragsyterne i TfP, NUPI, ISS og ACCORD, forsker på og 

utformer teorier omkring temaet fredsbygging og ser på hvordan sivile kan være med i en 

tidlig fase av fredsbygging. Det virker å råde en oppfatning om at siden militærmakt kun kan 

gjøre noe, men ikke alt, i en fredsprosess, må de sivile bidra for å sikre varig fred i land som 

har opplevd konflikt. Da er det viktig at disse sivile kommer inn på et tidlig stadium i 

fredsprosessen. Fredsbygging med fokus på sivile ble et viktig satsningsområde for norske 

myndigheters utenrikspolitikk på 1990-tallet som et ledd i norsk engasjementspolitikk. Derfor 

har også dette vært av stor betydning for forskningen i Training for Peace fordi prosjektet har 

vært underlagt UD og de føringer som har blitt lagt på norsk utenrikspolitikk. 

 

1.3   Engasjementspolitikk 
Engasjementspolitikken – det arbeidet Norge gjør for fred, utvikling, bistand, miljø, 

multilateralisme og menneskerettigheter rundt omkring i verden - har vært med på bygge et 

bilde Norge som en moralsk og humanitær stormakt. Norsk engasjementspolitikk har blitt et 

nytt nasjonalt symbol, på linje med andre symboler som former nordmenns nasjonale 

identitet.20 Begrepet engasjementspolitikk ble introdusert av Rolf Tamnes i det sjette bindet 

til Norsk utenrikspolitikks historie Oljealder 1965-1995 hvor han forklarte de karakteristiske 

trekkene ved norsk utenrikspolitikk etter den kalde krigens slutt.21 Men engasjementspoltikk i 

seg selv var ikke noe nytt fenomen i norsk politikk.22 Det reflekter den politiske endringen til 

å satse stadig mer på bistand og utviklingshjelp i andre land. 

Siden tidlig i 1990-årene er engasjementspolitikk blitt en bredere ramme omkring 

bistands- og utviklingspolitikken. Engasjementspolitikken defineres som en forpliktelse til å 

hjelpe – uavhengig av om norske interesser er berørt. Dette har siden slutten av den kalde 

krigen på vært et viktig insentiv for det norske bidraget til fredsprosesser i verden og har 

bidratt til et inntrykk av Norge som en ”fredsnasjon”.23 Grunnen til dette inntrykket av Norge 

som en fredsnasjon kommer ikke bare av norske tradisjoner og at Norge bidrar i FN. Det 

kommer også av de store summene med penger som Norge årlig legger i bistand, både for å 
                                                
19 Intervju med John Karlsrud 31.03.16 
20 Øyvind Østerud (red.), "NOU 2003: 19 – Makt og demokrati," red. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Oslo2003). 
21 Rolf Tamnes, Oljealder 1965-1995  (Oslo: Universitetsforlaget, 1997). 
22 Lene Kristoffersen, "Interesser i norsk engasjementspolitikk," Oslo files on defence and security (trykt utg.) 
2009, no. 04 (2009). 8-10 
23 Ibid.10. 
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hjelpe andre land i nød, men også for å forsøke og skape fred i konflikter over hele verden. 

Siden 1990 har Norge gitt rundt 437 milliarder kroner i bistand.24 

Norges uttalte tro og tillitt til FN har vært sterk og vedvarende siden organisasjonen 

ble til i 1945 og dette har dannet grunnlaget for mye av norsk utenrikspolitikk siden. Tross i 

at Sikkerhetsrådet til tider var handlingslammet, fortsatte Norges tro på FN gjennom andre 

organer i organisasjonen under den kalde krigen.25 Denne handlingslammelsen av FN 

Sikkerhetsrådet var til stede gjennom hele den kalde krigen. En rekke veto fra enten 

Sovjetunionen eller USA, skapte et FN uten mulighet til å handle i svært mange situasjoner. 

Men med den kalde krigens slutt og Sovjetunionens fall i 1991, ble scenen igjen satt for et 

handlende FN.26 

Norge har støttet opp under det nye fredsbyggende arbeidet FN satte i gang etter den 

kalde krigens slutt, både gjennom å gi økonomisk støtte, men også ved å stille militære 

styrker til rådighet for utplassering i fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner.27 

Det som på mange måter kan kjennetegne norsk utenrikspolitikk i årene etter andre 

verdenskrig og frem til 1990 er en tredeling av ansvarsområder. Hvor norske 

sikkerhetspolitiske interesser er ivaretatt gjennom medlemskap i NATO, mens norske 

økonomiske velferdspolitiske interesser har blitt ivaretatt gjennom medlemskap i ulike 

mellomstatlige organisasjoner som EFTA, EØS, OECD og GATT. Medlemskapet i FN har 

mer vært rettet inn mot å ivareta Norges ideelle og engasjementspolitiske interesser. Det har 

gjennom FN vært mulig å forene norske egennyttige perspektiver med ideelle motiver i den 

norske utenrikspolitikken.28 

Med den kalde krigens slutt endret FNs arbeidsområde seg i stadig større grad fra å 

fokusere på et øst-vest perspektiv til å få et større fokus på nord-sør problematikk og 

perspektiver. Nord-sør konflikten har i større grad tatt over som den viktigste arbeidsområde, 

og det fleste av FNs intervensjoner og arbeid har foregått i ”den tredje verden”.29 Gjennom å 

gi store summer til bistand, både gjennom FN-systemet og andre kanaler, kan Norge ses som 

en brobygger mellom Sør og Nord. Fra 1975 til 1995 var det en nidobling av bistanden sett i 

prosent av BNP.30 

                                                
24 "Norsk bistand i tall," Norad, https://www.norad.no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/?tab=geo. 
25 Olav Riste, Norway's foreign relations : a history, 2 utg. (Oslo: Universitetsforl., 2005). 256 
26 Riste, Norway's foreign relations : a history. 255, 284 
27 Gunnar Fermann, FN mellom gamle visjoner og nye realiteter : FN i norsk utenrikspolitikk etter den kalde 
krigen, vol. nr 7/95, Rapport (Universitetet i Trondheim. Senter for miljø og utvikling : trykt utg.) (Dragvoll: 
SMU, Universitetet i Trondheim, 1995).13 
28 Ibid. 9 
29 Ibid.1-2 
30 Ibid.15-16 
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1.4   ”Den norske modellen” 
Fra 1990-tallet ble den norske formen for å drive utviklingshjelp kjent som ”den norske 

modellen”. Dette var et tett sammenvevd samarbeid mellom statlige organer, 

forskerinstitusjoner og frivillige humanitære organisasjoner. Dette tette samspillet mellom 

stat, forskning og organisasjoner gjør veien til toppen kort, men samtidig får det et halv-

offisielt uttrykk. Det er ikke lenger klart hvem som gjør hva og hvilken rolle de ulike 

aktørene har i forhold til hverandre. Det at ikke-statlige organisasjoner i det store og det hele 

betales av staten og utfører statlig politikk er med på å forsterke dette inntrykket. I ”den 

norske modellen” blir nemlig norsk politikk bestemt i departementene, men utført gjennom 

tredjeparter ved at en del av bistandsmidlene via disse organisasjonene og ikke gis direkte til 

mottakerlandene. Denne tredjeparten er i stor grad frivillige organisasjoner som samarbeider 

tett med myndighetene, og driver humanitært arbeid i land hvor nøden og behovet for hjelp er 

stort.31 Dette var også en betegnelse som UD selv tok i bruk gjennom rapporten ”Norge i 

fredens tjeneste” fra 2000.32  

Det er ikke slik at all norsk bistand gis gjennom en tredjepart. Norge gir også 

bistandspenger direkte til mottakerland, men gjennom tredjeparter er bistanden mindre i fare 

for å bli misbrukt gjennom korrupsjon eller bli brukt til feil formål.33 Det at norsk bistand gis 

gjennom tredjeparter får virksomheten til å virke ”halv-offisiell”, med et samspill mellom 

staten, ulike organisasjoner og en rekke forskningsinstitutter. Dette samspillet har, ifølge 

professor i statsvitenskap Øyvind Østerud, blitt kritisert av Riksarkivaren for å være for 

dårlig dokumentert. Han påstår at det blir vanskelig å etterprøve hva norske aktører har gjort 

og hva de har oppnådd.34  

På 1990-tallet ble det proklamert fra politikere og medier at Norge var et lite land som 

ønsket å fremstå som en ”humanitær stormakt”.35 I 2007 kom daværende utenriksminister 

Jonas Gahr Støre med en uttalelse om at Norge ikke lenger skulle kalle seg en ”humanitær 

stormakt”. Han mente begrepet ”stormakt” viste til egeninteresser, noe han ikke mente stemte 

for Norges vedkommende. Ifølge Støre hadde ikke Norge egeninteresser i sitt 

                                                
31 Terje Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen, 2. utg. utg. (Oslo: Gyldendal 
akademisk, 2009). 41-141 (Del 2) 
32 Utenriksdepartementet, "Norge i fredens tjeneste," Regjeringen Stoltenberg I, 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fredenstjeneste/id467585/. 
33 "Korrupsjon og fattigdom - bistand i høyrisikosonen," Norad, 
https://www.norad.no/migrering/nyheterrunde2/korrupsjon-og-fattigdom---bistand-i-hoyrisikosonen/. 
34 Øyvind Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?," Nytt norsk tidsskrift 23, no. 4 (2006).310 
35 Begrepet ”humanitær stormakt” stammer fra Jan Egeland, og blir brukt av Øyvind Østerud i ”Lite land som 
humanitær stormakt” 2006. 
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fredsengasjement, og stormaktbegrepet kunne sies å vise til nettopp dette.36 I senere tid har 

det kommet fram at Norge har egeninteresser. Disse egeninteressene sammenfaller med målet 

om en fredeligere verden. En fredeligere verden er noe Norge er tjent med, og som en liten 

stat bør landet jobbe for fred i verden, fordi dette er noe som vil gagne alle små stater, som 

Norge. 

Historiker Terje Tvedt bruker begrepet ”den norske modellen” i et forsøk på å forklare 

endringene i norsk utenrikspolitikk fra 1980-tallet og fremover. Han legger vekt på at den 

politiske ledelsen i Norge på 1980-tallet ikke hadde noen ambisjoner eller ekspertise til å 

spille en pådriverrolle i internasjonal politikk, mens det skjedde et skifte på 1990-tallet hvor 

man i det politiske Norge begynte å fremstilte Norge som ”fredslandet” og som en humanitær 

stormakt.37 Tvedt påstår at ”den norske modellen” er nasjonalkorporativ, og at den fører til at 

staten og Utenriksdepartementet legger føringer for all norsk aktivitet utenlands. Norske 

egeninteresser går hånd i hånd med norske utenrikspolitiske målsetninger og dette er med på 

å styre alle de norske internasjonale aktørene. Grunnen til at departementet kan bestemme 

hva norske aktører, organisasjoner og institusjoner skal bedrive utenlands, ligger i at pengene 

til disse aktivitetene kommer fra UD. Ingen penger, ingen aktivitet.38 

 

Det er debatt rundt norsk engasjementspoltikk og norsk bistand. Norsk bistand har vært 

kritisert for å være uten klare mål, og for å være et påskudd for å få Norge til å fremstå som 

en ”fredsnasjon” – uten at den fostrer virkelige resultater.39 Likevel, Norge drev en aktiv 

fred- og engasjementspolitikk på 1990-tallet, og Training for Peace passet godt inn i denne 

tradisjonen da prosjektet ble til. 

”Engasjementspolitikken er det nærmeste norske myndigheter kommer en nasjonal 

globaliseringsstrategi”, skrev statsviter Øyvind Østerud i 2006 i sin artikkel om Norge som 

en humanitær stormakt.40 Østerud var kritisk til hvordan den norske engasjementspolitikken 

ble utført og han fokuserte på at det var store penger som gikk inn i denne politikken, men at 

det var og har vært lite fokus på hvilken virkning denne politikken har hatt. Er det slik at den 

faktisk hadde gode resultater å vise til? Hans poenger kan være med på å belyse noen sider 

ved Training for Peace som har blitt kritisert for manglende fokus på resultater. 

                                                
36 NUPI skole, "Norge en fredsnasjon," NUPI, http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/20082/Norge-en-
fredsnasjon. 
37 Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen.41 
38 Ibid. 127 
39 Riksrevisjonen, "Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand," Riksrevisjonen, 
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/bistand.aspx. 
40 Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?." 318 
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1.5   Teoretisk rammeverk 
For å forstå hvordan Norge tenkte og hvordan et prosjekt som Training for Peace ble til, er 

det viktig å forstå de politiske tankene og retningene som var med på å styre norsk 

utenrikspolitikk på 1990-tallet. Norsk utenrikspolitikk må settes inn i en større ramme, og 

forstås i en internasjonal kontekst. Hvordan så verden ut, og hva var Norges rolle i denne 

verden? 

Små stater, som Norge, har flere grunner til å drive en aktiv utenrikspolitikk. En av 

grunnene til dette er å vise seg fram på den internasjonale arenaen, men et lite land som 

Norge har også en interesse av en fredelig verden. Derfor satser små stater, som Norge, på 

FN og arbeider for at hverken verden eller FN skal domineres av stormakter og deres 

militære styrker. Det å støtte opp under internasjonale strukturer som FN er med på å 

beskytte små stater, samtidig som det er med på å bevare en fredelig struktur i verden. Dette 

er av Norges største interesse og knytter seg til den utenrikspolitikken landet har valgt å føre. 

Med et klart fokus på å videreføre og forsterke det norske selvbildet av landet som en 

fredsnasjon, har den norske utenrikspolitikken manifestert seg i den norske 

engasjementspolitikken. Norge skal bruke av sitt økonomiske overskudd knyttet til landets 

oljerikdom til å skape en fredeligere verden. Med bakgrunn i Nobels fredspris, nøytralitet og 

upartiskhet, FN-medlemskap, og rollen som forkjemper for fred, menneskerettigheter og 

bistand, har Norge bygget seg opp et selvbilde som en fredsnasjon. Norges bidrag til 

fredsprosessene i Midtøsten og i Mellom-Amerika har vært med på å forsterke dette bildet av 

at norske gjør en innsats for en fredeligere verden ved at det har gitt et inntrykk av at Norge 

har vært ”overalt” og deltatt i alle verdens hjørner for å skape fred. Den norske 

engasjementspolitikken ble særlig stor på 1990-tallet og har vært viktig for å bygge videre på 

det norske selvbildet av Norge som en fredsnasjon.41 I følge statsviter Helge Hveem har 

engasjementspolitikken blitt brukt for å heve Norges innflytelse internasjonalt og til å 

profilere landet.42 

En måte denne norske engasjementspolitikken har vist seg på, har vært gjennom det 

historiker Olav Riste kaller ”misjonærimpulsen”. Dette mener han er en overbevisning om at 

Norge har en viktig rolle å spille i å gjøre verden fredeligere basert på rettferdige og 

humanitære verdier. Ikke ulikt den kristne misjoneringens overbevisning om å gjøre verden 

                                                
41 Hilde Henriksen Waage, "Peacemaking is a risky business" : Norway's role in the peace process in the 
Middle East, 1993-96, vol. 1/2004, PRIO report (trykt utg.) (Oslo: International Peace Research Institute, 
2004).3 
42 Hveem Helge, "Utviklingspolitikken i endring?," Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 30, no. 01 (2015).1 
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kristen gjennom å dele sine kristne verdier. Riste påpeker det at tanken om at Norge skulle ha 

en rolle i verden som skulle bidra til å føre verden mot en fred som bygget på internasjonal 

lovgivning og humanitære verdier, forble sterk i tiden etter utenriksminister Halvdan Koht la 

vekt på dette i 1905 da han ga ut boken Fredstanken i Norges-sogo: Noreg i den 

samfolkelege rettsvoksteren Fredstanken i Norges-sogo: Noreg i den samfolkelege 

rettsvoksteren, hvor Koht forsøkte å tegne et bile av Norge som en fredsnasjon.43 Denne 

misjonærimpulsen ble gjerne begrunnet med et ønske om å gjøre verden fredeligere gjennom 

å overføre til verden det som hadde fungert så bra for Norge, nemlig demokrati, velferdsstat, 

en trygg rettsstat og fred. Sammen med det sterke norske selvbildet av landet som en 

fredsnasjon økte iveren etter å spre de norske verdiene til resten av verden på 1990-tallet.44 

Historiker Helge Pharo mener at det Riste forsøker å vise med begrepet 

”misjonærimpulsen” er det faktum at Norge har hatt et problem med å velge et klart mål for 

sin utenrikspolitikk i tiden etter den kalde krigen. Dermed har norske regjeringer valgt å se 

bakover til misjonsvirksomheten i mellomkrigstiden som en rettesnor for å arbeide for en 

fredeligere verden gjennom fokus på bistand og menneskerettigheter.45 På mange måter kan 

nok denne ”misjonærimpulsen” sies å ha banet veien for det som skulle komme til å bli 

engasjementspolitikken i norsk utenrikspolitikk. ”Misjonærimpulsen” og den norske 

engasjementspolitikken har bidratt til selvbildet av Norge i norsk utenrikspolitikk og blir 

gjerne framstilt som at Norge er et lite land med en fredstradisjon, at landet bruker store 

summer på bistand og at utenrikspolitikken skal være tett knytte til FN og NATO.46  

 

1.6   Kilder og metode 
Det er gjort lite forskning på Training for Peace som prosjekt bortsett fra det de involverte 

partnerne har gjort. Gjennom forskning og evalueringer av seg og sitt arbeid med TfP har 

samarbeidspartnerne i TfP belyst prosjektets styrker og svakheter. Det har blitt foretatt 

eksterne evalueringer av prosjektet som har hatt betydning for prosjektets videre vei og 

utvikling, men det finnes ingen historisk forskning som kan belyse prosjektet og dermed 

viktige sider ved UDs samarbeid med og bistand til andre organisasjoner. De eksterne 

                                                
43 Riste, Norway's foreign relations : a history. 255-256, 273 Halvdan Koht, Fredstanken i Norges-sogo: Noreg 
i den samfolkelege rettsvoksteren (Oslo: Samlaget, 1906). 
44 Frode Liland, Kirsten Alsaker Kjerland, og  Vibeke Kieding Banik, 1989-2002: på bred front  (Bergen: 
Fagbokforl., 2003). 82 
45 Helge Pharo, "Den norske fredstradisjonen : et forskningsprosjekt," Historisk tidsskrift (Oslo : trykt utg.). 84 : 
2005 : 2. 
46 Axel Borchgrenvink Halvard Leira, Nina Græger, Arne Melchior, Eli Stamnes, Indra Øverland, "Norske 
selvbilder og norsk utenrikspolitikk," red. Halvard Leira (NUPI, 2007).	  
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evalueringene har stort sett blitt gjennomført av de samme institusjonene, og hver gang har de 

blitt laget på anmodning fra UD, som også har betalt evalueringene.  

 

1.6.1 Skriftlige kilder 

Primærkildene til denne masteroppgaven er av to typer, skriftlige kilder i form av 

dokumenter fra Utenriksdepartementets arkiv, NUPIs bibliotek og arkiv, arkivene til ISS og 

ACCORD, og muntlige i form av intervjuer med sentrale aktører. 

Arkivmaterialet denne oppgaven i all hovedsak baserer seg på kommer fra 

Utenriksdepartementets arkiv og omhandler arbeidet med TfP i perioden 1995-2015. Jeg 

bruker også eksterne evalueringer, og rapporter og evalueringer fra de samarbeidende 

partnerne NUPI, ISS og ACCORD. Kildene fra UDs arkiv er av to ulike typer. På den ene 

siden er det arkiverte notater, brev, fax og e-poster som har en arkivkode og dato, som gjør 

det lett å etterprøve kildenes reliabilitet. På den andre siden har jeg fått tilgang til dokumenter 

som ikke er arkiverte og hentet fra en rekke permer tilhørende en ukjent saksbehandler. Det 

at UDs arkivavdeling har valgt å gi meg tilgang til disse kildene. Det at disse kildene ikke er 

arkivert på riktig måte, gjør det litt vanskelig for meg å bruke dem. Samtidig har jeg funnet 

viktig informasjon der som jeg trenger til denne masteroppgaven. 

Training for Peace har sin egen hjemmeside hvor det gis informasjon om prosjektet. 

Her legges det ut publikasjoner med relevans for TfP fra de samarbeidende partnerne ut.47 

TfP produserer egne nyhetsbrev som publiseres på nettsiden, men disse går ikke lenger 

tilbake i tid enn 2013 og er dermed lite relevante for min oppgave. 

 

1.6.2 Muntlige kilder 
I tillegg til å studere historiske kilder i arkiver og bruke bøker til å forklare situasjoner rundt 

prosjektet, har jeg i denne oppgaven også benytte meg av intervjuer av personer med nær 

tilknytning til Training for Peace. I og med at prosjektet startet opp i 1995 er det mulig for 

meg å benytte meg av intervjuer av førstehåndskilder. Det er både fordeler og ulemper 

knyttet til intervju som metode. På den ene siden gir intervjuer en god innsikt i hva som 

faktisk foregikk i og rundt prosjektet helt fra oppstarten av ved at personer som faktisk var til 

stede kan fortelle det de opplevde og dermed supplere de skriftlige kildene jeg fant i arkiver. 

På den andre er det utfordringer knyttet til å bruke intervju som metode. Menneskers minne 

kan preges av glemsel når de skal skue tjue år bakover i tid. I tillegg er det slik at når en skal 

                                                
47 Training for Peace, "Training for Peace,"  http://trainingforpeace.org/.  
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snakke om sin egen fortid, kan man bruke bruddstykker av minner for å konstruere en fortid 

man selv er fornøyd med. Denne informasjonen stemmer nødvendigvis ikke helt med 

hvordan fortiden faktisk var.48 Ved å intervjue personer som alle har vært tilknyttet 

prosjektet, vil jeg komme til å få informasjon som er subjektiv og knyttet til personenes egen 

oppfatning av det de var en del av. Dette vil jeg forsøke å verifisere gjennom arkivmateriale 

og sekundærlitteratur. På den måten håper jeg å kunne gi et fyllestgjørende bilde av Training 

for Peace og programmets rolle, virksomhet og resultater. 

 De muntlige kildene stammer fra intervjuer av personer med tilknytning til Training 

for Peace. Personer jeg har intervjuet til denne masteroppgaven er: Torunn Tryggestad 

(PRIO, tidligere NUPI), Cedric de Coning (NUPI/ACCORD), Bård Hopland (UD), Kjell 

Hødnebø (UD), Kwesi Mngqibisa (ACCORD), Vasu Gounden (ACCORD), Yvonne 

Akpasom (AU, tidligere ACCORD), Mark Malan (tidligere ISS), Jakkie Cilliers (ISS), 

Annette Lejenaar (ISS), Dag Roger Dahlen (PHS), Bjørn Hareide (tidligere POD) og Ramesh 

Thakur (Tidligere medlem i FNs Department of Peacekeeping Operations og tidligere 

medlem av TfPs International Advisory Board).  

 

1.6.3 Litteratur 
Det finnes mye litteratur som handler om norsk engasjementspoltikk og norsk innsats for fred 

i andre land, som kan bidra til å kaste lys over denne oppgaven og gi en bredere forståelse av 

hva Training for Peace er og hvordan dette prosjektet passer inn i den norske 

utenrikspolitiske konteksten. 

Historiker Rolf Tamnes har i boken Oljealder 1965-1995 som er sjette bind i 

samlingen Norsk utenrikspolitisk historie beskrevet den historiske utviklingen av norsk 

utenrikspolitikk som skulle komme til å bli kjent som engasjementspolitikken.49 Historiker 

Olav Riste har i sitt verk om norsk utenrikspolitikk Norways Foreign Relations beskrevet det 

han kaller ”misjonærimpulsen” som en måte å se norsk engasjement for fred i verden 

gjennom den måten norsk utenrikspolitikk har blitt utført.50 På bred front er tredje bind i 

Norsk utviklingshjelps historie og er skrevet av forskerne Frode Liland og Kirsten A. 

Kjerland. Boken tar for seg flere sider ved norsk bistandspolitikk i perioden etter den kalde 

krigens slutt. Historiker Hilde Henriksen Waage viser i PRIO-rapporten Peacemaking is a 

Risky Business hvordan det norske engasjementet og involveringen i fredssamtalene bak 
                                                
48 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var : en innføring i historiefaget, 2. utg. utg. (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1999).191-197 
49 Tamnes, Oljealder 1965-1995.	  
50 Riste, Norway's foreign relations : a history. 



	  14	  

Oslo-avtalen ble til. Waage forklarer hva det er som gjør at små stater som Norge har et 

ønske om å hevde seg i internasjonalt som en forkjemper av fred.51 Forsker Lene 

Kristoffersen ved Institutt for forsvarsstudier skriver i Interesser i norsk engasjementspoltikk 

om hvilke motiver som ligger bak det norske arbeidet for fred og konfliktløsning i verden.52 

Hun fokuserer på at Norge siden slutten av den kalde krigen økte sin innsats i fredsbyggings 

aktiviteter verden over. Historiker Terje Tvedt skriver i Utviklingshjelp, Utenrikspolitikk og 

Makt – Den norske modellen om hvordan Norge bedrev en utenrikspolitikk som bandt  ulike 

samfunnsaktører sammen i et stort nettverk.53 Tvedt kritiserer norske myndigheter for på 

denne måten å drive elitesirkulasjon og korporativisme, samtidig ser han fordeler ved å drive 

utenrikspolitikk på denne måten. Øyvind Østerud skrev i 2006 artikkelen ”Lite land som 

humanitær stormakt” i Nytt Norsk Tidsskrift hvor han tar opp Norges selvbilde som 

fredsnasjon og den utenrikspolitikken landet har ført.54 Artikkelen er et viktig bidrag til r å 

bygge opp en forståelse av den kritikken som kan stilles ved måten norsk utenrikspolitikk har 

blitt ført på. Samtidig kritiserer Østerud den norske politikken for å være uten fokus på 

resultater 

 

1.6.4 Internasjonal litteratur 
Det finnes en omfattende internasjonal litteratur om fredsbygging, fredsbevaring og 

fredsoperasjoner.  

Eric G. Berman og Katie E. Sams har skrevet boken Peacekeeping in Africa: 

Capabilities and Culpabilities som ble utgitt av FNs forskningsinstitutt for avvæpning 

(UNDIR) i Sveits og Insitute for Secutity Studies (ISS) i Sør-Afrika. I denne boken tar de opp 

problemer knyttet til å definere hva fredsbevaring egentlig er, og hvordan dette har blitt gjort 

i Afrika.55 Boken kaster også lys over SADC-regionens utvikling og fokus på fredsbygging 

og fredsbevaring. PhD. Taisier M. Ali og professor Robert O. Matthews samler i sin bok 

Durable Peace – Challenges for Peacebuilding in Africa en rekke bidrag om hvordan Afrika 

bygger fred med klare eksempler fra ulike afrikanske stater.56 I boken skriver de også 

generelt om fredsbyggingsteori og om hvordan det bør jobbes med fredsbygging. Professor 

                                                
51 Waage, "Peacemaking is a risky business" : Norway's role in the peace process in the Middle East, 1993-96, 
1/2004. 
52 Kristoffersen, "Interesser i norsk engasjementspolitikk." 
53 Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen. 
54 Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?."	  
55 Berman, Sams, og  United Nations Institute for Disarmament, Peacekeeping in Africa : capabilities and 
culpabilities. 
56 Ali og  Matthews, Durable peace : challenges for peacebuilding in Africa. 
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Rob Jenkins skriver i sin bok Peacebuilding. From concept to commission om 

fredsbyggingens historie, om hva fredsbygging er og går ut på og om FNs 

Fredsbyggingskommisjon og denne kommisjonens arbeid.57 Professor Dr. Ulf Engel & og 

Dr. João Gomes Porto sammenfatter i sin bok Africa’s New Peace and Security Architecture 

– Promoting Norms, Institutionalizing Solutions hvordan Afrika har utviklet sitt arbeid for 

fred fra å være ineffektivt og lite handlekraftig gjennom OAU (Organisasjonen for afrikansk 

enhet) til å bli endret og bedre rustet for handling gjennom overgangen til AU (Afrikanske 

Union) i 2000.58 Gjennom opprettelsen av AU har man forsøkt å skape en ny fred- og 

sikkerhetsarkitektur i Afrika, som har som mål å bidra til å skape fred på en ny og bedre 

måte. Paul D. Williams’ bok War & Conflict in Africa forsøker å vise hvorfor det var en 

oppblomstring av konflikter i Afrika etter den kalde krigens slutt, samtidig ser boken på 

hvordan det internasjonale samfunnet forsøkte å få en slutt på disse konfliktene, samt 

forsøkte å unngå nye konflikter.59  

 

1.7   ”En ny verdensorden” etter 1990 
I sin bok Oljealder beskriver historiker Rolf Tamnes perioden etter andre verdenskrig som 

”En ny verdensorden”.60 Dette kan også være en passende beskrivelse for tiden etter 1990. På 

denne tiden var det var dyptgripende endringer i verdenssamfunnet som la til rette for at en 

opprettelse av Training for Peace var mulig fordi prosjektet oppstod ikke i et vakuum. Den 

kalde krigens slutt og en fornyet tillitt til FN-systemet åpnet opp mange dører for fred- og 

kapasitetsbygging. Dette førte til en endring i norsk utenrikspolitikk, som skulle komme til å 

gi Norge større innflytelse på den internasjonale arenaen for fred og fredsdiplomati. Med 

oppfordringen fra FNs generalsekretær i 1992 i ”An Agenda for Peace”, om å bidra til å trene 

opp sivile, politi og militære kunne Norge følge FNs anbefalinger og samtidig drive sin nye 

og aktive fredspolitikk. Training for Peace passet godt inn i denne nye politikken og ble et 

konkret eksempel på hvordan denne politikken kunne utføres i praksis. I og med at prosjektet 

ble lagt til Sør-Afrika som nettopp hadde blitt en demokratisk i 1994, framstår det som 

særdeles viktig å forstå disse endringene på den internasjonale arenaen i årene etter 1990. 

Samt å se nærmere på de dyptgripende endringene i Sør-Afrika og den sørafrikanske 

regionen kan man sette seg inn hvorfor og hvordan Training for Peace ble til. 
                                                
57 Jenkins, Peacebuilding : from concept to commission, 72. 
58 Ulf Engel og  João Gomes Porto, Africa's new peace and security architecture : promoting norms, 
institutionalizing solutions, Global security in a changing world (Farnham: Ashgate, 2010). 
59 Paul Williams, War & conflict in Africa  (Cambridge: Polity Press, 2011). 
60 Tamnes, Oljealder 1965-1995. 411.	  
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2  – Bakgrunn 
Sør-Afrika var ved oppstarten av Training for Peace i 1995 et land som befant seg i ved 

inngangen til en helt ny epoke i landets historie. Landet var og er fortsatt et sammensatt land, 

bestående av en rekke ulike folkegrupper og etniske grupper. Landet har i dag 11 ulike 

offisielle språk, og mange av de utfordringene som landet måtte hanskes med ved oppstarten 

av TfP, finnes fortsatt i det sørafrikanske samfunnet. Men hva var det med dette landet som 

lokket norske myndigheter til å starte et samarbeid for fred og kapasitetsbygging nettopp her? 

Og hvorfor ble samarbeidet etter hvert utvidet til å gjelde hele det sørlige Afrika? For å forstå 

det, er det viktig å forstå historien til Sør-Afrika. Sør-Afrika er for mange i dag ensbetydende 

med apartheid, et politisk styre fra siste halvdel av 1900-tallet. Men apartheid er ikke noe 

som hadde kommet plutselig. Det har røtter langt tilbake i tid, fra da europeiske handelsfolk 

startet sine reiser rundt sørspissen av Afrika. 

 

2.1   Kolonitid og etniske spenninger 
Sør-Afrikas historie er lang og hendelser i historien har påvirket lover, kulturer og samfunnet 

siden landet ble preget av kolonialisme så langt tilbake som på 15- og 1600-tallet. Det 

nederlandske handelskompaniet Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tok til å bruke 

Table Bay (dagens Cape Town) som base for sine seilinger til Asia på 1500-tallet. Hvite 

sørafrikanere med nederlandsk avstamming ble tidlig kjent som boere, etter det nederlandske 

ordet for bonde. Denne tidlige kolonialiseringen la føringer for hva som skulle komme til å 

prege Sør-Afrika i årene som fulgte. Grunnlaget for spenninger mellom ulike folkegrupper 

ble lagt her. Boerne tok mer land fra den lokale befolkningen enn det de var i stand til å ta i 

bruk. Løsningen på dette problemet ble å importere slaver både fra andre afrikanske stater og 

fra Asia. Dette førte Sør-Afrika inn i et nettverk av handel, skipsfart og arbeidskraft rundt 

Indiahavet.61 Kappkolonien var imidlertid kun et lite område sammenliknet med dagens Sør-

Afrika. Vel så viktig for utviklingen av det som skulle bli apartheid var den britiske 

kolonialiseringen av Kappkolonien i det sør-vestlige hjørnet av Sør-Afrika og av Natal i 

østlige Sør-Afrika, samt den voksende gruveindustrien og det segregerte arbeidsmarkedet 

som deretter fulgte.62 

                                                
61 Tore Linné Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.  (Kristiansand: 
Portal forlag, 2016). 25-30; T. R. H. Davenport og  Christopher Saunders, South Africa : a modern history, 5th 
ed. utg. (Basingstoke: Macmillan, 2000). 21-29 
62 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.33 
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Utover 1800-tallet måtte Nederland vike for en større kolonimakt i Sør-Afrika, 

Storbritannia. Med det økende behovet for råvarer og markeder på grunn av den industrielle 

revolusjonen, samt Storbritannias økte herredømme over verdenshandelen, ble det viktig for 

Storbritannia å skaffe seg kontroll over Sør-Afrika som var det stedet alle skip måtte rundt på 

veien til markedene i Asia, fram til åpningen av Suezkanalen i 1869. Britene ønsket ikke bare 

å kontrollere handelsbyer og havner, men forsøkte å legge hele landet under britisk 

kolonistyre.63 Med britene på plass i Sør-Afrika var det to europeiske makter som hver for 

seg forsøkte å kontrollere mest mulig av landet. På 1800-tallet vokste det derfor fram to store 

boerrepublikker i innlandet av dagens Sør-Afrika, Transvaal i 1852 og Oranjefristaten i 1854. 

Disse var helt fra starten av preget av skarpe raseskiller. I Transvaal sto loven klar på den 

hvite befolkningens forrang foran de ikke-hvite.64 

Fra 1860-tallet av skulle store forekomster av gull og diamanter, kjent som 

”mineralrevolusjonen” komme til å fullføre kolonialiseringen av Sør-Afrika, ved at større 

byer oppstod og ved at store gruve- og finansselskaper skulle få øynene opp for landet. Med 

mineralrevolusjonen vokste Johannesburg til å bli den største byen i Afrika sør for Sahara, og 

det økonomiske tyngdepunktet flyttet seg fra Kappkolonien og Cape Town til Transvaal og 

Johannesburg. Også dette førte til spenninger mellom britene og boerne.65 

I forbindelse med minerealfunnene ble en ny og spirende økonomi skapt. Dette førte 

til at antallet migrantarbeidere økte. Disse arbeiderne fikk lav lønn, ble stuet sammen i 

overfylte sovesaler og ble holdt under streng bevoktning bak piggtråd og murer. Dette gjaldt 

ikke for hvite arbeidere i gruvene, og dette segregerte systemet ble videreført i storbyene. 

Mineralrevolusjonen førte til at antallet innbyggere med europeisk bakgrunn skjøt i været. 

Systemet med reservater vokste fram på slutten av 1800-tallet, og på denne måten ble 

arbeiderklassen i Sør-Afrika splittet etter hudfarge og rettslig stilling på en måte som ville 

komme til å sette dype spor i landets videre historie.66  

                                                
63 Ibid.34; Davenport og  Saunders, South Africa : a modern history. 42-49 
64 South Africa : a modern history. 77-87; Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og 
frigjøring. 45-49 
65 Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.54; Davenport og  Saunders, South Africa 
: a modern history.202-203; Stanley Trapido, "Imperialism, Settler Identities, and Colonial Capitalism: The 
Hundred-Year Origins of the 1899 South African War," i The Cambridge History of South Africa. 1885-1994, 
red. Anne Kelk Mager Robert Ross, Bill Nasson (New York: Cambridge University Press, 2011).73, 89 
66 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.56-57; Shula Marks, "Class, 
Culture, and Consciousness in South Africa, 1880-1899," i The Cambridge History of South Africa. 1885-1994, 
red. Anne Kelk Mager Robert Ross, Bill Nasson (New York: Cambridge University Press, 2011). 102 
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Mot slutten av 1800-tallet hadde britene overkommet all lokal motstand og stod igjen 

med kolonial kontroll over hele Sør-Afrika, unntatt de to boerrepublikkene.67 Bitre 

motsetninger mellom boerne og britene vokste fram, særlig etter et britisk kuppforsøk, ledet 

av Kappkoloniens statsminister Cecil Rhodes, i Transvaal i 1895. Gjennom samtaler og 

forhandlingsforsøk mellom britene og boerne ble det tydelig for den transvaalske lederen, 

Paul Kruger, at britene ville ha landet hans, og at de ikke ville gi stemmerett til boerne i 

republikken. Da krig virket uunngåelig, gikk derfor transvaalske generaler til angrep i 1898, i 

et forsøk på å komme britene i forkjøpet før de fikk hentet inn store militærstyrker. Transvaal 

fikk støtte fra Oranjefristaten, og sammen rykket de inn i både Natal og Kappkolonien.68 

Boerne holdt ut og forsvarte seg i en geriljakrig som varte i nesten to år. Boerkrigen, 

eller Den sørafrikanske krigen, var kulmineringen av mer enn hundre år med britisk styre i 

regionen.69 Selv om krigen kan betegnes som en ”hvit stammekrig” var både britene og 

boerne avhengige av titusenvis av afrikanere til å hjelpe dem bak fronten. Denne krigen har i 

ettertid blitt kjent som boerkrigen eller som anglo-boer-krigen og varte fra oktober 1898 til 

mai 1902, med en fredsavtale i Vereeniging. Selv om britene hadde militær kontroll, ble det 

valgt en forhandlingsløsning av de to krigende partene. De to boerske republikkene kom 

langt bedre ut enn hva mange hadde forventet. De fikk beholde mye av sin suverenitet, de 

slapp krigserstatning, mottok støtte til gjenoppbygning og fikk hjelp til å kreve tilbake land 

som var blitt tatt av afrikanere.70 

 

2.2   Union og et selvstendig Sør-Afrika 
Etter krigen tok britene et initiativ til å danne en samlet stat i Sør-Afrika. Det ble viktig å 

skape felles enhet av hvite innbyggere på tvers av de gamle motsetningene mellom briter og 

boere. Lederne i Transvaal og Oranjefristaten var med på disse tankene, og gjennom 

kommisjoner og konferanser ble hovedlinjene for det nye landet lagt. Sør-Afrika ble samlet 

som den staten det er i dag i 1910, etter at landet fikk en ny grunnlov der britiske og boerske 

interesser ble ivaretatt og afrikanske innbyggere fikk lite å si. Ingen afrikanske eller fargede 

innbyggere fikk være med på å lage de nye retningslinjene, selv om de utgjorde 15 prosent av 

                                                
67 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. 59 
68 Ibid. 66-67 
69 Trapido, "Imperialism, Settler Identities, and Colonial Capitalism: The Hundred-Year Origins of the 1899 
South African War." 66	  
70 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.68-74; Marks, "War and Union, 
1899-1910."166 
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velgerne i Kappkolonien.71 Allerede her ble grunnlaget for det som etter 1948 skulle komme 

til å bli kjent som apartheid lagt. I 1910 ble dermed Sør-Afrika en union hvor hvite boere 

fikk, trass i sitt tap i krigen, ledende posisjoner i alle sørafrikanske regjeringer fra den gangen 

av. En slags boernasjonalisme vokste fram.72  

Sør-Afrika ble opprettet som en egen stat 31.mai 1910 og fikk innenfor det britiske 

imperiet samme status som Australia og New Zealand. Etter unionsvalget i 1910 ble Louis 

Botha statsminister for det nye partiet South African Party (SAP) som hentet støtte utenfor 

Transvaal og Oranjefristaten. Like etter valget ble det innført en rekke lover som var med på 

å formalisere det eksisterende maktforholdet mellom hvite og afrikanere, og dette var med på 

å skape et enda strengere skille mellom de hvite og andre folkegrupper. Gjennom lover og 

bestemmelser ble samfunnet segregert mellom hvit og svarte innbyggere.73 Dette ble en 

særegen samfunnsmodell, kjent som ”rasebasert kapital”, som skulle være med å prege den 

sørafrikanske historien og etter hvert bli kjent som apartheid etter valget i 1948.74 

Ved dette valget fikk den ytterliggående fløyen av det allerede ytterliggående 

Nasjonale partiet en knapp valgseier. Partiet gikk inn for å sette den allerede eksisterende 

raseskillepolitikken i landet inn i system. Ved alle senere valg enn det i 1948 økte 

oppslutningen rundt Nasjonalistpartiet.75 Bakgrunnen for apartheid lå i gamle boerske idealer 

om baaskap, herredømme, utviklet i isolasjon fra moderne liberale ideer som britene bragte 

med seg på 1880-tallet. 

Etter andre verdenskrig var avkolonialisering den politiske hovedstrømningen i 

verden, ledet an av FN som spydspissen mot kolonialisering og rasisme. De sørafrikanske 

styresmaktene gikk mot denne trenden. Særlig da Nasjonalistpartiet med D. F. Malan i 

spissen gikk seirende ut av valget i 1948, med apartheid som program, tok Sør-Afrika 

ytterligere flere skritt i retning av fullt raseskille. I årene som fulgte vedtok landet vedtok en 

rekke raselover.76 Lovene førte til at landet ble rasedelt på alle samfunnsområder, og det ble 

blant annet stengt forbudt med seksuell omgang på tvers av raser.77 Gjennomføringen av 

                                                
71 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring.74; Bill Freund, "South Africa: 
The Union Years, 1910-1948 - Political and Economic Foundations," i The Cambridge History of South Africa. 
1885-1994, red. Anne Kelk Mager Robert Ross, Bill Nasson (New York: Cambrige University Press, 2011).211 
72 Jarle Simensen, Afrikas historie, 5 utg. (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2010). 417 
73 Freund, "South Africa: The Union Years, 1910-1948 - Political and Economic Foundations." 234-242 
74 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. 78-79 
75 Simensen, Afrikas historie. 417 
76 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. 95; Maanda Mulaudzi Anne 
Kelk Mager, "Popular Responses to Apartheid: 1948-c.1975," i The Cambridge History of South Africa. 1885-
1994, red. Anne Kelk Mager Robert Ross, Bill Nasson (New York: Cambridge University Press, 2011). 377-
379 
77 Eriksen, Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. 100-104 
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apartheid som politisk system var med andre ord et systematisk raseskille som ble 

gjennomført på alle av samfunnets områder. Folk ble sortert etter rase, og de av blandet rase 

ble sortert i egne rasegrupper. Seksuell omgang mellom befolkningsgrupper ble forbudt. 

Nasjonalitetsprinsippet ble videreført i 1951 ved at man ville gjøre om tidligere reservater til 

uavhengige og selvstyrte hjemland, eller bantustans, for de ulike folkegruppene. Man ville at 

hvert folk skulle ha sitt eget territorium. Dette ble presentert som en egen sørafrikansk form 

for avkolonialisering. I byene ble de ulike rasegruppene tvangsflyttet til egne boområder, 

såkalte townships.78 

Apartheid ble ikke innført uten kritikk, og styreformen vakte motstand i enkelte 

kulturer. 1912 ble South African Native National Congress som 14 år senere skulle bli kjent 

som African National Congress (ANC) dannet i Bloemfontein i den tidligere Oranjefristaten. 

ANC ønsket å skape en felles nasjonal bevissthet på tvers av språklig, etnisk og geografisk 

tilhørighet.79 

 

2.3   Motstand og apartheids fall 
Regimets politikk ble fordømt av FN, og motstandsbevegelsen fikk internasjonal tilslutning. 

Det ble opprettet en rekke solidaritetskomiteer, og det internasjonale samfunnet forsøkte 

gjennom ulike aksjoner og boikotter å isolere regimet. Motstanden mot apartheid ble ledet av 

ANC og deres leder fra 1950, Albert Luthuli, som i 1962 mottok Nobels fredspris for sitt 

arbeid. I starten var motstanden preget og inspirert av Mahatma Gandhi og hans ikke-

voldelige frigjøringsaksjoner i India. Massedemonstrasjoner og en rekke 

ulydighetskampanjer ble satt i gang etter 1948. Dette falt ikke i god jord hos myndighetene 

som reagerte med økende undertrykkelse, blant annet med fullmaktslover om forebyggende 

arrest. I 1955 samlet motstanden mot apartheid seg i ”Folkekongressen”. På forhånd hadde 

folk fra hele landet sendt inn forslag til hva slags land de ville ha, og kongressen ble avsluttet 

med at en frihetserklæring ble undertegnet. The Freedom Charter erklærte at Sør-Afrika 

tilhørte alle innbyggerne og at det skulle ha like rettigheter for alle, samt at jorden skulle 

fordeles rettferdig. Frihetserklæringen dannet grunnlaget for det meste av motstanden mot 

apartheid frem til 1990-tallet og førte til arrestasjonen av over 150 ledende 

motstandsaktivister.80 
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Spenningen økte, og motsetningene hardnet til, og i 1958 brøt den radikale 

ungdomsavdelingen i ANC ut. De dannet den Panafrikanske kongress (PAC) i 1959. I 1960 

kulminerte urolighetene med store protester fra PAC mot passlovene som innskrenket 

fargedes muligheter til å bevege seg fritt. Politiet skjøt vilt mot den fredelige 

demonstrasjonen, og dette har i ettertid blitt kjent som ”skytingen i Sharpeville”, hvor 69 

mennesker ble drept. Etter dette ble både ANC og PAC forbudt, og lederne ble arrestert eller 

måtte dra i eksil. Etter dette endret ANC sin strategi fra ikke-voldelige aksjoner til væpnet 

kamp. I 1961 ble deres væpnete gren, Nasjonens spyd, dannet, og det førte til at Nelson 

Mandela og flere andre i ANC ble dømt til livsvarig fengsel i 1962. Mandelas forsvarstale 

under den åpne rettssaken gjorde ham til et ikon.81 

Apartheidsystemets nedgang lå i dets suksess. Landet hadde i lang tid etter 1948 en 

blomstrende økonomi. Ny industri vokste fram, og nye gullfelter ble oppdaget. Denne store 

veksten var likevel det som skulle føre til regimets fall. Fra 1950 til 1990 ble befolkningen 

mer enn tredoblet, samtidig som andelen hvite av befolkningen sank, og andelen afrikanere 

økte. Denne enorme folkeøkningen førte til et enormt press mot byene, og andelen av 

befolkningen som bodde i byer gikk kraftig opp. På 1970-tallet fikk den sørafrikanske 

økonomien en kraftig knekk, lik alle andre afrikanske stater. Dette førte til en tilbakegang for 

en del grupper som hadde opplevd lønnsøkning og framgang under den økonomiske veksten. 

Disse var godt utdannet, selv om de var utdannet i rasesegregert utdanning som staten mente 

var til det beste for alle, og de startet nå protester. De agiterte for opprør og tok i bruk brutale 

virkemidler. Disse unge studentene ble inspirert av ”black consciousness”-bevegelsen i 

Amerika og den amerikanske borgerrettsbevegelsen. ANCs Youth League ble ledende i 

denne motstanden. Deres program var å gjenreise afrikansk rasestolthet og selvtillit, og de 

drev en kamp for fulle borgerrettigheter. De kjempet ikke bare for svarte, men for alle 

undertrykte folkegrupper i Sør-Afrika.82  

Soweto-oppstanden i 1976 betraktes ofte som starten på avslutningen av apartheid. 

Det begynte med svarte elevers fredelige demonstrasjoner mot utdanningssystemet i Soweto, 

en township av bølgeblikk-skur og slum med over én million innbyggere i utkanten av 

Johannesburg. Politiet brukte tåregass og skjøt mot menneskemengden, og flere hundre ble 

drept. Protestene spredte seg til andre deler av Sør-Afrika.83 Motstanden viste seg til en viss 

grad å virke. På 1980-tallet ble de forhatte passlovene opphevet, forbudet mot ekteskap på 
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tvers av rasene fjernet, og fagforeninger kunne nå registreres – alt dette betød at 

apartheidregimet ikke lenger var som før. I 1983 ble grunnloven endret, og det ble egne 

kamre for den indiske og fargete delen av befolkningen i parlamentet.84 

 

2.4   Forhandlinger og demokrati 
I 1986 samlet ANC en komité som skulle bruke frihetserklæringen av 1955 som et grunnlag 

for en ny lov, og i 1987 kom ANC-komiteen med en strategi for forhandlinger for et 

demokratisk Sør-Afrika med ”Statement on Negotiations”. I 1986 ba samtidig regjeringen 

den sør-afrikanske ”law commision” om anbefalinger for hvordan gruppers rettigheter kunne 

defineres og beskyttes. Dette resulterte i 1989 med en rapport som mente at det måtte 

gjennomføres en ”Bill of Rigths” og at diskriminerende lover måtte forbys. ANC sluttet seg 

etter hvert til denne rapporten, men tilla frihetserklæringen av 1955 som basis. De ønsket at 

dens innhold skulle få plass i landets nye lover.85  

Med Fredrik. W. de Klerks maktovertakelse i 1989 - på bekostning av statsminister 

Pieter. W. Botha - kan man på mange måter si at apartheids grep om det sørafrikanske 

samfunnet slapp taket. De Klerk ønsket ikke å framstå som en reformator, men han var klar 

på at apartheidsystemet ikke kunne opprettholdes som før. Han åpnet for samtaler med ANC 

og andre motstandere av regimet og tillot massedemonstrasjoner og marsjer i Cape Town. 

Han arbeidet for å få beskyttelse av alle raser inn i grunnloven gjennom en ”Bill of Rigths”. I 

sin åpningstale til parlamentet 2. februar 1990 opphevet han forbudet av ANC, PAC og 

SACP og frigjorde en rekke politiske fanger. Dette ble fulgt opp ved at han 11. februar 1990 

slapp Nelson Mandela fri, etter 27 år i fengsel.86 

Frigjøringen av Mandela fikk ringvirkninger få hadde forestilt seg. Etter samtaler med 

Mandela i 1989, som førte til en avtale i 1990 kjent som ”Groote Schuur Minute” mellom 

ANC og regjeringen, tillot de Klerk personer i politisk eksil å returnere uten forfølgelse eller 

straff, og han frigjorde enda flere politiske fanger. De Klerk ønsket ikke en demokratisk 

enhetsstat, men så for seg en regjering med tre likestilte presidenter og et komplisert, 

desentralisert system som ivaretok gruppeinteresser, men som ikke hadde rettigheter for alle. 

I juli 1991 avholdt ANC sitt første landsmøte, og året etter ble Mandela leder av ANC da 
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Oliver Tambo døde. 87  Forhandlinger kom til ved hjelp av en kongress kalt The Convention 

for a Democratic South Africa (Codesa). Den bestod av alle partier og skulle legge 

grunnlaget for de første forhandlingene om videre styre av Sør-Afrika. Men forhandlingene 

ble alt annet enn enkle og enorme stridigheter kom til overflaten. Partene gikk fra hverandre i 

mai 1992, uten å ha kommet til noen form for enighet.88  

I april 1993 ble samtalene igjen tatt opp, og bitene falt på plass etter Mandelas 

opptreden som en samlende leder da et ANC-medlem ble drept av et tidligere 

parlamentsmedlem. Det ble enighet om at en ny grunnlov ikke skulle vedtas av en folkevalgt 

forsamling, men at den skulle utarbeides på forhånd på bakgrunn av kompromisser og at den 

skulle være midlertidig. De Klerk måtte godta at det ville bli et demokratisk flertallsstyre, og 

27.april 1994 ble satt som dato for det første frie valget i Sør-Afrika. Samtidig ble det enighet 

om at landet skulle styres av et overgangsråd bestående av alle viktige aktører frem til valget. 

Det var kun noen få grupper, PAC inkludert, som nektet å godta avtalen. I 1993 mottok i 

fellesskap de Klerk og Mandela Nobels fredspris i Oslo.89 Ved valget fikk ANC 252 av 400 

plasser i parlamentet og Mandela fikk 63 prosent av stemmene. 10.mai 1994 ble Nelson 

Mandela innsatt som den første folkevalgte presidenten i Sør-Afrika. Thabo Mbeki ble første 

visepresident. Alle partier med over fem prosents oppslutning ble med i en samlingsregjering 

og de Klerk ble andre visepresident. Utfordringene skulle komme til å stå i kø for den nye 

regjeringen.  

 

2.5   Utfordringer 
Den nye styreformen og det ”nye landet” stod overfor store utfordringer. Fattigdom, 

arbeidsledighet, enorme ulikheter og dype sår etter apartheid måtte bekjempes.90 Siden landet 

hadde gjennomgått en fredelig overgang til demokrati, og ikke en revolusjon, var det en 

rekke spor fra det tidligere apartheidssamfunnet som hang igjen. Særlig var den private 

sektoren og de sosiale institusjonene fra det gamle samfunnet sterke, men også andre trekk 

som hadde bidratt til vekst under apartheid fortsatte å skape ulikheter. Likevel var det stor 

oppslutning i folket for det som hadde skjedd. Landet skulle nå bygge på sin pluralitet og 

dermed være ”regnbuenasjonen” som bygget på ulike verdier og kulturer. Nelson Mandela 

ble ansett som en sterk forhandler og som en samlende figur for den nye staten. I sitt forsøk 
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på å samle landet og skape respekt blant alle raser, måtte også han bestemme seg for en 

politikk som ikke falt i like god jord hos alle, og som favoriserte noen personer over andre. 

Mange var i årene etter 1994 misfornøyd med det som foregikk i det sørafrikanske 

samfunnet. Noen mente transformasjonen av samfunnet gikk for sakte og at det fremdeles 

hang igjen for mye fra apartheid. Andre mente at ANCs økonomiske politikk førte til økt 

kriminalitet, fattigdom og hemmet økonomisk vekst, mens andre fryktet sentraliseringen av 

politisk makt og kontroll.91 

I 1996 ble det opprettet en Sannhets- og forsoningskommisjon, under ledelse av 

erkebiskop Desmond Tutu. Denne skulle gi amnesti til alle som fortalte sannheten, 

innrømmet skyld og ba om unnskyldning. Dette skulle sørge for at ingen ville sabotere den 

vanskelige overgangen til demokrati. Tidligere presidenter, ANC-medlemmer og andre ledere 

ble avhørt. Kommisjonens arbeid har i ettertid vært omdiskutert og kritisert fordi den anså 

forbrytelsene under apartheid som verre enn apartheid som fenomen og som en forbrytelse 

mot menneskeheten.92 

I 1996 ble også en ny grunnlov vedtatt. Denne var den mest liberal-demokratiske i 

verden og hadde en egen Bill of Rights med like rettigheter for alle uavhengig av hudfarge, 

livssyn, kjønn eller seksuell legning. Da grunnloven ble vedtatt, trakk de Klerk både seg selv 

og Nasjonalistpartiet ut av regjerningen. Mandela gikk av som leder av ANC i 1997 og 

overlot presidentplassen til Thabo Mbeki ved valget i 1999. Utfordringene knyttet til 

fattigdom, arbeidsledighet og økonomisk vekst fortsatte for den nye presidenten i årene som 

fulgte.93 Mbeki ønsket en afrikansk renessanse, og samtidig ville han at Sør-Afrika skulle 

reintegreres i Afrika.94  

 

2.6   Ny politikk i et nytt samfunn 
I tiden før 1994 hadde ikke-statlige organisasjoner, og organisasjoner innenfor sivilsamfunnet 

og handel økt i omfang. Sammen med en endret politikk og en revurdering av tidligere 

etableringer, skulle disse bidra til en ny vind i det sørafrikanske samfunnet etter apartheids 

fall.95 Sivilsamfunnet ble viktig. Kirken, privat næringsliv, frivillige og ikke-statlige 
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organisasjoner stod for en kritisk og intellektuell politisk kultur som var med på å holde på 

demokratiet, da ANC var uten reell politisk motstand.96 

Tidligere hadde sørafrikansk utenrikspolitikk vært konsentrert rundt det å takle andre 

lands sinne over det politiske systemet og deres sanksjoner overfor landets handel. Nå som 

det hadde skjedd en overgang til demokrati, var det derimot nye utenrikspolitiske 

utfordringer. Åpenhet overfor land som kunne bidra til å oppfylle sørafrikanske interesser og 

forsøk på å videreføre ANCs tette bånd og samarbeid med FN og det britiske Samveldet ble 

viktig. Sør-Afrika måtte samtidig jobbe for å skape økonomisk vekst, ikke bare for seg selv, 

men for regionen det var en del av. Derfor ble Sør-Afrika medlem av Southern African 

Development Community (SADC) i 1994, og med tiden skulle Mandela bli leder for 

SADC.97 Økonomisk vekst ble også mulig på grunn av verdenssamfunnets opphevelser av 

sanksjoner og boikotter, og særlig ble handel med Asia viktig for den sørafrikanske 

økonomien, likeså viktig ble handelsavtaler med USA og EU. Fokus på menneskerettigheter 

både i Sør-Afrika og andre land ble i tillegg viktig i den sørafrikanske utenrikspolitikken og 

særlig viktig for Nelson Mandela. Han ønsket å kombinere sin rolle som et moralsk forbilde i 

verden med sørafrikanske interesser.98 

I kjølvannet av demokratiseringen i Sør-Afrika framkom det med all tydelighet at 

dette var et samfunn med store og tunge skiller i befolkningen og det lå mange gamle 

fastgrodde strømninger i samfunnet som det ville komme til å ta tid til å komme bort fra. Det 

var også tydelig at det ville bli viktig for Sør-Afrika å endre sitt rykte og sin posisjon i den 

sørafrikanske regionen og i Afrika som kontinent. Prosessen med å bygge opp landet på ny 

og fremstå som en viktig samarbeidspartner måtte prioriteres for landets nye ledelse. En måte 

dette foregikk på var gjennom å delta i regionale samarbeid og organisasjoner. 

  
2.7   Southern African Development Community (SADC) 
I tiden rundt 1990 var det store ambisjoner på det afrikanske kontinentet om bedre samarbeid 

mellom statene og et håp om å skape markeder som ville føre til mindre avhengighet av 

vestlig import og handel. Store ambisjoner ga likevel ikke store resultater. Selv om tankene 

var noble og gode, skortet det på det regionale samarbeidet både i nyopprettede og allerede 

eksisterende regionale organisasjoner.99 Et eksempel på dette er samarbeidet mellom ni av 

Frontlinjestatene. Dette var en rekke østlige og sørlige afrikanske stater som fra 1970-tallet 
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av hadde kjempet en frigjøringskamp mot hvitt herredømme.100 I 1980 samlet flere av disse 

statene seg i Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC) med et mål 

om å redusere sin avhengighet av Sør-Afrika når det gjaldt handel, energi og transport. 

SADCC skulle møte Sør-Afrikas økonomiske, militære og politiske dominans i regionen. Og 

dannelsen av denne organisasjonen ble sett på som et skifte, fra et forsvar mot apartheid til 

samarbeid i regionen.101 SADCC bestod opprinnelig av ni afrikanske stater: Angola, 

Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Swaziland, Tanzania, Zambia og Zimbabwe.102 

Organisasjonen begynte tidlig å samarbeide tett med de nordiske landene som ble nært 

knyttet til denne organisasjonen og deres arbeid i regionen. Dette ble en del av 

utviklingshjelpen og bistanden fra Norden til det sørlige Afrika. Dette sammenfalt i tid med 

den dalende økonomiske utviklingen i Sør-Afrika. Sør-Afrika så denne samlingen av sine 

naboland som en trussel og førte en økonomisk og militær kamp mot sine naboland i 

SADCC. Sør-Afrika påførte sine naboer økonomiske tap for milliarder av kroner, og landet 

gikk til en militær offensiv mot regionen og alle som kjempet mot apartheid. Bombeangrep 

mot flyktningleirer og mot frigjøringsbevegelsens kontorer i flere av landene var blant 

angrepene som Sør-Afrika utførte. Mange hundretusen mennesker mistet livet i denne 

offensiven mot de andre landene i det sørlige Afrika. Denne offensiven gikk særlig hardt 

utover Mosambik, Zimbabwe og Angola. En rekke vestlige land gikk derfor på slutten av 

1980-tallet inn for økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika, og dette var med på å dempe 

optimismen blant tilhengerne av apartheid.103  

 I 1992 ble SADCC endret til Southern African Development Community (SADC).104 

SADC skulle jobbe for å skape et frihandelsområde mellom medlemmene, skape regional 

infrastruktur og økonomiske markeder, samt å bekjempe fattigdom.105 Antallet medlemsland 

økte på denne tiden, og i 1994 ble også Sør-Afrika medlem til tross for at SADCC 

opprinnelig var blitt opprettet for å kjempe mot regionens avhengighet av Sør-Afrika. Det ble 

det raskt slik at Sør-Afrika ble det økonomiske sentret i SADC etter at landet ble medlem av 

SADC i 1994. Sør-Afrikas mål for SADC var å øke eksport av varer til Afrika. Dette fikk 
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store følger, og blant annet ble Sør-Afrika kritisert for å utnytte sin stilling i forhold til sine 

svakere naboer slik at landet framstod som en regional supermakt.106 Selv om det var kritikk 

av Sør-Afrikas rolle fikk SADC likevel en større tyngde med landets medlemskap, og 

organisasjonen kunne på mange måter utrette mer enn tidligere. I tillegg ble Sør-Afrika også 

et land med økonomisk slagkraft i hele det afrikanske kontinentet, og dette førte til at landet 

fikk påvirkning i viktige deler av afrikansk utvikling og politikk.107  

SADC skulle være et regionalt samarbeid knyttet til handel, energi og transport, men 

med årene endret organisasjonen fokus til også å omhandle andre områder og temaer. 

Områder som fredsbevaring, nødhjelp, utvikling ble viktige for å skape en stabil region i det 

sørlige Afrika og en mulighet for vekst innad i regionens enkelte stater.108 I 1996 opprettet 

SADC sitt organ for politikk, forsvar og sikkerhet noe som signaliserte et økt fokus på fred 

og fredelige løsninger i regionen.109 I tiden etter dette grep medlemmer av SADC inn i 

konflikter i enkelte medlemsstater i et forsøk på å skape fred gjennom militære 

intervensjoner. Blant annet gikk Sør-Afrika og Botswana inn i Lesotho, mens Zimbabwe, 

Angola og Namibia gikk inn i Den demokratiske republikken Kongo. Dette var ikke unikt for 

SADC, og andre regionale organisasjoner som Economic Community of West African States 

(ECOWAS) og Economic Community of Central African States (ECCAS) utførte tilsvarende 

militære intervensjoner. Det som var felles for alle disse operasjonene, utført av de ulike 

regionale organisasjonene, var deres entydige militære fokus, og hvordan de militære 

operasjonene kun var ad hoc og knyttet til spesifikke konflikter. Det var ikke et entydig fokus 

på å skape systemer og mekanismer for å møte problemer, og i tillegg var operasjonene rent 

militære og uten noen form for annet engasjement.110 I 1995, da Training for Peace ble 

opprettet og ønsket å arbeide inn mot SADC, hadde organisasjonen 12 medlemsland. I dag 

består SADC av 15 stater i Afrika sør for Sahara: Angola, Botswana, Kongo, Lesotho, 

Madagaskar, Malawi, Namibia, Seychellene, Sør-Afrika, Swaziland, Tanzania, Zambia og 

Zimbabwe.111 
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2.8   Et afrikansk samfunn i endring 
Det var et komplekst og utfordringsfylt afrikansk samfunn som Training for Peace skulle 

forholde seg til. Dette skjedde i en tid hvor Afrika og afrikanske stater gjennomgikk store 

omveltninger og opplevde mange konflikter som blant annet folkemordet i Rwanda og 

borgerkriger i blant annet Kongo, Somalia og Djibouti, og med en rekke stater, som blant 

annet Sør-Afrika, som gikk over til demokratiske styreformer. Norge og 

Utenriksdepartementet valgte fra 1995 å samarbeide med to sørafrikanske organisasjoner da 

de opprettet prosjektet i samarbeid med NUPI. Disse to organisasjonene: Institute for 

Security Studies (ISS) og African Centre for the Constructive Resolution of Disputes 

(ACCORD) hadde bakgrunner fra hver sin side av det tidligere apartheiddelte sørafrikanske 

samfunnet, men ønsket begge to å arbeide for fred i Sør-Afrika, i regionen og i Afrika som 

helhet. 

Hva som la grunnlaget for opprettelsen av Training for Peace, og hvorfor valgte 

Utenriksdepartementet valgte å legge prosjektet til Sør-Afrika er det denne oppgaven vil 

forsøke å finne svar på. I tillegg vil den forsøke å finne svar på hva det var som førte til at det 

var nettopp ISS og ACCORD som ble samarbeidspartnere, samt å undersøke hvorfor 

prosjektet valgte å arbeide opp mot SADC. 
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3  – Training for Peace: Oppstarten og den 
første perioden. 

 

3.1   Norsk utenrikspolitikk åpnet opp og la til rette for 

Training for Peace 
Med den kalde krigens slutt var Norge på starten av 1990-tallet ivrige etter å ta på seg nye 

utfordringer, og mulighetene for dette lå nå til rette med det økte internasjonale samarbeidet 

som ikke lenger var preget av øst-vest-konflikten. Med synkende sikkerhetspolitiske 

utfordringer på grunn av den kalde krigens slutt og valget om å stå utenfor EU i 1994, måtte 

Norge finne nye måter å drive sin utenrikspolitikk på. Det var dette som skulle bli kjent som 

engasjementspolitikken. Det var ikke alt ved denne politikken som var nytt. Også tidligere 

hadde norsk utenrikspolitikk omhandlet fred, menneskerettigheter, fokus på bistand og 

utviklingsland, samt mottakeransvar og demokrati. Det som likevel var nytt på 1990-tallet var 

det store fokuset på denne politikken, både i politikken, men også vekten det fikk i det 

politiske ordskiftet.112 Denne nye politikken ble allment kjent gjennom Jan Egeland, som på 

den tiden arbeidet som statssekretær i UD under utenriksminister Thorvald Stoltenberg. 

Egeland ble selve symbolet på det som blir kalt ”det nye norske korsfarerdiplomatiet”.113 

Denne politikken var med på å gi Norge en plass i verden, og landet kunne motta 

internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Denne anerkjennelsen var gull verdt for Norge, 

som kunne bruke den også til å fremme egeninteresser. Det var nemlig slik at det utover på 

1990-tallet ble allment akseptert at norske interesser og idealistiske ideer om norsk 

utviklingshjelp og bistand sammenfalt.114 

 Denne nye engasjementspolitikken viste seg snart å bære frukter. Norge deltok aktivt i 

fredsforhandlinger i Guatemala, på Balkan, og Norge var med på å arbeide fram det som 

skulle bli selve symbolet på hvor vellykket denne politikken var – Oslo-avtalen mellom Israel 

og palestinerne i 1993. Denne avtalen var med på å skape et bilde av Norge som en 

fredsnasjon, og den skapte et selvbilde som nettopp dette blant mange nordmenn. Etter denne 

avtalen ble Norge delaktige i en rekke fredsforhandlinger rundt om i verden. Samtidig ga det 

                                                
112 Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred front. 81 
113 Hilde Henriksen Waage, "Proactive Peace Diplomacy: Jan Egeland," i Ways out of war : peacemakers in the 
Middle East and Balkans, red. Mona Fixdal (New York: Palgrave Macmillan, 2012). 93 
114 Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred front. 84-84	  
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Norge en stemme internasjonalt, og landets støtte til FN var stor. Likevel var de norske 

bidragene til FN-operasjoner små i forhold til bidrag fra land som USA og Storbritannia.115  

Dette førte til at Norges syn på seg selv som en fredsnasjon vokste, og med dette 

fulgte det en ambisjon om å bidra til å skape fred i verden. Selv om synet på Norge som 

fredsnasjoner etter hvert både ble omdiskutert og kritisert, så ble kritikken avvist av 

utenrikspolitikerne som har pekt på at landets ambisjoner om fredsbygging var viktige. Det 

norske engasjementet for fred i verden økte voldsomt i omfang utover 1990-tallet. Norge 

hadde klart å skape en ny internasjonal rolle for seg selv, et inntrykk av landet som en 

fredsnasjon. Dette førte til at Norge ble ansett som en viktig bidragsyter i fredsforhandlinger, 

og Norge ble invitert til å delta i en rekke fredsprosesser rundt om i verden.116 Selv om Norge 

så på seg selv som viktig i de fredsprosessene landet deltok aktivt i, er det likevel vanskelig å 

se at innsatsen har bidratt til gode og fredelige resultater i noen av disse prosessene. Freden 

bestod i Guatemala, men i Midtøsten var den ikke varig.117 Likevel mente Egeland at ”det var 

bedre å gjøre noe, enn ikke å gjøre noe som helst”.118 Og dette var nok en av grunnene til at 

Norge har bidratt i mange land og i mange fredsprosesser, selv om det nødvendigvis ikke har 

gitt tilsvarende like mange gode resultater. Det var med på å sette Norge på den 

internasjonale dagsordenen over land som forsøkte, og fortsatt forsøker, å skape en 

fredeligere verden. 

Den norske utenrikspolitikken og dens gode hensikter var på mange måter blitt 

landets «beste eksportvare» ved at store summer penger gikk ut av landet og inn i prosjekter 

og organisasjoner som arbeidet for fred.119 Norsk utenrikspolitikk ble nå styrt av et 

departement som hadde vokst seg stort, med tre statsråder i det samme departementet. Norge 

kunne fremstå som et viktig og kompetent land internasjonalt, samtidig som at ingen kunne 

påstå at landet ville få noe annet enn en fredeligere verden ut av denne politikken. Norske 

egeninteresser og norske ambisjoner for en fredeligere verden hang tett sammen.120 

Oppfordringen fra Boutros Boutros-Gali i FN-rapporten ”An Agenda for Peace” fra 

1992 sammenfalt godt med den nye norske utenrikspolitikken. Den slo fast at 

fredsoperasjoner ikke bare hadde en militær side, men også en humanitær side.121 Norge, som 

                                                
115 Ibid. 95-98 
116 Waage, "Proactive Peace Diplomacy: Jan Egeland." 105; Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred 
front. 88 
117 Waage, "Proactive Peace Diplomacy: Jan Egeland."106 
118 Ibid. 108 
119 Aftenposten, 31.03.1995; Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?." 
120 Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred front. 84-85, 91 
121 Ibid. 98	  
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var opptatt av å skape fred med fokus på demokrati og menneskerettigheter, kunne dermed 

både følge egne interesser i utenrikspolitikken, samtidig som landet kunne følge FNs 

anbefalinger. Norge kunne på denne måten starte opp Training for Peace (TfP), helt i tråd 

med hva FN ønsket av sine medlemsland, samtidig som Norge kunne oppfylle sin ambisjon 

om å være en fredsnasjon. Det ble på mange måter viktig for Norge å bidra internasjonalt for 

fred, og med situasjonen i Afrika på 1990-tallet var det mange muligheter som lå åpne. Norge 

var ikke det eneste landet som startet opp prosjekter i Afrika i kjølvannet av Boutros-Galis 

rapport i 1992. I tillegg ønsket også Afrika selv å følge opp anbefalingene fra FN. Både 

Southern African Development Communities (SADC) og Economic Community of West 

African States (ECOWAS), to store regionale afrikanske aktører, arbeidet under mantraet 

”afrikanske løsninger på afrikanske problemer”, og forsøkte å bygge opp og få til nettopp 

slike afrikanske løsninger. Men det ble raskt tydelig at disse organisasjonene ikke hadde 

muligheter eller ressurser til å skape afrikanske løsninger på sine problemer. Vestlige land 

som USA, Frankrike og Storbritannia kom på banen med betydelige bidrag i form av penger 

og ekspertise, med det formål å skape fred i Afrika. De norske og andre nordiske bidrag var i 

denne sammenhengen mindre, men likevel av verdi.122 Da TfP ble til i 1995, var Norge det 

eneste landet som bidro til et langsiktig prosjekt for trening av sivile til fredsbevarende 

operasjoner, som i tillegg lønnet afrikanere fra det sørlige Afrika. I årene som fulgte, kom 

flere land til med lignende prosjekter. Dette førte til et behov for å samarbeide om aktiviteter, 

og NUPI ble som utøvende aktør på vegne av UD bindeleddet mellom Norge, Sverige og 

Danmark på dette området.123 

TfP kan, sett med norske øye, ses på som et viktig prosjekt sammenliknet med andre 

prosjekter i Afrika. Fra øverste hold i Norge skrøt man åpenlyst av de gode mulighetene 

Norge hadde til å bidra til fred gjennom sitt engasjement rundt omkring i verden. Jan Egeland 

uttalte i 1994 at:  

 

Oslo-avtalen, og Guatemala-avtalene, og vår innsats i Sør-Afrika, vår innsats på Balkan, 
viser jo at lille Norge kan spille en rolle som supermakter ikke kan spille i en rekke ulike 
situasjoner, og det har vi spilt, klarere enn noen annen liten nasjon, noensinne, tror jeg, i 
verdenshistorien de siste fire-fem år.124 

 

                                                
122 Ståle Ulriksen, "Deployments for Development? Nordic Peacekeeping Efforts in Africa," i Peace Support 
Operations. Nordic Perspectives, red. Eli Sramnes (New York: Routledge, 2008). 108 
123 Lena C. Endresen, Thakur, Ramesh, Vogt, Margaret A., Skinstad, Ingvild, Tshoaedi, Malehoko, "The Project 
"Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000," red. (Oslo: FAFO, 2000). ? 
124 Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred front. 84	  
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Sitatet vitner om hvilken enorm selvtillit norske myndigheter med Egeland i spissen hadde 

når det gjaldt Norges rolle som fredsnasjon. Og dette har nok vært en medvirkende årsak til at 

Norge valgte å satse på nye og utradisjonelle prosjekter som TfP, i et forsøk på å lykkes med 

å skape en fredeligere verden. 

 

3.2   Hvor kom ideen til Training for Peace fra? 
Ideen bak opprettelsen av Training for Peace ble nok med stor sannsynlighet påvirket av det 

internasjonale ordskiftet rundt utvikling og bistand, og særlig Boutros Boutros-Galis rapport 

”An Agenda for Peace” som en tydelig rettesnor for hva Norge burde bidra med. Om den 

tydelige anbefalingen i rapporten ikke var selve grunnen, var den i alle fall en av flere 

medvirkende årsaker til at prosjektet ble igangsatt. Denne rapporten ble lest av norske 

politikere og andre med interesser for norsk utenrikspolitikk, og innholdet i rapporten 

sammenfalt i stor grad med ambisjonene til den nye norske engasjementspolitikken. I tillegg 

ble norsk bistand- og utenrikspolitikk overfor Afrika også styrt av Verdensbankens rapport 

Sub Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth fra 1989 som kritiserte 

utviklingslandenes politikk og indre forhold, og som dermed ga grunnlag for Norge til å 

kreve mottakeransvar for de landene som skulle motta norsk bistand.125 Verdenssamfunnet 

var med andre ord opptatt av hvordan man skulle bidra til fred og vekst i Afrika, og Norge 

var helhjertet med på dette. Men hvordan ble ideen til? 

 Training for Peace var ikke bare i tidsånden av den nye retningen i norsk politikk. 

Prosjektet speiler på mange måter den politikken som ble ført av framtredende politikerne på 

området. Dette skulle bli et prestisjeprosjekt som atter en gang skulle bidra til å sette Norge 

og norske evner til å bidra til fred i verden på kartet. 

Selve ideen bak TfP kom fra UD, som fra 1992 til 1997 hadde Jan Egeland som 

statssekretær under utenriksministrene Torvald Stoltenberg, Johan Jørgen Holst og Bjørn 

Tore Godal.126 Egeland har i ettertid på mange måter blitt selve ansiktet for norsk 

fredspolitikk gjennom sitt klare engasjement for norsk deltakelse i fredsprosesser. Han hadde 

ved oppstarten kontroll over TfP, selv om TfP ikke ble direkte styrt av Egeland selv. Senere 

knyttet Egeland tettere bånd med prosjektet da han var NUPI-direktør i årene 2007-2011.127 

                                                
125 Ibid. 79 
126 Knut Are Tvedt, "Statsråder i Norge," Store norske leksikon, https://snl.no/Statsr%C3%A5der_i_Norge; "Jan 
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127 NTB, "Jan Egeland får ny jobb," NRK, https://www.nrk.no/norge/egeland-gar-av-som-nupi-direktor-
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Det var 1. politiske kontor i UD som var delaktige i at TfP oppsto ved at det ble tatt 

kontakt med lederen av det nyopprettede FN-programmet ved NUPI, Åge Eknes i mai 

1995.128 Formålet var å diskutere muligheten for å opprette et fredsbevarende prosjekt i det 

sørlige Afrika. Det var ambassadør Bård Hopland, daværende rådgiver for fredsbevarende 

program i UD, og leder for 1. politiske kontor i UD Cecilie Landsverk som sammen med Åge 

Eknes fra NUPI i 1995 arbeidet fram en prosjektidé for TfP.129 Disse tre skal dermed ha æren 

for at TfP ble til. I et intervju med Hopland beskrev han Training for Peace som sin idé som 

han begynte å klekke ut høsten 1994 og våren 1995. Den bakenforliggende anledningen for 

ideen lå i statsminister Gro Harlem Brundtlands samtaler med FNs generalsekretær under 

generalforsamlingen høsten 1994. Statssekretær Jan Egeland og bistandsminister Karin 

Norheim Larsen var de som ordnet med finansieringen i første omgang. Hopland virket i 

ettertid fortsatt oppriktig interessert i Training for Peace, og han kalte prosjektet ”sitt tredje 

barn” da han ble intervjuet om sin rolle i TfP. For han var dette et prosjekt han fortsatt hadde 

følelser for selv lenge etter han sluttet å arbeide med prosjektet.130  

 Selve startskuddet for å gå i gang med TfP kom fra et prinsippvedtak fattet av 

Samordningsutvalget for Norges deltakelse i fredsbevarende operasjoner 1.mars 1995. Våren 

1995 ble også et samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika diskutert på et møte mellom 

statsminister Gro Harlem Brundtland og Sør-Afrikas president Nelson Mandela i 

København.131 Med andre ord lå veien nå klar for å sette i gang arbeidet med TfP. 

I et brev fra UD til NUPI datert 2.mai 1995 bes det spesifikt om hjelp fra NUPI til å 

identifisere mulige samarbeidspartnere til et prosjekt som skulle arbeide for å øke det sørlige 

Afrikas evne til å bygge og bevare fred. NUPI ble også bedt om å utarbeide et 

prosjektdokument og et budsjett slik at UD kunne godkjenne og starte opp prosjektet, samt å 

gi det støtte.132 Grunnen til at NUPI ble valgt til å lede arbeidet med dette prosjektet er ikke 

klart, men det var en trend i tiden å bruke private organisasjoner, forskningsinstitusjoner, 

direktorater og andre til å kanalisere bistanden gjennom. Det er dette som er kjent som den 

norske modellen.133 Valget av NUPI som utfører av arbeidet med prosjektet var med andre 

ord en ønsket handling fra UD, men førte til problemer med å skape en helhetlig styring av 

det UD drev med.134 Det ble tidlig klart at prosjektet skulle skje i samarbeid med afrikanske 
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organisasjoner, og valget falt raskt på Sør-Afrika og sørafrikanske organisasjoner. Landet 

hadde akkurat gjennomgått en overgang til demokrati og hadde avsluttet apartheid som 

styreform, og det var derfor naturlig å arbeide for fred i et land med nylig demokratisk 

styreform. I Norge hadde det lenge blitt uttrykt sympati for anti-apartheid og det ble viktig å 

fortsette arbeidet for fred også etter overgangen til en ny styreform i Sør-Afrika. Landet 

hadde helt klart et forsprang når det gjaldt militærkompetanse, tilgang til ressurser og 

ekspertise i forhold til andre afrikanske land. Men sikkerhetspolitikken i landet var sterkt 

forbundet med apartheid og et sterkt militære. Norge så dermed en mulighet til å hjelpe Sør-

Afrika med å endre landets militære slik at det kunne bli en hjelp for å bevare freden i det 

sørlige Afrika.135 

Hvorfor valgte man det sørlige Afrika og SADC som satsningsområde? Allerede før 

NUPI la noen som helst konkrete planer for TfP, hadde de kontaktet ulike institusjoner rundt 

om i verden for å diskutere muligheten for et slikt prosjekt. Da de kontaktet FNs departement 

for fredsbevarende operasjoner (DPKO), viste det seg at en politisk rådgiver der, Shashi 

Tharoor, allerede hadde besøkt Sør-Afrika i 1995 og laget en liste over frivillige 

organisasjoner, såkalte NGOer, som han anså som relevante for å kunne bidra til trening av 

personer til fredsoperasjoner og til utvikling av politikk på dette området. Denne listen dannet 

utgangspunktet for NUPIs besøk til Sør-Afrika, og listen inkluderte 11 ulike ikke-statlige 

organisasjoner i Sør-Afrika og blant disse fantes både forskningsinstitusjonen Institute for 

Security Studies (ISS) og African Centre for the Constructive Resolution of Disputes 

(ACCORD), som begge skulle komme til å bli en del av TfP.136 NUPI dro på en såkalt ”fact-

finding-mission” til Sør-Afrika 5. til 16. juni 1995 for å finne fram til gode 

samarbeidspartnere og muligens starte en prosess med å få prosjektet på beina. Da 

delegasjonen fra NUPI dro, kunne de ta utgangspunkt i den listen som Tharoor allerede hadde 

utarbeidet. Tidligere prosjektansvarlig ved NUPI, Torunn Tryggestad, var med på denne 

reisen, og har i ettertid fortalt at ”[d]et var egentlig bare Sør-Afrika som pekte seg ut, for det 

fantes ikke så mange gode miljøer i de andre landene i SADC.”137  

Reisen resulterte i en rapport datert 21.juni 1995, hvor NUPI anbefalte Sør-Afrika 

som lokalisering av prosjektet og at ACCORD og ISS i samarbeid ville være de beste 

samarbeidsorganisasjonene for prosjektet fordi de ikke var militære, men likevel kunne 
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137 Intervju med Torunn Tryggestad, 24.08.16	  



	   35	  

engasjere og ta i bruk militære ressurser.138Blant annet hadde ISS tette bånd til det 

sørafrikanske militæret og kunne dermed bruke sine kontakter til å gjøre den jobben som 

trengtes for TfP. Den 10.september samme år søkte NUPI UD, på vegne av seg selv, 

ACCORD og ISS om 11,3 millioner kroner fordelt på en femårs periode for å starte opp TfP. 

I søknaden ble det lagt fram planer for prosjektets arbeid, med fokus på hvor arbeidet skulle 

foregå og hvordan det skulle gjennomføres. Det ble også lagt vekt på Boutros-Galis rapport 

”An Agenda for Peace” og den klare oppfordringen i denne rapporten om å skape regionale 

og mellomregionale treningssenter rundt om i verden. Det ble lagt vekt på mangelen av dette 

i Sør-Afrika og dermed et tydelig behov for prosjektet.139 Det er ingen grunn til å tvile på at 

rapporten fra FNs generalsekretær ”An Agenda for Peace” var av stor betydning for UDs 

opprettelse av TfP. 

 

3.3   Tre samarbeidspartnere fra starten av 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ble etablert i 1959 med det mål å bidra til å skape mer 

kunnskap og innsikt i internasjonale forhold. FN-programmet ved NUPI ble opprettet i 1994 

og ble valgt av UD til å finne ut av mulighetene for å skape et prosjekt for fred i det sørlige 

Afrika i 1995. Dette oppdraget ble tatt seriøst av NUPI, og undersøkelser ble gjort for å finne 

ut hvordan et slikt prosjekt kunne bli virkelighet. Da NUPI til slutt valgte Institute for 

Security Studies (ISS)og African Centre for Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) 

som samarbeidspartnere i TfP, var det av flere grunner. 

ISS er en forskningsinstitusjon som ble opprettet i 1991, da under navnet Institute for 

Defence Studies (IDP), men endret navn til ISS i 1997. ISS ønsker å informere om, bygge 

forestillinger om og reise debatt rundt sikkerhet i Sør-Afrika. ISS driver i dag seks andre 

prosjekter i tillegg til TfP, men flere av disse er med på å støtte opp om det arbeidet de gjør 

gjennom TfP. ISS har bidratt med å lage retningslinjer og handlingsrammer for fredsbygging, 

samt å publisere en god del forskning på temaer som har innflytelse på det arbeidet TfP 

gjør.140 ISS hadde erfaring når det gjaldt fredsarbeid, og organisasjonen hadde hatt tett 

kontakt med det sørafrikanske militæret i forbindelse med demokratiseringsprosessen i 

landet. ISS hadde bistått militæret i å vende bort fra apartheid, og samtidig hjulpet til med å la 

militæret finne sin plass i det sørafrikanske samfunnet etter demokratiseringsprosessen. 

Organisasjonen var med sin erfaring godt forberedt og ville gjerne bidra til å bygge fred. 
                                                
138 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 14-15 
139 UD 95/02892-17 (332.14), NUPI, ISS og ACCORD til UD, 18.09.95 
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Gjennom å få TfP opp og fram, kunne ISS nettopp bidra til fredsbygging gjennom sitt bidrag 

til forskning og politikkutforming.141 

ACCORD var en organisasjon som hadde en annen bakgrunn enn ISS. ACCORD ble 

etablert i 1992 og var opprinnelig et utdanningsfond med fokus på å finne måter å takle 

utfordringer knyttet til overgangen fra apartheid til et demokratisk Sør-Afrika. Selv om dette 

var positivt, var det ikke alene grunnen til at NUPI valgte å samarbeide med ACCORD. 

Organisasjonen var en aktivist- og grasrotorganisasjon som hadde erfaring fra å drive kurs og 

seminarer, og den hadde en solid erfaring når det gjaldt konfliktløsning. Den hadde allerede 

vært aktiv i å bidra i ulike afrikanske land, som Burundi og Somalia. ACCORDs fokus var 

dermed allerede regionalt og internasjonalt. I tillegg hadde ACCORD planer om å starte en 

skole for fredsbevaring, men manglet finansielle midler.142 Siden ACCORD ble med i TfP 

har organisasjonen vokst i omfang, og ACCORD har blitt kjent i SADC-regionen for å være 

en institusjon og et ressurssenter med fokus på fredsbyggende trening. ACCORD har også 

hatt et stort fokus på å få fram betydningen av samarbeidet mellom militære og sivile i 

fredsoperasjoner.143 

NUPIs rolle i Training for Peace har vært å lede prosjektet med en ambisjon om 

regionalt eierskap og med fokus på ”train the trainers”, og kan ses i sammenheng med norsk 

utenrikspolitisk politikk på 1990-tallet. NUPIs rolle i TfP var fra starten av å lede prosjektet 

og ha fokus på å planlegge og legge til rette for TfP-aktiviteter, samt å hjelpe ISS og 

ACCORD med de aktivitetene disse gjennomførte. NUPI mottok finansieringen av TfP fra 

Norad og fordelte så videre pengene til de to andre samarbeidspartnerne. NUPI var fra 1997 

ansvarlig for å skaffe personell til og gjennomføre utvekslingsavtalen av politi og militære til 

opplæring på UNPOC-kurs i Norge i regi av Politihøyskolen og Forsvarets internasjonale 

senter.144 

Det at de to sørafrikanske organisasjonene kom fra ulike deler av det sørafrikanske 

samfunnet kan nok sies å ha hatt både positive og negative følger. Det positive var 

mulighetene til å påvirke via ulike kanaler og gjennom ulike nettverk. Samarbeidspartnerne 

hadde dermed en bredere forståelse av det afrikanske samfunnet og de utfordringene som lå 

foran prosjektet. Det negative ved å samarbeide med to så ulike organisasjoner var de dype 

organisatoriske skillene mellom dem og ulike krav og forventninger til redelighet og 

dokumentasjon av arbeidet. I tillegg kom de fra ulike sider i det tidligere apartheidsystemet i 
                                                
141 Intervju med Jakkie Cilliers og Annette Lejenaar 03.10.16 
142 UD 1999/07183-39 (311.57/2), ACCORD til UD, 21.03.00 
143 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 20, 25 
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Sør-Afrika, hvor ISS var en stab av stort sett hvite ansatte, mens ACCORD bestod av fargede 

og asiatere. Grunnleggende mistillit mellom organisasjonene og dette førte til at 

underliggende konflikter og skillelinjer blusset opp i enkelte situasjoner. På et seminar på 

Mauritius i 1996 endte det med at ISS og ACCORD ”[r]øyk [i] tottene på hverandre”.145 

Dette førte til et anstrengt forhold mellom de to organisasjonene og vanskeliggjorde et godt 

samarbeid om TfP. Etter dette måtte arbeidet i TfP omorganiseres. I denne feiden måtte 

Torunn Tryggestad mekle mellom partene og arbeide for at samarbeidet mellom TfP-

partnerne skulle kunne gå videre. ”Vi var nok ganske naive, typisk norske og trodde at alle 

skulle snakke sammen. Uten å tenke på de underliggende spenningene fra Apartheid”.146 

Allerede i prosjektdokumentet som ble presentert i søknaden fra NUPI, ISS og 

ACCORD til UD, kom det fram at prosjektet ville arbeide inn mot SADC og at det skulle 

arbeides for å skape fred og samarbeid i regionen, samt å legge til rette for at den 

fredsbyggende kapasiteten skulle trenes opp og økes. Dette var også i overensstemmelse med 

”bestillingen” fra UD 2. mai 1995, hvor fokus ble lagt på å skape en fredsbyggende kapasitet 

i det sørlige Afrika.147 Prosjektdokumentet framhevet målene med prosjektet og hva 

prosjektet faktisk tok sikte på å gjennomføre av arbeid. I tillegg lå det i prosjektdokumentet 

en plan for ansvarsfordelingen innad i prosjektet, samt et budsjett for planlagte utgifter for 

den første perioden som skulle vare fra 1995 til 1999. 

I NUPI var Åge Eknes leder for FN-programmet og dermed også prosjektansvarlig for 

TfP. Med seg på laget hadde han Torunn Tryggestad som arbeidet med TfP. Senere skulle 

Tryggestad få en betydelig større rolle i TfP for NUPI da Åge Eknes forsvant ut av NUPI, for 

å arbeide hos Fafo. ISS ansatte Mark Malan som prosjektansvarlig i 1996. Mark Malan ble en 

viktig ressursperson for TfP, og han alene stod for en rekke av de publikasjoner som ble gitt 

ut fra ISS med tilknytning til TfP.148 I 1997 ansatte ACCORD Cedric de Coning som 

prosjektansvarlig.149 Etter dette var det en ansvarlig for prosjektet ved alle de tre 

samarbeidsorganisasjonene, og dette var med på å gi prosjektet en tydeligere retning. 

 

3.4   Hva slags mål ble satt for Training for Peace? 
Da NUPI i samarbeid med ISS og ACCORD søkte Utenriksdepartementet om støtte til å 

starte Training for Peace høsten 1995, ble det lagt fram et prosjektdokument som beskrev 
                                                
145 Intervju med Torunn Tryggestad, 24.08.16 
146 Intervju med Torunn Tryggestad 24.08.16  
147 UD 1899/95IV (332.14). UD til NUPI, 02.05.95 
148 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 16, 32 
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målet med prosjektet og hvordan prosjektet skulle arbeide. Det ble lagt vekt på at TfP skulle 

utvikle og gjennomføre en rekke treningsprogrammer som skulle bidra til å bygge gode og 

pålitelige styrker klare til å delta i fredsoperasjoner i regi av FN, OAU eller andre regionale 

organisasjoner i det sørlige Afrika. TfP hadde som mål å trene opp personer fra alle SADC- 

landene slik at de skulle utvikle et felles sett av regler og handlingsmønstre for fredsbygging 

og fredsbevarende operasjoner. De skulle snakke samme ”språk”. Dette skulle TfP få til ved å 

holde seminarer og kurs for å dele kunnskap og legge til rette for en god forståelse av det 

viktige ved fredsbevaring. Det var også et mål om at dette skulle bidra til økt forskning på og 

utvikling av teorier innenfor fredsbevaring gjennom publikasjoner og analyser av 

forskningen.150 De målene som ble satt for TfP i 1995 var å 

•   Utvikle og gjennomføre en rekke treningskurs for å bygge en sterk stående styrke 
av trent personell, klare til å delta i fredsbevarende operasjoner i det sørlige 
Afrika. 

•   Inkludere medlemmer av Forsvars- og Utenriksdepartementer, samt NGOer i 
regionen til treningskursene for å utvikle en felles forståelse for fredsbygging på 
tvers av samfunnssektorer. 

•   Å få med så mange deltakere fra de ulike SADC-landene på hvert eneste 
treningskurs, og dermed skape et ”felles språk” og en felles forståelse for hvordan 
fredsbygging foregår i praksis. 

•   Å gjennomføre kurs og seminarer som kan skape ny forståelse, kunnskap og 
innganger til hvordan man på best mulig måte skal ha effektiv trening og øke 
politikkutformingen på det fredsbevarende området. 

•   Å fremme politikkutforming rundt fredsbevaring for å lage gode løsninger for 
fredsbevaring i regionen.151 

  

Tiden ville vise om disse målene var mulige å oppnå i et Afrika med store utfordringer 

knyttet til fred, sikkerhet og samarbeid, både mellom stater og mellom militære og sivile. 

Hvert år i den første fasen av TfP ble det arbeidet systematisk for å oppnå de målene som 

hadde blitt satt i 1995. 

 

3.5   Konsolidering og samarbeid 
I september 1995 godkjente UD prosjektet, budsjettet og prosjektdokumentet. I oktober 

kunne Training for Peace starte opp. Prosjektet ble offisielt åpnet og igangsatt da 

statssekretær i UD Asbjørn Mathisen besøkte Sør-Afrika. 16. oktober 1995 var det seremoni i 

Johannesburg. Vasu Gounden, direktør i ACCORD, presenterte prosjektet på vegne av de tre 
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samarbeidspartnerne. Deltakere fra de ulike SADC-landene, medlemmer av OAU og media 

var invitert til å overvære den høytidelige åpningen av prosjektet.152 

Oppstarten til TfP i de siste månedene av 1995 ble preget av at programmet måtte 

gjøre seg kjent og bemerket i sitt målgruppeområde – SADC. I november 1995 gjennomførte 

TfP et kurs i Sør-Afrika for å presentere prosjektet til medlemmer av SADC-landene. I mars 

1996 ble det holdt et regional kurs i Zambia. Med dette var prosjektet i gang, og det ble 

gjennomført i alt fem treningskurs i fredsbevaring i regi av ACCORD i fem ulike SADC-land 

i 1996. Disse landene var Zimbabwe, Zambia, Mosambik, Tanzania og Mauritius.153  

Grunnen til at ACCORD var den av de tre samarbeidsorganisasjonene i TfP som stod 

for treningskursene kom fram av det første prosjektdokumentet. ACCORD skulle ha ansvar 

for treninger, ISS skulle ha ansvar for politikkutforming og forskning. Men de to 

organisasjonene skulle støtte hverandre i arbeidet og bidra til at TfP utviklet seg på rett 

måte.154 I alt 117 deltakere ble trent av ACCORD/TfP i 1996 i ulike øvelser som skulle gjøre 

dem bedre rustet til å delta i fredsoperasjoner. Både NUPI og de to andre 

samarbeidspartnerne i TfP deltok ved å skaffe deltakere til de ulike treningene, samt at de 

bidro med resurspersoner og støtte til gjennomføringen av kurs. I tillegg fikk ACCORD hjelp 

av lokale frivillige organisasjoner til å skaffe sivile deltakere fra SADC-regionen. Deltakerne 

på disse treningene var fra ulike sektorer av samfunnet, likevel er det tydelig at en stor del av 

deltakerne var tilknyttet statsapparatet ved at de var byråkrater fra ulike sider ved statlige 

institusjoner i SADC-landene. Av de 117 deltakerne i 1996 var 63 av disse tilknyttet ulike 

departementer. Fire var politikere, 22 var tilknyttet politiet, 26 tilknyttet ulike frivillige 

organisasjoner, mens bare to kom fra media. Antallet deltakere per trening varierte fra gang 

til gang, likevel ble det totale antallet trent personell i 1996 høyere enn det forventede tallet 

på 105 personer.  Kun 28 deltakere fra sivilsamfunnet kan sies å være et noe lavt tall for en 

organisasjon som arbeider for å skape fred via sivile. Dette kom også fram i TfPs årlige 

rapport for 1996 blir hvor det ble fokusert på at det sivile samfunnet i Afrika fremdeles var 

dårlig utbygd og at det viste seg å være vanskelig å skaffe sivile og frivillige organisasjoner 

som oppfylte de krav og kriterier som ble stilt fra TfPs side. I tillegg var det kun i Zimbabwe 

at media valgte å følge alle tre dager av treningskurset. På de fire andre treningskursene var 

det kun medieoppslag, men ingen deltakere fra media. Det var ønskelig fra TfP med stor 

oppmerksomhet i mediene slik at prosjektet kunne bli lagt merke til. I 1996 var det deltakere 
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fra begge kjønn, men det var en betydelig overvekt av mannlige deltakere på treningskursene. 

TfP forklarte dette med den mannsdominerte kulturen som var i Afrika i 1996, hvor menn 

dominerer alle deler av samfunnet, særlig i høyere posisjoner i samfunnet, i departementer og 

politiet. 

På grunn av økt interesse for TfPs kurs og seminarer ble det behov for å avvise en 

rekke deltakere som ønsket å være med i 1996. Grunnen til avvisningene var at prosjektet 

ikke hadde budsjettert for en så stor pågang. I tillegg ble TfP sett på som et nyttig tilskudd til 

det arbeidet FN og OAU gjorde for å øke afrikansk evne til å bygge fred. TfP søkte derfor for 

å få økte midler fra UD og Norad for å kunne kurse i henhold til den etterspørselen som 

hadde oppstått, og det behovet som fantes i FN og OAU.155 

Politi var i 1996 ikke en viktig del av TfPs arbeid og det var ikke et fokus på politi på 

noen av treningskursene. Likevel var det 22 deltakere fra politiet, trolig alle menn, på kursene 

dette året. I årsrapportene til TfP blir dette forklart med at Mauritius på denne tiden ikke 

hadde et eget forsvar og at landet i stedet sendte politi til å lære om fredsbevaring.156 Fokus 

på å få til en økt kvinneandel på treningskursene i regi av TfP og et økt fokus på politi i 

fredsbevaring skulle komme til å bli et av TfPs viktigste satsningsområder i årene som fulgte. 

I tillegg til disse treningskursene i regi av ACCORD for TfP, arrangerte både ISS og 

ACCORD egne seminarer og kurs av betydning for TfP. Det ble også utarbeidet en 

utvekslingsavtale mellom SADC-landene og Norge, som bidro til at personer fra disse 

landene kunne delta på FN-kurs i Norge i regi av det norske forsvaret og det norske 

politiet.157 

 Innad i TfP skortet det på samarbeidet, og etter et TfP-kurs i Tanzania i september 

1996 ble det innkalt til et møte mellom samarbeidspartnerne i regi av UD. På dette møtet ble 

alle lederne, og enkelte medarbeidere i de ulike organisasjonene med. I tillegg var ministerråd 

ved ambassaden i Sør-Afrika Aud Marit Wiig, leder av Norsk Flyktninghjelp Trygve Nordby 

og rådgiver i UD Aslak Brun deltakere på møtet. Dette møtet førte til en omorganisering av 

TfP, og resulterte i et nytt, revidert prosjektdokument.158 I stedet for en trepartsavtale mellom 

NUPI, ISS og ACCORD ble det nå inngått enkeltavtaler mellom NUPI og ISS og NUPI og 

ACCORD. Denne nye strukturelle organiseringen førte også til at styringskomiteen som 

hadde bestått av lederne av ISS og ACCORD og prosjektkoordinatoren ved NUPI, ble endret. 

NUPI skulle fra nå av innkalle til og lede årlige møter mellom seg selv og de to 
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organisasjonene i ulike møter. NUPI skulle også holde møter med representanter fra begge 

samarbeidsorganisasjonene og UD. I tillegg ble planene om et internasjonalt råd, som enda 

ikke hadde blitt satt sammen, erstattet med en referansegruppe bestående av norske deltakere 

som UD, Norad, Flyktninghjelpen, og ”Norwegian Armed Forces International Center” 

(AFIC-N). Også politiet og Justisdepartementet deltok i denne referansegruppen fra 1997 da 

polititrening ble en viktig del av TfPs aktiviteter. 159 Denne omorganiseringen førte til økte 

utgifter for prosjektet, særlig i form av reiseutgifter til Sør-Afrika for ansatte i NUPI og UD. 

Dette ble godtatt av UD og ekstra bevilgninger ble gitt til å dekke budsjettunderskuddet dette 

førte til.160 

 

3.6   Nye fokusområder for prosjektet 
Det reviderte prosjektdokumentet fra 1996 førte til at kurs i regi av TfP ble gjennomført med 

mer samarbeid og mer ansvarsdeling mellom de ulike samarbeidspartnere. Det var ikke 

lenger bare ACCORD som stod for kursingen, og det var ikke lenger bare ISS som stod for 

forskning på fredsoperasjoner. Begge skulle fra da av holde kurs, og begge skulle publiserte 

forskning. Likevel var ikke samarbeidet nært.161 

I november 1997 ble Cedric de Coning oppnevnt som prosjektansvarlig i ACCORD 

for TfP. I løpet av 1997 ble det gjennomført tre nye treningskurs i regi av ACCORD for TfP. 

Kursene ble holdt i Malawi, Botswana og Namibia, og nytt av året var lengden på kursene 

som endret seg fra tre dager i 1996 til fem dager i 1997. For å unngå økte kostnader i 

forbindelse med kursene ble det ikke lenger overnatting tilbudt til deltakerne på kursene. 

Dette førte til at det ble et noe lavere antall deltakere enn året før. Kun 72 deltakere var med 

på kursene i 1997, hvorav kvinneandelen på kursene økte fra 14,53% i 1996 til 15,4% i 1997. 

Antall deltakere fra myndigheter og departementer var 49, og antall deltakere fra 

sivilsamfunnet var 23 i 1997. 

 I 1997 ble det et økt fokus på politi fra TfP. Prosjektet ønsket å se på hvordan politi 

kunne bidra i fredsoperasjoner og ønsket dermed å involvere alle SADC-landene. ACCORD 

ønsket å gjennomføre to seminarer om fredsbevaring og fredsoperasjoner, i et forsøk på å 

utvikle retningslinjer for bruk av politi i fredsoperasjoner. Grunnen til det økte fokuset på 

politi kom fra treningskurset på Mauritius i september 1996, hvor representantene fra 

Mauritius viste interesse for å holde et eget seminar med fokus på rollen til et sivilt politi, og 
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160 Norad, "Årsrapport TfP 97/03321-5 REG-0101 (822.1)." 
161 Intervju med Cedric de Coning 17.08.16; Intervju med Torunn Tryggestad 24.08.16	  



	  42	  

dermed ikke det militære, i fredsoperasjoner. Dette hadde aldri blitt gjort tidligere, og var av 

interesse for TfP. Det viste seg ikke å bli mulig å gjennomføre dette kurset på Mauritius, og 

dermed måtte ACCORD finne andre samarbeidspartnere for et slikt seminar. Seminaret ble 

derfor utsatt til 1998. 

 I løpet av året 1997 var det økt fokus på fredsoperasjoner i Afrika med blant annet 

”African Crisis Response Initiative” og andre bistandsprosjekter på kontinentet. I forbindelse 

med dette viste ACCORD og NUPI økt interesse for og et fokus på fremtidig fredsbevaring i 

Afrika. De bestemte seg derfor for å samarbeide med Organisasjonen for afrikansk enhet 

(OAU) om å arrangere et seminar om nettopp hvordan freden i Afrika kunne bevares i 

fremtiden. Dette seminaret skulle erstatte det ene planlagte seminaret i regi av ACCORD. 

Dette ble først ønsket velkommen av OAU, før organisasjonen senere ombestemte seg og 

heller ville arrangere to andre møter, et for tekniske eksperter og et ledermøte for OAU. 

ACCORD, ISS og International Peace Academy, som var tilknyttet FN, ble invitert av OAU 

til å delta som arrangører og tilretteleggere for møtene. Både ISS og ACCORD deltok med en 

ressursperson hver, som begge kom fra TfP-programmet. TfP deltok også, gjennom 

ACCORD, med 8.000 dollar til finansieringen av møtene. ACCORD publiserte ikke så mye 

forskningsarbeid, men kom ut med to publikasjoner om siviles rolle i fredsoperasjoner i 1997, 

og hadde samtidig planer om å publisere fem til i 1998.162 

ISS kom derimot med en rekke publikasjoner i 1997. Et tjuetalls publikasjoner så 

dagens lys i 1997, og disse var enten i regi av TfP eller nært knyttet opp mot TfPs arbeid. 

Organisasjonen gjennomførte også trening i regi av TfP og holdt syv halvdagsseminarer med 

rundt 30 deltakere hver gang i 1997. I tillegg holdt ISS en konferanse kalt ”Contemporary 

Peace Support Operations” i forbindelse med seminaret ”Multinational Peace Operations: 

The Evolutions of Policy and Practice in Southern Afrika” som ISS alt stod ansvarlige for i 

Pretoria. Dette seminaret hadde allerede skaffet en rekke eksperter til Sør-Afrika, og ved å la 

de to møtene skje samtidig kunne ISS spare penger og skaffe en rekke deltakere til sin 

konferanse. 150 deltakere fra alle samfunnssektorer deltok, mange av dem internasjonale 

eksperter. Konferansen ble støttet økonomisk av Norad.163 

 NUPI gav i løpet av 1997 Torunn Tryggestad økt mandat i sin rolle som koordinator 

for TfP. Hun skulle særlig hjelpe ISS og ACCORD i å finne, samt å bidra med, 

ressurspersoner for aktiviteter og kurs i det sørlige Afrika. I løpet av 1997 ble TfP stadig 
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tettere knyttet opp til andre prosjekter ved NUPI. TfP ble sett på som viktig for NUPIs 

forskning på afrikansk sikkerhet og fred, særlig gjennom FN-programmet på NUPI. NUPI 

gjennomførte ikke selv TfP-treningskurs, men deltok på og bidro til kurs i regi av ACCORD 

og ISS, samt andre kurs og seminarer om fred, fredsbygging og fredsbevaring. NUPI var i 

tillegg ansvarlig for å skaffe deltakere fra det sørlige Afrika til FNs treningskurs i regi av det 

norske politiet og forsvaret, i det som tidligere ble beskrevet som utvekslingsavtalen. Denne 

utvekslingsavtalen kom med i det reviderte prosjektdokumentet fra 1996 hvor det kom fram 

at TfPs budsjett la rammer for å sende åtte personer årlig til Norge for å delta på slike kurs. 

TfP via NUPI dekket reisekostnader for deltakerne, mens Justisdepartementet og 

Forsvarsdepartementet dekket de øvrige utgiftene for kursdeltakerne siden dette var kurs som 

de stod ansvarlige for. Justisdepartementet og Politihøyskolen stod for kursing av politifolk, 

mens Forsvarsdepartementet og ”Norwegian Armed Forces International Center” (AFIC-N) 

stod for kursing av militære. Personer fra både AFIC-N og politiet deltok i tillegg i TfPs 

referansegruppe. Fire slike kurs ble holdt i 1997, og sju deltakere fra det sørlige Afrika var 

med. På kurset ”The First International Commanding Officers Course” i regi av AFIC-N fra 

29. september til 10.  oktober 1997 deltok Mark Malan fra ISS og Cedric de Coning fra 

ACCORD.164 

Det at disse to var deltakere på dette kurset kan det stilles spørsmål ved. De var 

ansvarlige for TfP i hver sin samarbeidsorganisasjon.  Hvem var det egentlig disse kursene 

var for dersom medlemmer av TfP selv var de som mottar kursingen? Disse to fikk med 

andre ord både lønn fra TfP, samtidig som de også mottok kursing gjennom prosjektet. I 

tillegg er det mulig å stille spørsmål rundt det faktum at kurset ble holdt av samme institusjon 

som også er med å TfPs referansegruppe. Finansierte med andre ord UD TfP for å drive 

trening av sine egne? Hvorfor skulle personer som allerede var involvert i TfP få en slik 

opplæring? Burde ikke denne opplæringen gå til ressurspersoner som ville bli viktige for 

fremtidige fredsoperasjoner i det sørlige Afrika? 

 

I 1997 var det en del problemer knyttet til finansieringen av TfP fra UD/Norad. Hvorfor tok 

finansieringen så lang tid? Dette sier ikke den årlige rapporten noen ting om, men grunnen 

kan finnes andre steder. I forbindelse med det reviderte prosjektdokumentet fra 1996, og 

søknaden om økt økonomisk støtte til TfP for 1997, ble det lagt vekt på at det var et økt 

aktivitetsnivå og at det var en etterspørsel etter å ha norske ressurspersoner på alle 
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treningskurs i SADC-landene. Dette førte til et økt behov for reiseutgifter og en økning av 

1997-budsjettet med ti prosent fra 1996-budsjettet. Fra 1. Politiske kontor ved UD ble det 

anbefalt at TfP skulle få hele det beløpet det søkte om, og dersom det ville ta tid å behandle 

en slik søknad, ble det eksplisitt bedt om at det i alle fall ble utbetalt det grunnbeløpet som 

TfP alt hadde fått godkjent da prosjektet ble godkjent i 1995.165 Det skulle likevel vise seg å 

bli vanskelig for TfP å få de pengene det hadde søkt om og fått innvilget. Ingen av de tre 

samarbeidspartnerne fikk økonomiske midler til TfP fra Norad før i september 1997. Dette 

førte til vanskeligheter med å gjennomføre TfP-aktiviteter som planlagt, og de involverte 

organisasjonene ble nødt til å finne penger til gjennomføringen andre steder i påvente av 

penger fra UD/Norad. Videre førte det til vanskeligheter med å planlegge og gjennomføre 

nye aktiviteter og kurs, noe som igjen førte til at alle organisasjonene satt igjen med å 

budsjettert for mindre enn det de fikk utbetalt, da pengene endelig kom fra UD/Norad.166 

 

3.7   Fokus på multidimensjonal fredsbevaring 
I 1998 førte en rekke hendelser til økt spenning i SADC-regionen. Zimbabwe økte sitt 

militære nærvær i Kongo. Sør-Afrika og Botswana gikk overraskende til militær intervensjon 

i Lesotho, og det lå an til å bli borgerkrig i Angola.167 Dette bare økte behovet for å fortsette å 

jobbe for fred i det sørlige Afrika og TfPs arbeid fremstod som viktigere enn noensinne.168 I 

1998 ble det gjennomført tre TfP-kurs i regi av ACCORD. Disse kursene ble holdt i Lesotho, 

Swaziland og Sør-Afrika. I alt 72 personer deltok, hvorav 23,6 prosent var kvinner. Kurset i 

Sør-Afrika var det siste av de elleve kursene i den første runden av slike kurs, og dette 

representerte en milepæl – med dette hadde ACCORD og TfP gjennomført kurs i alle de 11 

SADC-landene.169  

 SADC-landene planla å arrangere en stor øvelse i fredsbevaring i november 1998 kalt 

”Blue Crane”. Denne øvelsen skulle være multidimensjonal, det vil si at den skulle inkludere 

sivile, militæret og politiet fra alle SADC-landene. Dette skulle bli den største øvelsen av sitt 

slag i hele Afrika noensinne, og målet var å få alle de ulike sidene ved de sørafrikanske 

samfunnene rustet og klare til å bidra i fredsoperasjoner. Samarbeidet mellom de ulike 

samfunnssektorene ble nøye planlagt, og det ble lagt til rette for at alle skulle få en så reell 

                                                
165 UD 95/2892-28 (332.14), NUPI, ISS og ACCORD til UD, 14.05.96 
166 Training for Peace, "The Training for Peace in Southern Africa Project. Annual Report 1997." 11  
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168 Training for Peace, "Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 1998," red. (Oslo: NUPI, 
ACCORD, ISS, 1998). 2  
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øvelse som mulig. Allerede i 1997 var det blitt avholdt en regional øvelse i SADC kalt ”Blue 

Hungwe”, og denne kan ses på som en forløper til ”Blue Crane”. I ”Blue Hungwe” ble det 

trent på ulike oppgaver knyttet til fredsoperasjoner, og den var den første av sitt slag i 

regionen. Både ISS og ACCORD ble invitert til delta på denne øvelsen, og de fikk begge 

betydelige roller da SADC videre skulle sette i gang med å planlegge ”Blue Crane”.170 Det 

som gjorde at ”Blue Crane” skilte seg fra det forrige øvelsen, var det tydelige og klart uttalte 

fokuset på mer enn det militære ved øvelsen. Den skulle ta for seg og inkludere fokusområder 

som omhandlet sivile og politiets rolle i en fredsoperasjon, og hvilket samarbeid det militære 

skulle ha med andre involverte i en fredsoperasjon. 

Til å begynne med skulle ACCORD bidra til å planlegge og koordinere de sivile 

aspektene ved ”Blue Crane”, men med tiden ble organisasjonen mer og mer involvert i 

øvelsen som helhet. ACCORD var til stede med Cedric de Coning i planleggingsmøter 

sammen med representanter for alle SADC-landene.171 ISS hadde med sitt store fokus på 

sivilt politi i denne øvelsen, og organisasjonen hadde gjennom bidrag til South African Police 

Regional Cheifs Coordinating Organisation (SARPCCO) i Harare og med planlegging av UN 

Police Officers Cource (UNPOC) vist seg verdig til å ta på seg oppgaven med å ha ansvar for 

politi-delen ved ”Blue Crane”.172 

 Det siste treningskurset i TfP-regi i 1998 ble holdt i Sør-Afrika i august. ”Blue Crane” 

var planlagt å skje i november samme år i Sør-Afrika, og dette treningskurset var dermed en 

viktig del av forberedelsene som de sørafrikanske deltakerne skulle gjøre. Enkelte TfP-kurs 

var for deltakere som ikke hadde noen erfaring med fredsbevaring. Derfor måtte alt forklares 

ned til den minste detalj. Dette kurset var derimot noe mer avansert enn tidligere TfP-kurs 

fordi disse deltakerne allerede var erfarne når det gjaldt fredsbygging og var håndplukket til å 

delta på øvelsen. Gjennom avansert opplæring og kursing fikk dermed deltakerne gode 

kunnskaper om og ble godt forberedt til den nært forestående øvelsen.173 

12.oktober 1998 kunngjorde det sørafrikanske Utenriks- og Forsvarsdepartementet at 

”Blue Crane” ville bli utsatt til 1999. Ingen ny dato ble satt for gjennomføringen av øvelsen, 

og dette skapte stor usikkerhet. Samtidig var det fortsatt ønsket at ISS skulle fortsette med sin 

trening av sivilt politi for å bevare det som framstod som et positivt resultat som hadde 

oppstått i tilknytning til forberedelsene av ”Blue Crane”. Med usikkerhet rundt når ”Blue 

Crane” skulle gjennomføres ble det særlig viktig at andre kurs ble gjennomført på en god 
                                                
170 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 21-22 
171 Training for Peace, "Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 1998." 14 
172 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 22 
173 Training for Peace, "Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 1998."	  
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måte. Arrangeringen av det første UNPOC-kurset, FNs treningskurs av politi til 

fredsoperasjoner, i det sørlige Afrika ble derfor særlig viktig i 1998. Sverige sa seg villige til 

å finansiere deler av dette, og det resterende ble finansiert av ISS’ TfP-finansiering. Norge, 

Sverige, Finland, Danmark og Canada sendte politimedarbeidere til kurset som trenere.174 

Til dette kurset stilte NUPI med sin egen politirådgiver Tor Tanke Holm, som 

sammen med instruktører fra andre land ledet kurset og treningene. Fra Norge deltok i alt tre 

politirådgivere som sammen hadde god ekspertise og erfaring. I tillegg til Tanke Holm, var 

inspektør Torgrim Moseby og politiinspektør Dag Dahlen med.175 Kurset foregikk over ti 

dager i november 1998, hvor 30 deltakere fra 12 ulike SADC-land deltok. ”Dette var et 

vellykket kurs, særlig tatt i betraktning de usikkerhetene som fantes rundt øvelsen ”Blue 

Crane” mintes Dag Roger Dahlen da han fortalte om dette kurset.176 Instruktørene ved kurset 

konkluderte med at deltakerne nå var godt rustet for både ”Blue Crane” og FNs 

fredsbevarende oppdrag. ISS ble videre spurt av FN og SARPCCO om å fortsette å 

gjennomføre slike kurs fordi de så dette som en god mulighet til å koble forsøk på å skape en 

godt rustet kapasitet av politi med utplassering av trent personell i FN-operasjoner.177 

1998 videreførte det som startet i 1997 og var dermed det året der det ble et økt fokus 

på sivilt politi i TfP. Dette ble nå en integrert del av TfP ved å bli et fast satsningsområde for 

å jobbe for fred i SADC-landene.178 I 1998 holdt ACCORD et kurs for bare politi i 

fredsbevaring i Durban, som dermed hadde et særlig fokus på hva som skulle være politiets 

oppgaver i fredsoperasjoner. Etter dette valgte ISS å spesialisere seg på dette området.  Fra 

starten av hadde det ikke vært noe klart skille mellom militæret og politiet, og organisasjonen 

skilte mer mellom de uniformerte på den ene siden og de sivile ikke-uniformerte på den andre 

siden. Og ISS med sitt tydelige fokus mot de uniformerte hadde dermed ikke skilt tydelig 

mellom militæret og politiet. Fra da av forstod man i ISS at det var viktig å skille mellom 

militære, politi og sivile. Senere valgte også Den afrikanske unionen å gjøre dette skillet i 

sine beskrivelser om fredsbevaring. TfP forsøkte gjennom sine kurs å skape et inntrykk av at 

fredsbevarende kunne være multidimensjonale ved at det ikke bare var det militære som var 

av viktighet i slike operasjoner. Dermed var det ikke bare fokus på det militære ved 

fredsoperasjoner på prosjektets seminarer, men også sivile aspekter og fokus på politi.179 
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I 1998 fortsatte utvekslingsprogrammet av politi og militære til FNs treningskurs i 

Norge. I alt syv deltakere fordelt på fire kurs ble sendt i regi av TfP fra det sørlige Afrika.180 

Dette året var det ingen med direkte tilknytning til TfP som deltok på kurset, noe som kan 

bety at TfP fra nå av gav opplæring til personell som det var mer sannsynlig ville ha behov 

for en slik type opplæring i fremtiden, og dermed personer som kunne bli utplassert i 

fredsoperasjoner. Det var NUPI som var med å velge ut personer som skulle sendes på disse 

opplæringskursene i Norge. Hvordan NUPI avgjorde hvem som skulle sendes kommer ikke 

fram av noen dokumenter i arkivene, og det er nok mye som taler for at det ble utvist skjønn i 

hvert enkelt tilfelle. Kontakter og nettverk var nok også avgjørende for hvem NUPI kom i 

kontakt med, og dermed avgjørende for hvem som ble sendt på opplæring. 

 
3.8   Stor aktivitet og usikker framtid 
I 1999 ble det ikke avholdt noen treningskurs i de ulike SADC-landene, lik de som hadde 

blitt holdt tidligere år. Grunnen til dette var at det i løpet av 1998 hadde blitt gjennomført 

kurs i 11 av SADC-landene, og det var derfor andre type kurs og seminarer som stod i fokus i 

1999.181 Både ACCORD, ISS og NUPI avholdt kurs og seminarer, men den virkelig store 

hendelsen dette året var gjennomføringen av øvelsen ”Blue Crane”. 

Denne øvelsen ble endelig gjennomført i april 1999, etter å ha blitt utsatt i 1998.  

Øvelsen foregikk på en sørafrikansk militær treningsleir fra 12. til 30.april. ACCORD hadde 

ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre alle de sivile aspektene ved øvelsen, 

knyttet til rollen menneskerettighetsobservatører, byråkrater og andre sivile skulle ha i 

fredsoperasjoner. Målet for ACCORD ble å lage øvelsen slik at også militære og politi kunne 

delta i de sivile delene av øvelsen, og dermed få erfaring utenfor sin egen sfære av 

fredsbygging. Målet med dette var å skape en forståelse av at alle deler av en fredsoperasjon 

var av viktighet for å oppnå en varig fred.182  

NUPI var ansvarlig for å skaffe personer som kunne bidra på øvelsen, samt å 

forhandle med de norske myndighetene om mer penger til TfP og ”Blue Crane”. Norge stilte 

totalt med fire personer: Major Stein Ellingsen, politirådgiver Tor Tanke Holm, inspektør 

Torgrim Moseby og politiinspektør Dag Dahlen.183 Selve øvelsen var delt i ulike kurs og 
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182 Training for Peace, "Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 1999," red. (Oslo: NUPI, 
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øvelser. De første dagene ble det arrangert ulike lederkurs for militærledere fra SADC-

landene og for instruktører fra den sørafrikanske militærskolen, SA Army Battle School, slik 

at disse skulle være forberedt til selve øvelsen. I tillegg ble det holdt kurs om samarbeidet 

mellom militære og sivile, og hvordan disse to ulike komponentene skulle integreres inn i den 

samme øvelsen. Selve ”Blue Crane”-øvelsen varte fra 22. til 28.april og kan på mange måter 

betegnes som et startskudd for TfPs synlige engasjement i SADC-regionen. Fra og med 

denne øvelsen fikk Training for Peace, gjennom sine samarbeidspartnere muligheten til å 

bidra aktivt for fredsbyggende og fredsbevarende initiativer i regionen. 

Den sivile delen av ”Blue Crane” var der hvor TfP og ACCORD deltok som aktive 

bidragsytere. Målet med den sivile delen var å gjenspeile og etterligne en FN-ledet 

fredsoperasjon med humanitære bidrag. En rekke menneskerettighetsaktører fra FN og fra 

SADC-landene var i tillegg til en rekke frivillige organisasjoner med på øvelsen. I tillegg 

OAU Observer Mission og SADC Human Rights Observer Group var også med, det samme 

var Internasjonale Røde Kors.184  

Media ble invitert til å delta på øvelsen for å teste sin evne til å dekke store hendelser 

på direkten, og dermed bevare sitt ansvar om folkeopplysning. Det å bruke ekte mediefolk i 

øvelsen, hadde flere fordeler ved seg i følge årsrapporten til TfP. For det første fikk 

deltakerne på øvelsen press på seg til å vise fram sitt arbeid, og samtidig fikk disse deltakerne 

trening i det å møte mediene på en god måte. For det andre fikk mediene selv god trening i å 

dekke store hendelser, samtidig som de lærte en del om fredsbevaring. Det med å bruke ekte 

mediefolk i øvelsen kom som et forslag fra ACCORD. Et annet aspekt ved øvelsen som 

ACCORD bidro med var å opprette et samordningskontor, et ”operation room”, som samlet 

representanter fra alle de ulike deltakergruppene i øvelsen. På denne måten ville samarbeidet 

og koordinasjonen av øvelsen gå smidigere, og problemer kunne løses i det de oppstod. ”Blue 

Crane” var den første store fredsbevarende øvelsen i det sørlige Afrika, og den største 

fredsbevarende øvelsen som noensinne hadde blitt gjennomført i Afrika. ISS hadde ansvaret 

for den delen av øvelsen som omhandlet det sivile politiet. Dette fulgte opp det arbeidet ISS 

hadde gjort ved sine FN-politikurs  i ulike SADC-land. SARPCCO var så fornøyd med det 

arbeidet som ble gjort på disse kursene at de ba ISS om å bidra til enda et UNPOC-kurs og 

enda en øvelse kalt ”Pegasus” i 1999.185 

Øvelsen ”Blue Crane” la til rette for at SADC-landene kunne trene på fredsbevaring i 

trygge omgivelser, samtidig som at omfanget av øvelsen var så stort at det gav erfaringer som 
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tilsvarte ekte fredsoperasjoner. I tillegg ble det av de involverte erklært at samspillet mellom 

det militære og det sivile var av så stor betydning for øvelsen at ”Blue Crane” ble stående 

som en milepæl i samarbeidet mellom militære og sivile innenfor fredsbevaring. Samtidig 

avdekket øvelsen behovet for mer trening på samarbeidet mellom militære og sivile før sivilt 

personell faktisk ble utplassert i fredsoperasjoner.186 En viktig erfaring som ble gjort etter 

”Blue Crane” var det faktum at både militære og sivile deltakere i fredsoperasjoner bruker 

mye tid på og legger stor vekt på konflikthåndtering når de er ute på oppdrag, mens den 

grunnleggende kompetansen de lærer før slike operasjoner inneholder svært lite 

konflikthåndtering. Derfor ble det høsten 1999 holdt et kurs i konflikthåndtering ved SADC 

Regional Peacekeeping Training Centre i Harare, Zimbabwe i et samarbeid mellom SADC og 

ACCORD. Ut av dette kom det erfaringer om at dette var sårt trengt, og SADC ba ACCORD 

utvikle et todagerskurs for FN-offiserer, slik at konflikthåndtering kunne bli en fast del av all 

framtidig utdanning av FN-offiserer.187 

I forbindelse med den sørafrikanske presidenten, Nelson Mandelas besøk til Oslo i 

mars 1999 holdt NUPI et seminar hvor både ISS-lederen Jakkie Cilliers og prosjektansvarlig i 

ACCORD Cedric de Coning holdt innlegg om fredsbygging fra et afrikansk perspektiv. 

Samtidig med de Conings og Cilliers besøk ble det avholdt flere møter mellom ISS, 

ACCORD, NUPI og UD om TfP, fordi alle var samlet i samme by. Dermed ville prosjektet 

ikke få større utgifter knyttet til reiser. Både framtiden til prosjektet og den evalueringen som 

skulle gjennomføres ble diskutert på dette møtet, ettersom prosjektet på den tiden gikk inn i 

sitt foreløpige siste år.188 

 
3.9   Finansiering 
Finansieringen av Training for Peace fra UD har gått gjennom Norad, og alle søknader om 

støtte og økonomiske overføringer har gått fra NUPI, på vegne av de tre TfP-partnerne, til 

Norad. Den finansielle støtten fra Norad har kommet fra deres SADC-budsjett og har vært 

utbetalt årlig. For den første fasen av TfP fra 1995 til 1999 ble det opprinnelig gjort en avtale 

om at prosjektet skulle støttes med i overkant av 11 millioner kroner for hele perioden. 

Støtten til TfP ble utbetalt til NUPI som igjen fordelte pengene mellom de tre partnerne. 

Dette var en uvanlig løsning på utbetalinger fra Norad, som vanligvis betalte separate 

summer til hver enkelt partner i et prosjekt. Siden 1990 hadde Norad vært underlagt UD, og 
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det var på mange måter et klassisk department-direktorat forhold mellom de to. Det har 

foregått en tydelig utveksling av meninger, og UD har stilt krav til forsvarlig dokumentering 

av virksomheten og budsjetter for at penger skal bli overført fra Norad.  Det har ikke alltid 

vært like lett for TfP å få penger fra UD og NORAD. Helt fra starten av var de involverte 

partnerne klare over at ACCORD måtte endre og skjerpe sine administrative rutiner, da disse 

ikke passet med norske krav.189 

Etter det reviderte prosjektdokumentet i 1996, og ettersom det arbeidet TfP gjorde 

fikk faste rutiner, ble det mer og mer tydelig for partnerne i TfP at den økonomiske støtten til 

prosjektet burde økes. Gjennom ulike brev til UD og Norad med spørsmål om økt støtte i 

løpet av 1996 og 1997 virket det som om NUPI og de andre TfP-partnerne hadde kommet 

fram til at prosjektet måtte ha mer penger enn først antatt. Dette var særlig knyttet til 

interessen for kursene til ACCORD og behovet for norske resurspersoner på disse kursene og 

dermed reiseutgifter knyttet til deres engasjement. Også UD anså behovet for å gi mer penger 

til TfP som stort, og ba derfor Norad om å vurdere søknadene om ekstra tilskudd for året 

1997 og de påfølgende årene i den første fasen.190  

UD godkjente i 1996 en økning av budsjettet med 25 prosent grunnet økt 

aktivitetsnivå, og den samlede støtten for den første fasen skulle økes fra 11,3 millioner til 

ca.15 millioner kroner.191 Likevel skulle det vise seg å ta lang tid før denne økningen faktisk 

trådte i kraft. For tross i anbefalingene fra UD om økt støtte, slet prosjektet med å få noe som 

helst økonomisk støtte i 1997. Grunnen til dette er ikke klar, og kildene klarer ikke å gi en 

god forklaring på hvorfor det tok så lang tid for prosjektet å få penger i 1997. Det kan virke 

som om det var misforståelser mellom partnerne, UD og Norad, men dette er ikke klart. Det 

som er klart er at det skapte store utfordringer for TfP-partnerne da ingen støtte ble utbetalt. 

De måtte finne midler andre steder fra i påvente av norske tilskudd. Fra og med september 

1997 var den økonomiske støtten på plass, og den var justert etter ønsket om den økte støtten. 

På grunn av den sene utbetalingen i 1997, ble deler av støtten for 1997 overført til 1998 fordi 

prosjektet rett og slett ikke hadde fått gjennomført planlagte aktiviteter på grunn av den 

forsinkede støtten.192 Dette viser seg i tallene for hvilke utgifter TfP hadde i sin første fase. 

De samlede utgiftene for TfPs første periode er ikke like store som den bevilgede støtten på 
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nærmere 15 millioner kroner. Med andre ord så klarte ikke TfP å bruke alle pengene de fikk 

bevilget. De totale utgiftene for perioden 1995-1999 var 13 millioner kroner. Fordelt på de 

ulike årene var utgiftene på 773 207 kroner i 1995, 2 643 709 kroner i 1996, 2 418 374 kroner 

i 1997, 3 852 400 kroner i 1998 og 3 441 845 kroner i 1999.193 

 

3.10  Evaluering 
Evaluering av prosjektet etter at den første perioden var avsluttet, var allerede bestemt i 

prosjektdokumentet fra 1995. Der ble det slått fast at det årlig skulle lages årsrapporter og at 

en ekstern evaluering skulle gjennomføres etter fullendt periode.194 Dette ble også stadfestet i 

det reviderte prosjektdokumentet i 1996.195 Denne evalueringen måtte derfor gjennomføres 

før UD kunne avgjøre hvorvidt prosjektet burde avsluttes eller forlenges. I den årlige 

rapporten fra 1999 konstaterer TfP at dette er et prosjekt som burde forlenges fordi TfP-

partnerne følte de fikk utrettet mye og at prosjektet var nødvendig. NUPI slo i denne 

rapporten fast at de norske myndighetene anså prosjektet for å være et ”flaggskips-prosjekt” 

for deres politikk inn mot SADC og at dette dermed var en god grunn til å videreføre 

prosjektet. Samtidig anså NUPI det som viktig å gjennomføre evalueringen slik at det 

arbeidet som har blitt gjort i løpet av den første perioden kunne bli vurdert på en god måte.196 

En bemerkning rundt ønsket om å fortsette med prosjektet kan muligens også finnes i ønsket 

om å tjene penger i NUPI. På grunn av TfP fikk NUPI utbetalt flere millioner kroner årlig, og 

dette kan nok også ha vært en faktor for ønsket om forlengelse. 

Initiativet til evalueringen kom fra UD i 1999, da TfPs første periode gikk mot slutten. 

UDs plan- og evalueringsenhet forsøkte å finne et passende utvalg av eksperter som kunne ta 

seg av, og gjennomføre, evalueringen. Resultatene av denne evalueringen ville bli styrende 

for om TfP skulle forlenges med enda en periode, og for hvordan denne eventuelle 

videreføringen av prosjektet skulle se ut.197 

 UD henvendte seg i april 1999 til Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen med 

en forespørsel om å gjennomføre evalueringen av TfP i løpet av oktober 1999. Arbeidet med 

å utarbeide et evalueringsteam og en avtale med UD om selve evalueringen ble igangsatt ved 
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CMI. Representanter fra CMI reiste til Sør-Afrika for å samtale med de involverte 

organisasjonene, og ulike papirer og dokumenter om TfP ble gitt til CMI fra TfP-partnerne.198  

Til tross for at evalueringen på mange måter hadde startet, valgte UD den 2. 

november 1999 å avslutte samarbeidet om evalueringen med CMI. Det som fremkommer av 

dokumentene i UDs arkiv, klargjør ikke på en tydelig måte hvorfor UD brått valgte å avslutte 

samarbeidet med CMI. Ifølge dokumentene i UDs arkiv ble dette gjort på bakgrunn av at UD 

ikke lenger kunne se det som mulig å fortsette samarbeidet med CMI. Ut fra den 

korrespondansen som oppstod mellom UD og CMI, kan det virke som om årsaken til 

oppsigelsen kom av at UD påstod at det framkom fra CMI at evalueringslederen Elling 

Tjønneland ikke anså seg selv til å ha nok kunnskaper om FN-operasjoner og fredsbevarende 

styrker. I tillegg så UD problemer ved at et annet evalueringsmedlem, Henrik Lunden, også 

skulle gjennomføre en annen jobb for UD, og det ble påpekt at han dermed ikke kunne gjøre 

begge jobbene samtidig. UD beklaget sterkt at avtalen ble avsluttet og at det arbeidet CMI 

hadde nedlagt i evalueringen fram til da ikke ville bli brukt. UD ville betale for det arbeidet 

som hadde foregått fram til da.199  

CMI svarte på UDs avslag den 15. November 1999, hvor de beklager utfallet av 

saken. Samtidig ønsket CMI å kommentere UDs avslag, som de syntes var overraskende og 

ikke riktig. CMI klarte ikke å se en god begrunnelse for UDs avslag, og instituttet la stor vekt 

at deres kritikk av avgjørelsen var et prinsipp for dem da det gjaldt forholdet mellom 

oppdragsgiver og konsulent, i dette tilfellet forholdet mellom UD og CMI. Kritikken gikk ut 

på at CMI anså det slik at UD hadde valgt dem uten å legge evalueringen ut på anbud og at 

det dermed var CMI som hadde et faglig og administrativt ansvar for evalueringen etter dette. 

CMI mente de hadde kommunisert med UD omkring evalueringens medlemmer og at det 

ikke hadde virket til å være problemer ved dette tidligere. CMI mente det burde være opp til 

dem, og ikke UD, å avgjøre hvorvidt instituttet og evalueringsteamet var i stand til å 

gjennomføre evalueringen eller ikke.200 I følge en anonym kilde ble det et skikkelig rabalder 

av dette, noe som førte til oppvask etter denne hendelsen, hvor NUPI direkte skal ha 

henvendt seg til departementsråden for å få en forklaring på manglende styring av 

evalueringen fra Plan- og evalueringsenheten i UD.201 

                                                
198 UD 1999/07182-6 (311.57/2), CMI til UD, 04.10.99 
199 UD 1999/07183-13 (311.57/2), UD til CMI, 02.11.99 
200 UD 1999/07183-15 (311.57/2), CMI til UD, 15.11.99	  
201 Intervju med kilde som ønsker å være anonym, 17.03.2017 
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Etter oppsigelsen av CMI ble det raskt funnet en erstatter som kunne gjennomføre 

evalueringen, nemlig forskningsstiftelsen Fafo.202 Fafo har nær tilknytning til Arbeiderpartiet 

og regjeringen, og det at forskningsstiftelsen fikk denne jobben på så kort varsel, kan ses på 

som et eksempel på ”Den norske modellen” og det store samrøret mellom UD og 

forskningsinstitutter som beskrives av Terje Tvedt i boken Utviklingshjelp, utenrikspolitikk 

og makt. Den norske modellen.203 Den 3. november 1999 ble det via fax fra Plan- og 

evalueringsenheten i UD takket for at Fafo kunne ta på seg rollen som erstatter og at 

institusjonen kunne gjennomføre evalueringen av TfP.204 NUPI kommenterte den 12. 

november utfallet av det som hadde skjedd med evalueringen fram til da. De følte det var 

underlig at avtalen med CMI ikke lenger stod ved lag, da CMIs evalueringsleder Elling 

Tjønneland hadde mottatt en rekke dokumenter om TfP og tilbrakt tid i Sør-Afrika der han 

møtte med alle partnerne i TfP. NUPI hadde vært av den oppfatning av at evalueringen var 

godt i gang, og hadde også betenkeligheter ved det nyvalgte evalueringsteamet fra Fafo. De 

så seg forpliktet til å opplyse om at de så mulige utfordringer knyttet til flere sider ved 

evalueringen. Evalueringslederen ved Fafo, Lena C. Endresen, hadde hatt et 

forskningsprosjekt med den tidligere prosjektlederen for TfP ved NUPI, Åge Eknes. NUPI 

fryktet at det kunne føre til at evalueringen ble farget av dette samarbeidet. I tillegg mente 

NUPI at saksbehandleren i Plan- og evalueringsenheten i UD, ikke hadde den profesjonelle 

distansen til TfP, da hun tidligere hadde kommet med krasse uttalelser om TfPs arbeid knyttet 

til det militære og politiets rolle, samt kommet med uttalelser om at TfP ble styrt av hvite 

sørafrikanere fra ISS og ACCORD og dermed ikke hadde fjernet seg fra apartheid.205 Likevel 

ble evalueringen gjennomført av Fafo. NUPIs tilbakemeldinger og bekymringer hadde 

tydeligvis ingen innvirkning på evalueringen. 

I et notat fra UD datert 9. august 1999 ble NUPI, ISS og ACCORD informert om at 

UD ville iverksette en evaluering av Training for Peace, og de ble oppfordret til å komme 

med innspill knyttet til mandatet for evalueringen.206 Dette mandatet sa noe om målet med 

evalueringen og hva UD selv ønsket at evalueringen skulle se på. Mandatet var imidlertid 

også det samme for Fafo som det hadde vært for CMI.  Fra UDs side ble det spesielt fokusert 

på å finne ut av om TfPs resultater hadde sammenheng med de mål som var satt for TfPs 

arbeid og om disse målene fortsatt kunne ses på som relevante ettersom TfP nå befant seg i 

                                                
202 UD 1999/07183-14 (311.57/2), UD til Fafo, 03.11.99 
203 Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen. 
204 UD 1999/07183-14 (311.57/2), UD til Fafo, 03.11.99 
205 UD 1999/07183-17 (311.57/2), NUPI til UD, 26.11.99  
206 UD 1999/07183-4 (311.57/2), UD til NUPI, ISS og ACCORD, 09.08.99	  
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en endret kontekst. Fra 1995 til 2000 hadde det vært endringer i hvordan SADC og FN 

arbeidet og det hadde kommet nye syn på hva som var essensielt ved fredsoperasjoner. Og 

dette ville nok komme til å påvirke det framtidige arbeidet til TfP dersom prosjektet ble 

forlenget. Under følger et sammendrag av hva evalueringen burde forsøke å finne ut av, slik 

det presentert i evalueringsmandatet: 

•   Vurdere antallet og den akademiske kvaliteten, samt å se på hvor relevant 
forskningspublikasjonene fra TfP har vært. 

•   Vurdere hvor relevant og brukbart deltakelse på seminarer, workshops og 
konferanser i regi av samarbeidspartnerne har vært for deltakerne. 

•   Vurdere om deltakerne av seminarer og kurs er forenelige med de land og 
organisasjoner de representerer, og se på hvorvidt disse deltakerne dermed er 
representative aktører i sine egne land. Her ble det også bedt om å se på om det 
var et proporsjonalt forhold mellom sivile og militære, og mellom kvinner og 
menn. 

•   Vurdere hvorvidt prosjektet bidrar til å utvikle teorier og kompetanse om hvordan 
land på en meningsfull måte kan delta i fredsbevarende operasjoner i det sørlige 
Afrika. 

•   Vurdere hvorvidt det er nok kunnskap og kompetanse innad i prosjektet til at det 
kan fortsette å utvikle seg, eller om det må hentes inn eksterne bidrag. 

•   Vurdere hvor kostnadseffektivt prosjektet er.207 

 

NUPI med kommentarer på vegne av seg selv og de to andre samarbeidspartnerne ISS og 

ACCORD til evalueringsmandatet. I denne kommentaren ble det lagt vekt på at det var viktig 

at evalueringen la fokus på arbeidsfordelingen i TfP med tanke på at denne hadde endret seg 

fra starten av, og at samarbeidet mellom NUPI, ISS og ACCORD var blitt bedre med tiden. 

Det ble også fokusert på at det ikke bare måtte fokuseres på de kurs som ble holdt i TfP-regi i 

det sørlige Afrika, men at utvekslingsprogrammet der politi og militære fra det sørlige Afrika 

fikk delta på kurs i Norge i regi av Politidirektoratet og Forsvarets Internasjonale senter, også 

måtte med i evalueringen. I tillegg ble det i følge NUPI, ISS og ACCORD lagt for lite vekt 

på det arbeidet TfP gjorde rettet mot det sivile aspektet ved fredsoperasjoner i mandatet og 

dette stod i strid med den praksis TfP hadde. Likevel var de tre samarbeidspartnerne klare til 

å bistå evalueringsteamet slik at evalueringen kunne bli så god som mulig.208 

 

                                                
207 UD 1999/07183-4 (311.57/2), UD til NUPI, ISS og ACCORD, 09.08.99. Egen oversettelse og forklaring av 
evalueringsmandatet. 
208 UD 1999/07183-5 (311.57/2), NUPI til UD, 19.08.99	  
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Evalueringsteamet fra Fafo gikk gjennom det arbeidet som TfP hadde gjort i perioden 1995-

1999. Det ble sett på hvilke aktiviteter som hadde blitt gjennomført, og hva resultatet av disse 

hadde vært. I tillegg så evalueringen på samarbeidet mellom NUPI, ISS og ACCORD, og på 

samarbeidet mellom samarbeidspartnerne, UD og Norad. Evalueringen så på budsjettene og 

utgiftene til TfP, og på hvorvidt ledelsen og styret av TfP hadde foregått på en god måte.209 

I evalueringen ble det gjort en rekke funn, hvorav flere var klart negative. Blant annet ble 

det lagt vekt på at det hadde vært et alt for dårlig samarbeid mellom de ulike 

samarbeidspartnerne innad i TfP. Evalueringen slo fast at det etter det første året ikke var noe 

samarbeid mellom ISS og ACCORD, men at disse hadde hver sine egne samarbeidsavtaler 

med NUPI. Dette gjenspeiles også i det reviderte prosjektdokumentet fra 1997. Det hadde 

åpenbart vært konflikter innad i TfP, men det ble ikke gjort klart hva dette hadde vært.  De 

hadde imidlertid ført til at TfP har utviklet seg langs to ulike veier, noe som ble stadfestet av 

evalueringen.210 

Evalueringen så på de målene som TfP hadde jobbet mot, og disse ble evaluert med 

hensyn til hva TfP faktisk hadde oppnådd. Ikke alle av evalueringens funn var negative. Når 

det gjaldt TfPs første mål, om å utvikle og gjennomføre treningskurs for å bygge en stående 

styrke i det sørlige Afrika til bruk i fredsoperasjoner, var funnene jevnt over positive. 

Evalueringen hevdet at TfP var et unikt og eksepsjonelt tilskudd til fredsbygging fordi det er 

drevet av frivillige organisasjoner og ikke av stater. Evalueringen ga TfP mye av æren for at 

kunnskap om kompleksiteten ved moderne fredsoperasjoner hadde blitt offentlig kjent i 

regjeringer og medier i det sørlige Afrika. Særlig ble dette påpekt i forbindelse med ”Blue 

Crane”, dens påvirkning på regionen og fokus på de ulike sidene ved fredsoperasjoner. 

Evalueringen fant arbeidet med å plassere de som var blitt trent i en database som lite 

tilfredsstillende, og påpekte at det dermed ikke var enkelt å finne og utplassere ferdig trent 

personell i fredsoperasjoner.211 

Når det gjaldt TfPs andre mål, om å ha deltakere fra alle samfunnssektorer i sine kurs, var 

funnene entydig positive. Alle sektorer fra ulike sørafrikanske land har vært med på 

kursingen, og det har i stor grad blitt et betydelig bedre samarbeid mellom sektorene, særlig 

mellom det militære og det sivile i fredsoperasjoner. Også TfPs tredje mål, om å inkludere 

deltakere fra alle SADC-landene, var det bare positive funn. Da prosjektet ble startet var det 

kun 11 SADC-land, noe som i løpet av TfPs første periode ble utvidet til 14 land. 

                                                
209 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 
210 Ibid. 23 
211 Ibid. 43-47	  
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TfPs fjerde mål var å gjennomføre kurs for å skape forståelse og kunnskap om hvordan 

det på en mest mulig effektiv måte kunne gjennomføres og samtidig skapes oppmerksomhet 

rundt utfordringer knyttet til dette. Evalueringen slo fast at dette hadde TfP lyktes med, men 

en kritikk rundt dette var at det ikke var TfP som hadde fått æren, men ISS og ACCORD som 

organisasjoner. Evalueringen slo fast at TfP i mangel av en egen logo eller symbol, lett kom i 

andre rekke bak nettopp ISS og ACCORD, selv om det var gjennom TfP og TfP-midler disse 

hadde gjort sitt arbeid. Med andre ord påpekte evalueringen behovet for å gjøre TfP mer 

synlig og gi prosjektet mer eierskap i de enkelte arbeidene som samarbeidspartnerne utøvde. 

Evalueringen slo fast at når det gjaldt TfPs femte mål, som gikk på det å utvikle politikk 

rundt fredsbevaring og gode løsninger for regionen, hadde prosjektet overgått alle 

forventninger. Blant annet gjennom arbeidet til Mark Malan ved ISS og Cedric de Coning 

ved ACCORD mente evalueringen å finne at TfP har bidratt til god politikkutforming som 

har vist seg gjennom bidrag til sørafrikanske ”White Papers”, som tilsvarer norske 

stortingsmeldinger, altså en melding fra regjeringen til nasjonalforsamlingen, og til hvordan 

man i SADC-landene snakket om og brukte begreper knyttet til fredsbevaring. I tillegg hadde 

ISS og ACCORD gjennom sitt TfP-arbeid blitt invitert til å delta på regionale treninger og 

kurs i regi av regjeringer og militære i andre SADC-land. TfP hadde dermed fungert som en 

døråpner for ISS og ACCORD i regionen.212 TfP hadde med andre ord nådd de fleste av sine 

mål, og kunne anses som vellykket, mente Fafo. Det kan diskuteres i denne sammenhengen 

om det var TfP eller om det var de enkelte organisasjonene som bidro til å utvikle politikk for 

fredsbevaring og som ble anerkjent for denne jobben. Dersom det ikke var TfP som prosjekt 

som ble anerkjent for denne jobben, hvordan kunne da prosjektet få skryt i evalueringen? 

Evalueringen gir et inntrykk av at det ikke var prosjektet, men de enkelte organisasjonene 

som ble lagt merke til innen den fredsbevarende konteksten. 

I evalueringen ble det gitt mye ros til TfP, men også flere sider av prosjektet ble kritisert 

særlig den strukturelle styringen av prosjektet og samarbeidet mellom TfP-partnerne. Dette 

slo sprekker i det glansbildet som UD forsøkte å tegne av TfP. Alle samarbeidspartnerne i 

TfP hadde vært negative til mye av kritikken og mente den ikke stemte. ACCORD og NUPI 

sa seg ved det endelige utkastet til evalueringsrapporten fornøyde med dens innhold og 

utforming, og var tilfredse med at deres kommentarer på ulike utkast hadde blitt tatt til følge. 

Deres kommentarer hadde stort sett dreid seg om innholdsmessige feil og noen formuleringer 

de mente kunne være annerledes. Kommentarene gjaldt i stor grad påstander om at det 

                                                
212 Ibid. 43-47 
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fortsatt var problemer knyttet til samarbeid innad i TfP, og de påpekte også feil og mangler 

knyttet til beskrivelser av egne aktiviteter.213 

ISS var i det store og det hele fornøyd med at også deres kommentarer til de ulike 

utkastene av evalueringen ble fulgt, men organisasjonen hang seg likevel opp i tre setninger 

som de mente måtte fjernes fra evalueringen: 

 

Nevertheless, the fact that the perception does exist, and is not an isolated sentiment in the 
region, does have an adverse impact on the ability of ISS to deliver on the regional 
mandate. A regional network linked to ISS, let alone one that had ISS at its centre, would 
always be a sensitive matter in SADC. At best regional governments would view the 
network with caution. At worst, they would not tolerate it.214  

 

I brev et fra ambassaden i Pretoria til UD den 28. juni 2000 ble det påpekt at disse setningene 

ikke var ønsket av ISS. Gjentatte ganger hadde organisasjonen tatt dette opp med ambassaden 

fordi den mente at formuleringen ville komme til å skade deres stilling i regionen. ISS 

uttrykte dette så sterkt til ambassaden at de så seg nødt til å videresende denne kritikken til 

Evalueringsenheten ved UD. Dette resulterte i at det i den endelige evalueringsrapporten ble 

en noe korrigert kritikk av ISS’ stilling i regionen, ved at de to siste setningene ble endret slik 

at avsnittet lød slik istedenfor:  

Nevertheless, the fact that the perception does exist, and is not an isolated sentiment in the 
region, does have an adverse impact on the ability of ISS to deliver on the regional 
mandate. A regional network linked to ISS, let alone one that had ISS at its centre, would 
always be a sensitive matter in SADC, according to a significant number of people 
interviewed by the evaluation team.215  

 

Det kan dermed virke som om ISS så seg delvis tilfreds med denne formuleringen, i og med 

at den ble stående i det endelige utkastet. Organisasjonen må ha ment at den endrede 

ordbruken ikke lenger stilte den i et like dårlig lys i regionen. Likevel er det mye som tyder 

på at de ikke var fornøyd med den. Deres misnøye kom fram i Evalueringsenhetens 

møteinnkalling til berørte parter om evalueringen funn og anbefalinger, hvor det ble påpekt at 

ISS enda ikke var fornøyd med måten instituttet ble fremstilt på. og de beklaget seg også over 

måten deres troverdighet blant personer i SADC-miljøet ble fremstilt på i evalueringen.216 

                                                
213 Ibid. 49-50 
214 UD 2000/2473-6 (311.11/20), Pretoria til UD, 28.06.00 
215 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 50	  
216 UD 2000/02473-18 (311.11/20), UD notat, 16.10.00 
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Det kan med andre ord virke som om UD og evalueringsteamet tok ISS klager til etterretning, 

uten at de valgte å etterkomme kravene om å fjerne kritikken. 

Funnene i evalueringen førte til at evalueringsteamet kom med en rekke anbefalinger om 

endringer av TfP. Endringene hadde som fokus å gjennomføre en andre fase av prosjektet og 

hvordan denne fasen på best mulig måte skulle kunne møte de funn som ble gjort i 

evalueringen. Hele femten anbefalinger ble gitt på bakgrunn av funn i evalueringen, og disse 

gikk ut på at TfP burde forlenges med en andre periode for å tillate at det sørlige Afrika 

opparbeidet en evne til å trene opp personer til fredsvarende operasjoner med fokus på den 

sivile delen som framkom som viktig ved moderne fredsbyggende operasjoner i Afrika. Det 

ble lagt fokus på at ledelsen og styringen av TfP burde bli tydeligere og bedre strukturert. 

Blant annet ble det lagt fokus på at et internasjonalt rådgivende organ burde opprettes for 

prosjektet. Det ble sterkt fokusert på at avtalen om utveksling av militært personell og politi 

fra det sørlige Afrika til å delta på FN-kurs i Norge burde fortsette. I tillegg ble understreket 

at en oppgave for TfP måtte være å få til et register over ferdig trent personell slik at disse lett 

kunne finnes og brukes i fredsoperasjoner. Et siste, men viktig, punkt i anbefalingene gikk på 

at prosjektet måtte bli mer synlig og tydelig og at det derfor burde lages en logo for 

prosjektet.217 

På bakgrunn av evalueringens funn og anbefalinger ble det den 13.november 2000 holdt 

et møte i UD om evalueringen, og om fremtiden til TfP med statssekretær Raymond Johansen 

og alle berørte seksjoner i UD og Norad til stede. I tillegg ble de anbefalinger som 

Evalueringsseksjonen ved UD hadde lagt fram diskutert og vurdert. Konklusjonen av møtet 

ble at Training for Peace skulle videreføres for en ny periode på inntil fem år fra 2001 og at 

prosjektet burde utvides med ytterligere en samarbeidspartner fra et annet SADC-land enn 

Sør-Afrika. Det ble også fokusert sterkt på at Norge fra 2001 skulle inn i FNs sikkerhetsråd 

og at det ville være en fordel å gi TfP mye støtte og økonomisk frihet slik at prosjektet kunne 

brukes på en måte som viste fram norske bestrebelser og forsøk på å arbeide internasjonalt 

for fredsbevaring og konflikthåndtering.218 Utenriksdepartementet ville åpenbart bruke  

Training for Peace som en måte å fremme Norges image som fredsnasjon og for å fremme 

norske egeninteresser i saker som opptok landet internasjonalt. Det store spørsmålet som 

følger av gjennomgangen av den første perioden og dens evaluering var om disse 

                                                
217 Egen oversettelse. Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 
3/2000." 9-11	  
218 UD 2000/02473-18 (311.11/20), UD notat, 16.10.00; UD 2000/02473-21 (311.11), UD notat, 22.11.00 
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anbefalingene faktisk ble fulgt da prosjektet satte i gang med den nye perioden, fra 2001 til 

2005. 

 

3.11  Prestisjeprosjekt  
Tross i at det i evalueringen ble gjort funn som kritiserte prosjektet var nok på mange måter 

Training for Peace et prestisjeprosjekt for UD. Ved oppstarten ble det lagt stor vekt på 

prosjektet, og UD forsøkte å få vist fram hva dette prosjektet var og hva det skulle gjøre. 

Derfor var det med stor entusiasme at statssekretær Jan Egeland i et intervju med TV2-

nyhetene 23.oktober 1995 snakket varmt om TfP: 

Derfor er det så viktig at afrikanske land, sammen med oss, er villige til å ta et større 
ansvar selv, hvis de får vår opplæring til å gå inn i fredsbevarende operasjoner i de mange 
konfliktområder i Afrika [...] Norge skal fortsatt ta det store ansvar vi gjør, men vi er tross 
alt bare fire millioner innbyggere. Vi har et tak på 2000 i fredsbevarende operasjoner. 
Noen hundre humanitære arbeidere i tillegg. Vår kapasitet stopper der. Vi kan imidlertid 
med våre penger få enormt mye mer ut av det hele hvis vi klarer å lære opp landene i Sør 
til å ta større ansvar selv.219 

 

I nyhetsreportasjen beskrev reporteren prosjektet som et unikt FN-prosjekt. Dersom det 

skulle komme til å fungere, mente journalisten i TV2 at prosjektet til og med kunne bli 

fremtidens modell for fredsarbeid. Norge skulle få nasjonene selv til å bli opplært til å 

håndtere sine egne konflikter. Prosjektet ble dermed ilagt stor betydning av politikere og 

mediene allerede før det ble igangsatt. Mye tyder på at erfaringene fra Osloavtalen og de 

andre fredsprosessene som Norge hadde vært involvert i, ga Norge og den norske 

utenrikspolitikken et selvtillitsløft som økte intensiteten og mengden av fredsprosjekter i regi 

av Norge. 

 Det at prosjektet ble videreført etter den første fasen viste også det at UD godtok visse 

mangler ved prosjektet. Hensikten bak TfP og det UD ønsket at prosjektet skulle oppnå ble 

nok ansett som så viktig og prestisjefylt at prosjektet fikk fortsatt tillitt. 

 Også i senere tid kan det forståes som at Training for Peace er et prosjekt som anses 

som vellykket i UD. En måte å se dette på er det faktum at prosjektet fremdeles i 2017 får 

økonomisk støtte og drives videre. Det ville ikke skjedd dersom prosjektet ikke ble sett på 

som positivt. 

 

                                                
219 "Norge starter opplæring i sivil og militær fredstjeneste - unikt FNprosjekt kan bli fremtidens modell for 
fredsarbeid," red. (TV2, 1995).	  
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3.12  Interimperiode 2000-2001 
Før evalueringen startet, søkte NUPI, ISS og ACCORD om midler til å fortsette driften av 

TfP i en periode på ett år i påvente av evalueringens anbefalinger og funn. Dette ble vedtatt, 

og en interimperiode for perioden 2000-2001 ble igangsatt. Norad godkjente å finansiere 

perioden med tilsvarende beløp som tidligere normale år, med ca. 3 millioner kroner. 

Grunnen til at de valgte å gi den samme summen som tidligere, kom av at søknaden om støtte 

la til rette for fortsatt TfP aktivitet, samt midler til å eventuelt utvikle et nytt 

prosjektdokument for en eventuell ny periode dersom evalueringen skulle anbefale dette.220 

I dette året var det mye som skjedde i TfP. I den første halvdelen av året ble mye tid 

satt av i alle organisasjoner til å bidra til evalueringen og kommentere på de utkast som kom 

fra Fafo. Særlig ble dette en jobb for TfPs prosjektkoordinator fra NUPI, Torunn Tryggestad, 

som flere ganger møtte med evalueringslederen, samt hadde møter med UD og Norad om 

fremtiden til TfP. NUPI jobbet i tillegg med å få på plass et bedre nordisk samarbeid om 

fredsbyggende initiativer i SADC-regionen, i tråd med de funn og anbefalinger som 

evalueringen gjorde. Dette viste seg ikke å bli like lett å gjennomføre i praksis i 2000, og 

arbeidet med dette ville komme til å fortsette i en eventuell videre fase av TfP. NUPI fortsatte 

sin utvekslingsavtale med SADC-landene om trening i regi av det norske militæret og 

politiet, og ni personer deltok på slike kurs i Norge det året. NUPI deltok med resurspersoner 

på kurs og seminarer som ACCORD og ISS arrangerte i løpet av 2000.221 

ISS jobbet i interimperioden med å fortsette sitt forskningsarbeid på internasjonale 

fredsoperasjoner, og arbeidet fortsatt for å styrke fredskapasiteten i det sørlige Afrika. Mark 

Malan fortsatte som TfP-prosjektleder i ISS, og han deltok på en rekke kurs og møter i 

forbindelse med TfP i 2000. Det samme gjorde også direktøren ved ISS, Jakkie Cilliers. Etter 

et UNPOC-kurs i 1999 ble det avtalt å holde et treningskurs for politiet i Zambia, da disse 

hadde et sterkt behov for å trene opp politiet før utplassering i FN-operasjoner. På dette 

kurset fikk også andre land fra SARPCCO delta. Kurset ble finansiert av TfP-midler fra ISS. 

I tillegg ble det holdt et møte mellom politifolk i ISS, SARPCCO, UNDPKO (Civpol) og 

NUPI for å utforske og finne løsninger knyttet politi utplassert i FN-operasjoner. ISS ønsket å 

følge opp dette arbeidet og la det inn som et forslag i prosjektdokumentet for fase 2 av TfP.222 

                                                
220 UD 1997/06656-48 (311.57/2), Norad til UD, 02.11.99; UD 1997/06656-50 (311.57/2), NUPI til Norad, 
02.12.99 
221 Norad, "2003/1186-25 822.1/REG.010 NUPI Training for Peace in Southern Africa Project (TfP) Annual 
report for the Interim Year 2000," red. (2003).	  
222 "2003/1186-23 822.1/REG-0101 ISS Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 2000," red. 
(2000). 
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ACCORD brukte mye av året 2000 på å arbeide med et forslag til et 

prosjektdokument for en fase to av TfP. I tillegg arbeidet ACCORD dette året tett opp mot 

OAU i et forsøk på å lage et kurs for sivile observatører i fredsoperasjoner. I løpet av året var 

ACCORD aktiv ved å holde eller delta på seks ulike treningskurs i det sørlige Afrika, samt at 

organisasjonen deltok i organiseringen av den årlige konferansen for ”International 

Association of Peacekeeping Training Centres”. Denne konferansen ble arrangert i samarbeid 

med det sørafrikanske utenriksdepartementet og det sørafrikanske forsvaret. Dette var første 

gang denne konferansen ble holdt i Afrika, og den ble ansett som en suksess fordi den skapte 

gode debatter om fredsbevaring, samt at den samlet personer fra ulike regioner og miljøer 

innenfor fredsbygging.223 

Med andre ord var det stor aktivitet i interimåret 2000, og det var tydelig at de tre 

samarbeidspartnerne ikke la ned arbeidet dette året. Det kan tyde på at de alle var rimelig 

sikre på at en ny fase av TfP ville bli en realitet. 

                                                
223 Norad 2003/1186-22 822.1/REG0101 The Peacekeeping Programme ACCORD, "Annual Report 2000," red. 
(Durban: ACCORD, 2000).	  
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4  – Utvikling, endringer og veien videre. 
4.1   Et prosjekt i fem faser 
Da den første fasen av Training for Peace var over i 1999 var det stor optimisme for å 

videreføre prosjektet med en ny fase. I løpet av denne første perioden hadde prosjektet hatt en 

tydelig arbeidsdeling mellom de tre samarbeidene partnerne. ISS hadde ansvaret for 

forskning på å utvikle nye metoder for fredsbygging, ACCORD hadde ansvaret for å trene 

opp personer og skape en gruppe ferdig trente personer til bruk i fredsbyggende operasjoner. 

NUPI hadde ansvar for å koordinere prosjektet og bygge gode institusjonelle rammer rundt 

TfP.224 

 I 2000 ble prosjektet evaluert av Fafo på oppdrag for UD, og mens evalueringen 

pågikk fortsatte TfPs arbeid i en interimperiode i årene 2000 og 2001. I evalueringen ble det 

gitt anbefalinger om at TfP skulle videreføres med en ny periode. Denne perioden ble 

igangsatt i 2002 og varte fram til 2005.225 Samtidig endret den afrikanske konteksten for 

fredsbygging seg ved at Organisasjonen for Afrikansk Enhet (OAU) ble til Den afrikanske 

Union (AU) i juli 2000. Gjennom Constitutive Act of the African Union fra 2000 hadde AU 

fått utvidede fullmakter av medlemsstatene til å arbeide for fred, sikkerhet, integrasjon, 

samarbeid, demokrati, menneskerettigheter og utvikling i Afrika. Dette innebar at 

samarbeidet mellom afrikanske stater ble tettere enn det hadde vært i OAU. Fra da av fikk 

AUs ledelse et større mandat til å gripe inn i konflikter for å sikre fred på det afrikanske 

kontinentet.226 På den samme tiden ble det tydelig for FN at det var vanskelig å finne ferdig 

trente personer klare til utplassering i fredsbevarende operasjoner. Derfor ble det i april 2000 

opprettet en organisasjon kalt Southern African Democracy and Human Rights Standby 

Roster (SAFDEM) i Zimbabwe. Denne organisasjonen ble opprettet med finansiell støtte fra 

Norge og Canada og hadde som mål å samle alle trente personer i en database og dermed 

hjelpe FN med tilgang til de mest kvalifiserte personene. På den måten bidro også SAFDEM 

til TfP ved at personer som gjennomgikk TfP-trening ble oppført i SAFDEM.227 På en annen 

side er det usikkert hvor mange av disse personene som faktisk blir utplassert i 

                                                
224 Training for Peace, "Training for Peace in Southern Africa. Annual Report 1999."; "Training for Peace in 
Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-2008." 12-15 
225 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000." 
226 Engel og  Porto, Africa's new peace and security architecture : promoting norms, institutionalizing solutions. 
2 
227 Training for Peace, "Training for Peace in Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-
2008."; African Union, "AU in a Nushell," African Union Headquarters, https://www.au.int/en/history/oau-and-
au.	  
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fredsoperasjoner. Det som er sikkert er at ved å stå i denne databasen og samtidig være 

tilgjengelige for FN kan TfP, og dermed Norge, anse sin del av jobben for utført og kan 

klappe seg selv på skulderen og påstå at arbeidet var vellykket. 

 I den andre fasen av Training for Peace fra 2002 ble det viktig for prosjektet å 

videreføre det arbeidet som ble gjort i den første fasen, samtidig som den endrede konteksten, 

med opprettelsen av AU og flere konflikter i Afrika tydeliggjorde behovet for å få fram flere 

trente personer til fredsoperasjoner. Disse konfliktene i afrikanske stater som blant annet 

Kongo, Etiopia, Somalia og Mosambik førte til at stadig flere afrikanske land ønsket å bidra 

til fredsoperasjoner. Dette økte behovet for å se på hvordan disse landene selv kunne bidra til 

fred gjennom forskning, politikkutforming og trening av personer, både sivile og militære.228 

I denne andre fasen ble Training for Peace utvidet til også å omfatte Vest-Afrika ved 

at Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) i Ghana ble innlemmet 

i prosjektet som en ny samarbeidspartner i 2004. Skiftet fra et entydig sørafrikansk fokus til 

nå også å omfatte Vest-Afrika speilet den generelle utviklingen som foregikk i Afrika. 

Grunnen til dette lå i at det var konflikter i andre deler av Afrika, enn den sørlige, som hadde 

behov for støtte og trening til fredsoperasjoner.229 Direktoratet for utviklingssamarbeid 

(Norad) var i denne fasen ansvarlig for å administrere og finansiere prosjektet. I perioden 

fokuserte TfPs sitt arbeid på å bruke et ferdig og fleksibelt pensum til sine treningskurs slik at 

de kunne møte de utfordringer som lå i å trene personer til fremtidens fredsoperasjoner. I 

tillegg arbeidet TfP for å lage en manual for trening av sivile til fredsoperasjoner i tråd med 

det behovet FN hadde for sine utplasserte styrker. Det ble også arbeidet videre med å utvikle 

en database for alle personer som hadde gjennomgått TfP-trening, slik at disse kunne stå 

klare til å bli utplassert i fredsoperasjoner og gjøre fredsbevarende arbeid. Den klare 

arbeidsfordelingen mellom samarbeidspartnerne, som hadde foregått i den første fasen, ble 

endret til at alle partnerne i den andre fasen drev med både forskning og trening.230 

I 2003 opprettet AU konseptet om African Standby Force (ASF) noe som førte til nye 

utfordringer for arbeidet med trening til fredsbevaring. Denne stående styrken skulle kunne 

rykke ut til konflikter og delta i fredsbevarende operasjoner på kort varsel. Dermed ble det 

viktig for TfP å arbeide opp mot ASF for å sikre at treningen og forskningen bidro til det 

                                                
228 Store norske leksikon,  https://snl.no/Afrikas_historie#-Konflikt_og_krig.  
229 Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. UD notat til Utviklingsministeren, 12.01.2004 
230 Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. Avtale Norad/NUPI om fase 2, 11.03.03; Training for 
Peace, "Training for Peace in Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-2008."	  
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behovet ASF hadde.231 Riktig nok ble ikke ASF en realitet før flere år senere, men arbeidet 

med ASF påvirket hvordan TfP arbeidet. 

Fra 2008 ble den tredje fasen av Training for Peace igangsatt. I denne perioden 

bestemte TfPs rådgivende styre (IAB) at prosjektet skulle utvides til å dekke vestlige, sentrale 

og østlige Afrika fordi det med stor sannsynlighet ville oppstå et behov for fredsbevarende 

operasjoner i disse områdene i framtiden. Med KAIPTC som partner var allerede det vestlige 

Afrika inkludert i TfP. Gjennom ISS’ kontorer i Nairobi og Addis Abeba og den norske 

støtten til fredsforsøk på Afrikas horn var også det østlige Afrika dekket av TfP-arbeid. I 

tillegg valgte Politidirektoratet (POD) å arbeide tett opp mot Eastern Africa Standby Brigade 

Coordination Mechanism hvor de gjennom TfPs rammeverk trente opp politi. I tillegg valgte 

POD i 2008 å utplassere en politirådgiver til Eastern Africa Standby Brigade i Nairobi for 

først en periode på to år. Denne utplasseringen ble senere forlenget frem til 2015, da 

Politidirektoratet avsluttet sin virksomhet i TfP og Eastern Africa Standby Brigade 

Coordination Mechanism.232 

I 2010 ble prosjektet evaluert av Christian Michelsens Institutt (CMI) på vegne av 

Norad. Dette skjedde til tross for at CMI hadde blitt fjernet fra et evalueringsoppdrag av 

prosjektet i 2000. Hvorfor CMI likevel fikk utføre evalueringen denne gangen er uvisst, men 

det er tydelig at de uenighetene som eksisterte i 2000 ikke lenger var tilstede i 2010. Kanskje 

var uenighetene knyttet til personlige forhold i 2010, slik at nye personer ikke hadde de 

samme utfordringene i 2010? I evalueringen, kalt ”Navigating Complexity”, ble det lagt vekt 

på at det var mye positivt ved TfP, men at det var ulike resultater av de aktivitetene som ble 

gjort. Blant annet ble det påpekt at prosjektets hovedaktivitet var treningskurs av sivile og 

politi, og at det var et stort antall personer som ble trent hvert år. Evalueringen mente at 

treningen måtte bli mer rettet mot behov i Afrika, og ASF. Det ble også fokusert på at 

forskningen i prosjektet var lite systematisk, til tross for at det var gjort forsøk på å endre på 

dette. I tillegg la evalueringen vekt på at prosjektet besto av svært ulike partnere, og at det 

måtte arbeides for å skape en helhetlig fremtoning for å oppnå prosjektets mål som var å 

arbeide for å fred i Afrika gjennom å støtte utviklingen av retningslinjer for dette i AU.233 

I 2011 ble prosjektets fjerde periode satt i gang, og denne varte ut 2015. I denne fasen 

var det et mål for prosjektet å jobbe tett opp mot de behov AU og FN hadde med tanke på 
                                                
231 Yvonne Kasumba Cedric de Coning, The Civilian Dimension of the African Standby Force  (Durban: Peace 
Support Operations Division of the African Union Commision & ACCORD, 2010). 
232 Training for Peace, "Training for Peace in Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-
2008." 12-15 
233 Chris Albertyn Elling Tjønneland, "Navigating Complexity. A Review of Training for Peace in Africa," red. 
(Oslo: Christian Michelsens Institutt, 2010).	  
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drive fredsoperasjoner i Afrika. AU hadde i lang tid arbeidet med å få til et rammeverk, og en 

plan for hvordan de skulle strukturere sitt arbeid med fred og sikkerhet. Gjennom African 

Peace and Security Architecture (APSA) som bygger på AUs Fred- og sikkerhetsråds 

protokoll, har organisasjonen med andre ord fått et slikt rammeverk for hvordan den skal 

arbeide for fred, sikkerhet og utvikling på det afrikanske kontinentet. APSA ble på mange 

måter dermed å regne som en rettesnor for videre utvikling av sivile aspekter ved 

fredsbygging. APSA ble utviklet over flere år og skulle etter planen stå ferdig i 2010234 Det 

ble tydelig uttrykt i denne perioden at fokuset skulle ligge på å arbeide for at AU, regionale 

organisasjoner (REC/RMs) og afrikanske stater selv skulle kunne bli i stand til å stå for egen 

trening og utplassering i fredsoperasjoner. Det var dette som skulle være målet med 

periodens arbeid – å lage et selvstendig Afrika. Geografisk fokus lå fremdeles på det sørlige, 

vestlige og østlige Afrika, men det ble åpnet for også å inkludere sentrale og nordlige deler av 

Afrika ved behov. Slik sett var den fjerde perioden av TfP den som geografisk strakk seg 

lengst unna det opprinnelige utgangspunktet med fokus på SADC.235 Det var ikke lenger en 

region prosjektet skulle arbeide mot, men hele det afrikanske kontinentet. Grunnen til dette lå 

i det klare fokuset på AU. 

I 2014 ble det gjennomført en evaluering av Training for Peace og den fjerde 

perioden, på oppdrag fra Norad. Denne evalueringen ble også gjennomført av CMI, som 

hadde med seg på laget Itad, en britisk organisasjon som evaluerer og overvåker 

utviklingsprosjekter verden over.236 Dette resulterte i evalueringsrapport kalt ”Building 

Blocks for Peace”. I denne rapporten ble det lagt vekt på en del svakheter ved TfP-prosjektet. 

Blant annet ble det kritisert at prosjektet ikke hadde et mål. Det ble også kritisert at det hadde 

blitt gjennomført mange treningskurs og at dermed mange personer hadde blitt trent til 

fredsoperasjoner, uten at det var mulig å bevise hvor mange av disse som faktisk hadde blitt 

brukt i fredsoperasjoner i ettertid. Denne kritikken får det til å framstå som om prosjektet og 

styringen av prosjektet ikke fokuserte på resultater, men på aktiviteter. Det virket som om de 

var tilfredse med å ha trent så mange personer, selv om de ikke viste om disse var utplassert 

eller om de noen gang fikk bruk for opplæringen. Dette var ikke første gangen denne 

kritikken ble framsatt og det er derfor betimelig å stille spørsmål ved om denne kritikken 

faktisk ble hørt. I tillegg ble det rettet kritikk mot det at de individuelle partnerne arbeidet 

etter sine behov og ikke etter TfP-prosjektets behov. Noe som kan vitne om at prosjektet 
                                                
234 Engel og  Porto, Africa's new peace and security architecture : promoting norms, institutionalizing solutions. 
143; APSA,  http://www.peaceau.org/en/topic/the-african-peace-and-security-architecture-apsa. 
235 UD 10/05516-3 (311.11). NUPI, ISS og ACCORD til UD, 21.12.10 
236 Itad,  http://www.itad.com/about-us/history/.	  



	  66	  

fremdeles ikke hadde en tydelig identitet. Evalueringen slo fast at dersom TfP skulle 

forlenges etter 2015, var prosjektet nødt til å ta til seg den kritikken som var fremsatt og 

forsøke å rette seg etter den. I evalueringens anbefalinger var det ikke et klart forslag om å 

videreføre prosjektet, men en oppfordring til UD om å undersøke om prosjektet burde 

videreføres med endringer eller om det burde avsluttes for heller å gi støtte til hver av 

samarbeidspartnerne separat, fra sak til sak. Det ble lagt et stort fokus på at TfP til da ikke 

hadde hatt et klart mål for sitt arbeid og at prosjektet hadde gapet over mange ulike 

aktiviteter. Dermed manglet prosjektet et klart fokus, og det var ikke lett å spore noen 

tydelige resultater av prosjektaktivitetene.237 

Etter evalueringen fra CMI i 2014 og etter at den fjerde fasen tok slutt i 2015 var det 

stor usikkerhet rundt TfP, og UD hadde fortsatt ikke avgjort hvorvidt prosjektet skulle 

fortsette eller ikke. Derfor fortsatte Training for Peace i en interimperiode i 2016. Denne 

varte fram til mai 2016 da det ble offentliggjort at prosjektet skulle fortsette i enda en fase 

som skulle vare i en treårsperiode til 2019.  

Fra UDs side har det blitt påpekt at med videreføringen av TfP i en femte fase førte til 

at det var en rekke endringer som ble gjort. Disse endringene var basert på de funnene som 

var gjort i 2014-evalueringen og de prioriteringer UD hadde. Blant annet ble det lagt vekt på 

økonomien i prosjektet. Ved å kutte antall samarbeidende partnere til tre, kunne man kutte i 

budsjettet, uten at partnerne fikk mindre penger. For det andre ønsket UD mindre fokus på 

treninger og kurs og mer fokus på de behov AU hadde for forskning på fred og sikkerhet og 

utvikling av retningslinjer for fredsoperasjoner. Disse strukturelle endringene i hvordan 

prosjektet ble styrt og gjennomført var mer kostnadseffektiv, mente UD. Samtidig førte 

endringen til at prosjektet ble videreført i den retningen UD ønsket.238 Prosjektet ble helt klart 

ansett som vellykket fra UDs side av flere grunner. For det første anså UD det at prosjektet 

ble videreført år etter år og fortsatt mottok penger etter 22 år som en tydelig grunn til å påstå 

at prosjektet var vellykket. For det andre var UDs tro på prosjektet, og samtidig 

vektleggingen av at det måtte gjøres noe helt annerledes med prosjektet i framtiden er enda 

en grunn. Denne endringen og det at det måtte gjøres noe annerledes med prosjektet, kan 

derfor på mange måter sies å ha blitt en slutt på det gamle og tradisjonelle Training for 

Peace, men starten på noe nytt: ”It was sort of the end of the old project, and the beginning of 

                                                
237 Chris Albertyn Elling Tjønneland, Torunn Wimpelmann, Anna Paterson, David Fleming, Alice Hills, 
"Building Blocks for Peace. An evaluation of the Training for Peace in Africa Programme," red. (Christian 
Michelsens Institutt, 2014). 
238 Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16 
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a new project” uttalte Cedric de Coning, tidligere prosjektansvarlig i ACCORD nå ansatt i 

NUPI, da han ble spurt om hvordan TfP så ut ved overgangen til prosjektets femte fase. Hva 

han egentlig mente med dette, kan nok være at han fra da av mente å kunne se en helt ny 

retning på prosjektet.239 Imidlertid var det ikke slik at noe nytt ble startet opp, men at antall 

partnere ble redusert til de tre opprinnelige, NUPI, ISS og ACCORD, og samtidig ble fokuset 

nå rettet mer mot AUs behov. Endringene av prosjektet fra og med 2016 var dermed 

drastiske, og ved at AU nå framstod som viktigere enn de aktiviteter partnerne ville 

igangsette, kan prosjektet på mange måter sies å ha blitt mye mer styrt av etterspørsel enn 

tidligere. 

 

4.2   Endringer av prosjektet over tid 
De lærdommene som Training for Peace og de involverte i prosjektet i løpet av 22 år har fått, 

har ført til endringer på mange områder. Erfaringer som har blitt gjort, kontekster som har 

endret seg og ulike evalueringers funn har ført til at prosjektet har skiftet fokus, ambisjoner, 

struktur og arbeidsmetoder underveis i denne lange levetiden. Dette har vært omfattende 

endringer, men målsetningen om å bygge opp en evne og mulighet i afrikanske stater til å 

selv ta ansvar for å trene opp og utplassere styrker i fredsoperasjoner uten hjelp utenfra, har 

stort sett vært de samme gjennom alle årene. Det har hele tiden vært en ambisjon om at 

Afrika selv skulle kunne ta vare på seg selv. De mest synlige endringene i Training for Peace 

i løpet av dets 22 år har vært antallet samarbeidspartnere og hvordan disse har samarbeidet. I 

tillegg har det geografiske nedslagsfeltet for prosjektets aktiviteter utvidet seg fra først å 

gjelde det sørlige Afrika, til nå å gjelde Afrika som helhet. Fokuset på kjønn i TfPs arbeid 

økte med FNs resolusjon 1325 fra år 2000, og arbeidet med kjønnsproblematikk i 

fredsbevaring ble et viktig anliggende. En siste tydelig endring i TfP finnes i prosjektets 

skiftende fokus fra FN og FN-operasjoner til mer og mer fokus på AU og deres African 

Standby Force (ASF). Alle disse endringene vil gjennomgås på de neste sidene, i et forsøk på 

å skape en forståelse av hvordan prosjektet har utviklet seg over tid. 

 Det arbeidsområdet som har gjennomgått størst endringer og samtidig vært preget av 

mange aktiviteter er arbeidet med å trene opp politi til å delta i fredsoperasjoner. Dette 

tydelige fokuset på politi oppstod tidlig i den første fasen, men vokste med tiden til å bli en 

av de mest vellykkede sidene ved Training for Peace. Dette skyldes trolig klare resultater og 

deres sporbarhet – antall personer som ble trent var lett å finne og disse kunne plasseres i 
                                                
239 Intervju med Cedric de Coning, 17.08.16 



	  68	  

databaser og brukes av FN og AU i fredsoperasjoner. TfPs arbeid med politi vil gjennomgås 

nøye i kapittel 5. På mange måter kan nok kapittel 5 ses på en studie av hvordan Training for 

Peace faktisk har jobbet i løpet av prosjektets levetid. 

 

4.2.1 Sammensetningen og styringen av Training for Peace. 
Training for Peace startet opprinnelig med tre samarbeidspartnere som etter en noe trøblete 

start, hvor samarbeidet mellom de tre ikke fungerte slik det var tenkt, fikk en tydelig 

fordeling av arbeidsoppgaver innad i prosjektet. Partnerne var fra starten av ment å 

samarbeide om alle sidene av prosjektet, men det viste seg å bli svært vanskelig. Det var tre 

ulike organisasjonskulturer som møttes, samtidig som det var to sørafrikanske organisasjoner 

som hadde røtter på hver sin side av det tidligere apartheidregimet i Sør-Afrika. Dette skapte 

store utfordringer knyttet til samarbeidet. ”Vi kom nok inn og var alt for naive. Typisk norske 

og tenkte at nå skal alle snakke sammen og være snille med hverandre, og vi tok nok ikke 

høyde for de store spenningene som lå under etter flere tiår med apartheid” uttalte Torunn 

Tryggestad, tidligere prosjektkoordinator for TfP i NUPI, da hun ble spurt om hvorfor 

samarbeidet var så dårlig i starten.240 Riktignok ble samarbeidet bedre med årene, særlig etter 

at evalueringsrapporten fra Fafo i 2000 påpekte samarbeidsproblemene. Med innføringen av 

den andre fasen av prosjektet ble det gjort grep som skulle bedre situasjonen og samarbeidet. 

 Etter Brahimi-rapporten fra 2000 om fredsoperasjoner i FN, ble det fra UD gjort klart 

at de så muligheter for å utvide Training for Peace til å gjelde andre deler av Afrika enn den 

sørlige regionen. Særlig vekt ble det lagt på det vestlige Afrika som også hadde store 

utfordringer knyttet til fred og sikkerhet. Det ville derfor være interessant å utvide til også 

drive prosjektet i denne regionen av kontinentet. Det ble tidlig bestemt fra UD at en slik 

utvidelse måtte forankres i Economic Community of Western African States (ECOWAS). 

UD bestemte at NUPI skulle utrede mulighetene for å utvide til Vest-Afrika gjennom å gjøre 

en utredning av mulige samarbeidspartnere i regionen. NUPIs anbefaling falt på Kofi Annan 

International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) i Ghana som var et ECOWAS-

senter.241 Dette var den første organisasjonen som ble med i TfP i tillegg til de tre 

opprinnelige partnerne. Fra og med 2005 ble KAIPTC regnet som en fjerde 

samarbeidspartner, og dette utvidet det geografiske området TfP opererte i til også å gjelde 

Vest-Afrika. Årsaken til at KAIPTC ble det fjerde partneren kan nok komme av at Mark 

                                                
240 Intervju med Torunn Tryggestad, 24.08.16 
241 Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. UD notat om norsk Brahimi-strategi og TfP i Vest-
Afrika 03.10.2001; Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. NUPI til UD 15.08.2001	  
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Malan, som tidligere jobbet som prosjektansvarlig for TfP i ISS, hadde startet å arbeide i 

KAIPTC. Mest sannsynlig hadde dette påvirkning på valget av samarbeidspartner. UD la i et 

notat vekt på at hans tilstedeværelse i KAIPTC ville gi prosjektet den oppmerksomheten det 

trengte. Det kan stilles spørsmål ved om denne organisasjonen hadde blitt valgt til 

samarbeidspartner dersom Malan ikke arbeidet der. På et vis er det også litt problematisk at 

det er de samme personene som arbeider med TfP på ulike arenaer, men fra ulike 

organisasjoner.242 Med den første utvidelsen av TfP var veien lagt åpen for nye tilskudd til 

prosjektet. 

Norsk politi har helt fra oppstarten av Training for Peace vært involvert i prosjektet 

gjennom sin utvekslingsavtale mellom NUPI og Politihøyskolen om FNs treningskurs i 

Norge. I tillegg har Politidirektoratet (POD) stilt med rådgivere og trenere til kurs, og har fra 

2008 bidratt med en egen politirådgiver til sekretariatet for den Østafrikanske stående styrken 

(African Standby Force – ASF). POD har kun vært en støttende partner til TfP, og ikke en 

fullverdig partner.243 Dette samarbeidet ble avsluttet 31.12.2015, og vil bli grundigere gått 

gjennom i kapittel 5. 

 

4.2.2 Styring av Training for Peace 
Styringen av prosjektet har variert. Fra øverste hold har det alltid vært UD som har lagt 

føringene for hva prosjektet skal gjøre, uansett hvilke organisasjoner som har samarbeidet om 

Training for Peace. Departementet har lagt rammer for hva prosjektet skulle gjøre, og har 

godkjent budsjetter for de ulike samarbeidspartnerne basert på planlagte aktiviteter. Med 

andre ord har UD kun gitt penger til det de selv har ønsket at TfP skal gjøre. Innenfor denne 

rammen har de involverte samarbeidspartnerne stått relativt fritt til å velge hva de selv har 

villet gjøre i sitt TfP-arbeid.244 Enkelte ganger har det manglet styring og koordinering 

mellom partnerne, og flere av dem har villet arbeide med det samme uten at UD har grepet 

inn for å unngå at alle jobber med det samme separat. Dette viste seg blant annet i kritikk fra 

evalueringen i 2014, der det ble slått fast at både POD, ACCORD og ISS ønsket å jobbe i 

Malawi med å trene opp politi, men hver for seg og ikke som et samarbeid. 

 Selv om UD har hatt siste ord i anliggender for Training for Peace, har selve ansvaret 

for prosjektet skiftet. I starten var det NUPI som hadde rollen som koordinator for prosjektet 

og som delte ut penger til de to andre organisasjonene på vegne av UD, samtidig som NUPI 
                                                
242 Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. Notat UD til Utviklingsministeren 12.01.2004; Intervju 
med Mark Malan, 19.09.16 
243 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16 
244 Intervju med Jakkie Cilliers og Annette Lejenaar, 03.10.16	  
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selv var en av de samarbeidende partnerne. Dette fungerte en stund, men var samtidig en noe 

underlig løsning som ikke var vanlig praksis på den tiden.245 Fra og med 2006 tok UD direkte 

over ansvaret for prosjektet først fra Oslo, og NUPI ble dermed en samarbeidende partner på 

lik linje med de andre to. Norad hadde ansvaret for finansieringen av TfP. Den norske 

ambassaden i Pretoria var fra starten av involvert i TfP fordi den hadde nærhet til de to 

sørafrikanske partnerne og den kunne dermed følge opp prosjektet på vegne av UD. Fra 2008 

ble ansvaret for prosjektet overført til ambassaden, mens Norad fremdeles stod for 

finansieringen. Fra 2013 ble ansvaret igjen flyttet, denne gangen til ambassaden i Addis 

Ababa i Etiopia. AUs plassering i Addis Ababa var en av årsakene til flyttingen, og grunnen 

til at ansvaret igjen ble flyttet lå i prosjektets orientering mot AU og dets behov.246 Det 

fremstod som viktig å være nær AU og ha nærhet til de personene som tok avgjørelser TfP 

var knyttet til.247 

I starten var det ikke en klar felles identitet for TfP blant organisasjonene. De arbeidet 

alle sammen på vegne av seg selv, men mye av arbeidet deres ble finansiert av blant annet 

Norge gjennom TfP-midler. I ISS var det lenge vanskelig å si akkurat hvilke arbeider som var 

finansiert av TfP, og hvilke arbeider som var finansiert av andre land og prosjekter.248 På 

grunn av kritikk på en manglende felles fremtoning fra TfPs partnere i ulike evalueringer av 

prosjektet, ble det etter hvert et tydelig krav fra UD om at alt arbeid i regi av Training for 

Peace skulle ha en enhetlig identitet. Dette resulterte i at det blant annet ble opprettet en egen 

nettside og en logo for prosjektet. Denne logen er nå tilstede på alt arbeid som gjøres av 

samarbeidspartnere med finansiering via Training for Peace. 

  

4.2.3 Geografisk område for prosjektet. 
Ved oppstarten av prosjektet ble det avgjort fra oppdragsgiver UD i samråd med NUPI om å 

konsentrere arbeidet med Training for Peace mot det sørlige Afrika og samarbeide tett med 

to sørafrikanske organisasjoner. SADC-landene skulle være målgruppe for prosjektets 

arbeids. Grunnen til dette var at Sør-Afrika ble ansett som et land med et behov for å hevde 

seg i regionen og med et behov for å legge fortiden med apartheid bak seg. I tillegg hadde 

landet et godt utviklet nettverk av ikke-statlige organisasjoner med kunnskap om fred og 

sikkerhet. En siste årsak til valget av Sør-Afrika som arbeidsområde var at da landet i 1994 

                                                
245 Som påpekt i kapittel 3 
246 Elling Tjønneland, "Building Blocks for Peace. An evaluation of the Training for Peace in Africa 
Programme.", 8. 
247 Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16 
248 Intervju med Jakkie Cilliers og Annette Lejenaar, 03.10.16	  
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fikk et demokratisk styresett, ble også landet medlem av SADC. Også SADC hadde blitt 

rammet av den kalde krigen og ulike land i regionen tilhørte ulike sider av denne konflikten. 

Det etterlot organisasjonen handlingslammet.249 Slutten av den kalde krigen førte til at SADC 

nå kunne begynne å gripe inn og respondere på konflikter i regionen. Samtidig ble det 

opprettet en egen avdeling for fred og sikkerhet i organisasjonen. Norge så i dette et stort 

behov for å jobbe for fredsbevaring i det sørlige Afrika, og samtidig ble det påpekt at det nå 

var viktig for det sørafrikanske militæret å få en ny rolle. Fokuset for norsk engasjement i 

regionen gjennom Training for Peace ble dermed lagt på det sørlige Afrika og de ulike 

landene i denne regionen.250 Det fungerte slik hele den første fasen, samt en god periode av 

den andre fasen, men etterhvert ble det et behov for å utvide arbeidet til andre deler av 

Afrika. En av grunnene til denne utvidelsen var at det ikke lenger var et stort behov for 

fredsoperasjoner i SADC-landene. Samtidig så man at flere av SADC-landene hadde styrker 

med i fredsoperasjoner i andre regioner i Afrika.251 Med innlemmelsen av KAIPTC som 

samarbeidspartner fra 2005 var også det vestlige Afrika inkludert, og det geografiske 

nedslagsfeltet for Training for Peace var utvidet. Arbeidet ble etter dette tett knyttet opp mot 

Economic Community of Western African States (ECOWAS) og det ble gjennomført 

treningskurs i flere vestafrikanske land. Overgangen fra Organisasjonen for afrikansk enhet 

(OAU) til Den afrikanske union (AU) i 2000 la grunnlaget for en organisasjon som hadde et 

klarere mandat til å jobbe for fred og sikkerhet i Afrika. TfP hadde etter dette et ønske om å 

arbeide tettere opp mot AU, og det ble med tiden viktig for prosjektet å også utvide sitt 

geografiske område til i tillegg å omfatte det østlige Afrika. AUs hovedkvarter i Addis Abeba 

i Etiopia skapte et behov for å være tilstede i regionen, for å kunne være tett på der 

avgjørelsene ble tatt og forsøke å påvirke beslutninger. Med ISS sine kontorer i Nairobi og 

Addis Abeba, og politidirektoratets samarbeid med the Eastern African Standby Force sitt 

sekretariat (EASFCOM) i Nairobi fra 2008, samt overflytting av ansvar for TfP fra 

ambassaden i Pretoria til ambassaden i Addis Abeba i 2013, ble det østlige Afrika også en del 

av Training for Peace sitt arbeidsområde.252 I senere tid valgte Training for Peace å utvide 

prosjektet til å gjelde hele Afrika, med nær tilknytning til det arbeidet AU gjør og de 

behovene AU har. Dette gjenspeiles også i de ulike navneformuleringene prosjektet har gått 

                                                
249 I 1990 hadde Southern Africa Development Co-ordination Conference (SADCC) endret navn til Southern 
African Development Community (SADC). For mer informasjon om dette – se kapittel 2. 
250 Intervju med Vasu Gounden, Kwezi Mngqibisa og Hayden Allen, 09.09.16 
251 Uarkivert materiale fra Utenriksdepartementets arkiv. NUPI til UD, 03.11.03 
252 Elling Tjønneland, "Building Blocks for Peace. An evaluation of the Training for Peace in Africa 
Programme."; Marina Caparini Bjørn Hareide, Annette Leijenaar, Elma Scheepers, "Review of the Training for 
Peace in Africa (TfP) Police Dimension, 1995-2012," red. (Training for Peace, 2013).	  



	  72	  

under i løpet av sin levetid. I starten ble benevnelsen ”Training for Peace in Southern Africa” 

benyttet. Da prosjektet utvidet til Vest-Afrika i 2005 ble prosjektdokumentet kalt ”Training 

for Peace in Western Africa”, mens prosjektet i senere år har hatt benevnelsen ”Training for 

Peace in Africa” eller bare Training for Peace.253 

 

4.2.4 Kvinneandel i Training for Peace 
Med FNs resolusjon 1325 fra Sikkerhetsrådet om kvinner, fred og sikkerhet fra 2000 ble en 

ny agenda for arbeidet til TfP lagt. Fra før av hadde TfP arbeidet tett opp mot FN og de 

anbefalinger som hadde kommet av rapportene ”An Agenda for Peace” og ”Brahimi-

rapporten”, som begge hadde lagt vekt på hvordan FN skulle operere og styre sine 

fredsoperasjoner. Resolusjon 1325 la klare forutsetninger for hvordan man skulle inkludere 

kvinner i fredsarbeid og fredsoperasjoner. Kvinneandel for kurs og treninger hadde allerede 

vært et fokusområde i TfP helt fra oppstarten av. Og dette ble vist til i de årlige rapportene 

over aktiviteter. Med resolusjonen ble det enda viktigere for Training for Peace å arbeide for 

likestilling og en økt kvinneandel i sine aktiviteter.  I tillegg fulgte FN opp resolusjon 1325 

med en Resolusjon 1820 i 2008, som forbød seksualisert vold som et våpen i krig. Disse to 

resolusjonene sammen har vært en viktig pekepinn for det arbeidet TfP har gjort. Fokus på 

kjønn, kvinner og likestilling har helt fra oppstarten vært et tema i TfP, men med disse to 

resolusjonene økte dette fokuset med årene. Det har vært et mål om å ha 30 til 40 prosent 

kvinner som deltakere på alle kurs, i tillegg har det blitt holdt egne politikurs med fokus på 

fredsoperasjoner kun for kvinner. Gjennom dette har TfP forsøkt å møte kravene disse 

resolusjonene har stilt. Ved å fokusere og forske på kvinner i fredsoperasjoner har TfP 

arbeidet for å tette noen av de hullene som har oppstått ved likestillingen i Afrika, ved at ikke 

alle afrikanske stater har implementert resolusjon 1325 eller forsøkt å arbeide for å nå målene 

i resolusjonen.254 

Fokus på økt kvinneandel i afrikanske fredsoperasjoner er med andre ord komplekst. I 

tillegg ble det særlig fra ISS oppfattet som vanskelig å arbeide med kjønn i fredsoperasjoner. 

Mark Malan, som på den tiden resolusjon 1325 kom, jobbet med TfP i ISS og han mente at 

det var andre områder enn kjønnsproblematikken som var mer viktige når det gjaldt 

                                                
253 UD 95/02892-17 (332.14) NUPI, ISS og ACCORD til UD, 18.09.95; Uarkivert materiale fra 
Utenriksdepartementets arkiv, NUPI til Norad 28.06.02; UD 10/05516-3 (311.11). NUPI, ISS og ACCORD til 
UD, 21.12.10 
254 Irene Limo, "The Training for Peace Programme's Contribution to Gender Mainstreaming in Africa's Peace 
Operations," Conflict Trends 2015, no. 2 (2015); Kari Karamé, "Gender and Peace-building in Africa," red. 
(Oslo: NUPI, 2004).	  
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fredsbevaring i det sørlige Afrika. Han oppfattet det som noe frustrerende å bli bedt om av 

NUPI å sette i gang et arbeid som kanskje ikke var det som trengtes mest, bare fordi FN nå 

ville fokusere på dette.255 Med dette kan det virke som om TfP har jobbet litt i den retningen 

vinden blåser internasjonalt, uten at det nødvendigvis har vært det arbeidet de involverte 

partnerne har ønsket å gjøre. Dette viser at det i siste instans har vært UD som har bestemt 

over prosjektet og at de samarbeidende partnerne kun har vært frie til å gjøre som de selv 

ville innenfor visse klare satte rammer. 

 

4.2.5 Fra FN-fokus til AU-fokus 
Ved oppstarten av Training for Peace valgte prosjektet å orientere seg mot FN. For det første 

gav Den kalde krigens slutt ny optimisme knyttet til FNs muligheter som tilrettelegger for 

fred. For det andre ble det med den tydelige oppfordringen fra Generalsekretæren gjennom 

”An Agenda for Peace” et større fokus på at FNs medlemsland måtte arbeide for fred. I 

tillegg henvendte NUPI på vegne av UD seg til Department of Peacekeeping Operations 

(DPKO) i FN, og Shashi Tharoor, for informasjon om hvordan de kunne arbeide for fred i 

Afrika og hvem de kunne samarbeide med.256 Med dette ble det tydelig at TfP skulle jobbe 

tett opp mot FN, og trene personer til FN-ledede fredsoperasjoner på det Afrikanske 

kontinentet. Denne tydelige orienteringen mot FN vedvarte i mange år, og det var ikke før 

Den afrikanske union slo rot i den afrikanske konteksten at arbeidet begynte å vende seg mer 

og mer mot AU. Hvorfor TfP valgte å konsentrere seg mer om AU enn FN med tiden lå nok i 

UDs fokus på at Afrika skulle klare seg selv. Da måtte Norge, gjennom TfP, være med på å 

bygge opp afrikansk kompetanse i AU, og ikke gjennom FN. Dette skiftet førte også til 

utfordringer knyttet til hvordan TfP skulle arbeide. AUs fredsoperasjoner skilte seg nemlig 

fra FNs ved at FN ofte gikk inn i operasjoner etter at freden var oppnådd, for å sikre den. 

Mens AUs operasjoner ofte var å gå inn i konflikter for å sikre fred og deretter bevare den. 

Det krevde gode rutiner og egenskaper for dem som skulle brukes i fredsoperasjonene og 

TfPs samarbeidspartnere ville være med på å gjøre dette mulig gjennom forskning og ulike 

treningskurs. Hvordan var egentlig TfPs fokus på AU? 

Både ACCORD og ISS mener begge å ha hatt stor innflytelse på AUs African 

Standby Force (ASF). ISS hevder at grunnlaget for ASF ble laget på et seminarrom på deres 

hovedkontor i Pretoria, for deretter å ordrett bli adoptert av AU. Dette anså de kun som mulig 

fordi TfP hadde vært med på styrke ISS’ ekspertise på fredsbygging, og bidratt til å gi ISS en 
                                                
255 Intervju med Mark Malan, 19.09.16 
256 Mer om dette i kapittel 3, side 35	  
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innflytelsesrik rolle.257 ACCORD hevder på sin side at det er de som stod bak utformingen av 

ASFs Policy Framework, som la grunnleggende føringer for hvordan ASF skulle drives.258 

Dersom det faktisk stemmer at ISS og ACCORD har hatt en så stor påvirkning på AU og 

ASF, er det betimelig å spørre seg om de hadde hatt disse oppgavene uten TfP, eller om TfP 

faktisk er grunnen til dette arbeidet? Har Training for Peace fungert som et springbrett for de 

to organisasjonene, eller har de båret med seg arbeidet uten TfPs påvirkning? I følge Jakkie 

Cilliers, leder ved ISS, ville ikke ASF ha oppstått gjennom ISS hadde det ikke vært for 

TfP.259 

Det er viktig å presisere at selv om det legges stor prestisje i TfP fra UDs side, er 

prosjektet lite å regne i en internasjonal sammenheng. ”Norge har overvurdert Training for 

Peace sin rolle” uttalte Jakkie Cilliers da jeg møtte han i Pretoria høsten 2016. I dette 

utsagnet la han vekt på det faktum at mengden penger som Norge legger inn i Training for 

Peace, kun er å regne som en dråpe i havet sammenliknet med hva blant andre EU, Tyskland 

og Frankrike investerer i fredsbevaring i Afrika og Den afrikanske union. Likevel påpekte 

Cilliers at TfP kan sies å være et stort prosjekt sett med norske øyne dersom man måler hva 

som har kommet ut av TfP opp mot antallet penger inn og antallet personer som arbeider med 

prosjektet. Gjør man dette, finner man store resultater i form av kvantitativt mange personer 

trent til fredsoperasjoner, og tett tilknytning til AU for de involverte partnerne. Dette hadde 

de ikke oppnådd dersom Norge hadde gitt pengene direkte til AU, fremfor å gi dem gjennom 

TfP.260 På en annen side er det også viktig å undersøke om dette kvantitative resultatet har 

hatt en reell effekt kvalitativt, og om det altså har bidratt til å bedre fredsoperasjoner og skape 

en fred i Afrika. Cilliers er forfatter av kapittelet ”The African Standby Force” i boken 

Africa’s New Peace and Security Architecture av Ulf Engel og João Gomes Porto. I dette 

kapittelet legger han vekt på utenlandske og skandinaviske donorer til ASF. Han legger vekt 

på Danmark og Storbritannias rolle, men nevner ikke Norge eksplisitt.261 Dette kan dermed 

tolkes som et klart bevis på det han sa om at Norges rolle ikke er så stor som UD liker å tro. 

Likevel har ikke alt arbeidet til Training for Peace vært uten mening. En måte det er 

mulig å se konkrete resultater av den tette tilknytningen til AU, er gjennom ACCORD. De 

personene som har hatt å gjøre med TfP direkte i ACCORD, har stort sett brukt denne jobben 
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som et springbrett til å få nye jobber i Den afrikanske union. De har med andre ord gjennom 

TfP fått muligheten til tett kontakt med de store nettverkene i AU, og når de først har fått seg 

en jobb der, har de dratt med seg kunnskap om TfP inn i dette internasjonale, pan-afrikanske, 

samfunnet. TfP har dermed skaffet personer mer innflytelse, samtidig som disse personene 

igjen har gitt TfP synlighet i AU. På denne måten kan man på mange måter si at UD har fått 

mye for pengene. 
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5  – Training for Peace satser på politi. 
For å få en bedre forståelse av hvordan Training for Peace har arbeidet, ønsker jeg å fokusere 

på en side av deres arbeid – politiarbeidet. 

Training for Peace sitt arbeid med politiet hadde fra starten av utviklet seg til å inneholde 

stadig mer fokus på å trene opp politiet til å delta i fredsoperasjoner i regi av FN og AU. Fra 

ikke å regne politi som en egen komponent ved fredsoperasjoner ved oppstarten til å arbeide 

med å utarbeide konkrete polititreningskurs for Den afrikanske unionen, har utviklingen kun 

gått opp og fram. I 2015 hadde TfPs arbeid med politiet blitt så stort at man fra UDs side 

valgte å avslutte det. UD mente da at det var god nok kompetanse i AU til å gjøre denne 

jobben selv, og anså således TfPs jobb på dette området som fullført. 

I 2012 ble det på oppfordring fra Politidirektoratet satt ned et utvalg som skulle 

gjennomgå Training for Peace sitt arbeid med politi fra 1995 til 2012. Dette arbeidet 

resulterte i en rapport i januar 2013.262 Denne rapporten gikk systematisk gjennom det 

arbeidet TfP hadde gjort med politi fra oppstarten av, og i denne rapporten ble det lagt fram 

en rekke funn og anbefalinger for videre arbeid med politi i TfP.263 

 

5.1   Politi i fredsoperasjoner 
Bruken av politi i fredsoperasjoner ledet av FN endret seg drastisk i de årene Training for 

Peace har eksistert. Under den kalde krigen var det stort sett militære og noen ganger 

ubevæpnede eller lettere bevæpnede militære som deltok i fredsoperasjoner i konflikter 

mellom stater. Fokuset i FN lå på å skape fred mellom stater som var i konflikt og trekke seg 

ut igjen når freden var gjeninnført. Med den kalde krigens slutt og i årene utover på 1990-

tallet ble det et stadig sterkere behov for en variert styrke fra FN i fredsoperasjoner. 

Konteksten, eller rettere sagt formen på konfliktene, endret seg. Fra å være konflikter mellom 

stater, oppstod det flere og flere borgerkriger, folkemord på deler av en stats befolkning og 

brudd på menneskerettighetene mot grupper innad i stater. Dette førte til at FN måtte arbeide 

på nye måter. I arbeidet med å skape ro, orden og kontroll på konflikter var militæret 

fremdeles viktig i de tidlige fasene av fredsoperasjonene, men en militærmakt fra FN kunne 
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ikke sørge for at freden skulle bli varig. For å skape ro og fred i alle delene av samfunnet, 

som i tillegg skulle vare, måtte også andre enn de militære trå til. Politi og sivile eksperter 

måtte til for å bidra til en stabil og varig fred. Ved å hjelpe til ved å overvåke valg, gjennom å 

støtte opp under lokalt politi og bidra til humanitær hjelp, samt å sikre menneskerettigheter 

og bidra til å bevare lov og orden, kunne fred skapes. Gjennom å gjenoppbygge viktige 

samfunnsinstitusjoner som politi, domstoler og fengselsmyndigheter, kunne politi og sivile 

kunne være med på å bygge fred i stater som var preget av uro og konflikt.264  

 I mange land er politiet tett knyttet til og forbundet med det militære. Det kan ha en 

negativ effekt og har gjerne gitt et negativt inntrykk av politiet i områder med krig og 

konflikt. I slike tilfeller er det derfor en del arbeid som må settes inn for å motarbeide denne 

negative effekten. 

Det man ofte gjør er en såkalt restrukturering av en eksisterende politistyrke slik at man 
bygger opp noe helt nytt fra bunnen av. Eller at man gjør en total gjenoppbygningsprosess 
for å gjenskape kredibiliteten til det nasjonale politiet. Og det er ikke noe militæret kan 
gjøre, det må sivilt politi til for å få den respekten og det som er nødvendig i den 
forbindelse.265  

 

Oppgavene for politiet i fredsoperasjoner har endret seg, og det er en del utfordringer for 

afrikansk politi sammenliknet med vestlig politi. Politiet i en del utviklingsland har ulik 

utdannelse og holdninger enn det politiet fra den vestlige verden kan ha. Samtidig skal politi 

fra ulike land ofte samarbeide i fredsoperasjoner, noe som krever at det på forhånd settes 

fokus på hva som er politiets oppgaver. Hvilke oppgaver politiet blir satt til å gjøre kan 

utgjøre en forskjell. Det er gjennom samarbeid og trening at man kan lære politiet fra ulike 

kulturer til å snakke et felles språk og arbeide etter felles retningslinjer i internasjonale 

fredsoperasjoner.266 

 En stor del av fredsoperasjonene i tiden etter den kalde krigens slutt har hatt det som 

sin oppgave å styrke land som er i konflikt med håndheving av lov og orden. Behovet for 

sivilt politi fremfor militære var ofte stort i slike fredsoperasjoner, og dette har ført til en 

rekke FN-resolusjoner som har sørget for et økt antall politi i FN-operasjoner.267 Antallet 

politi i fredsoperasjoner har skutt i været i årene etter den kalde krigens slutt, fra kun 35 

politioffiserer i arbeid for FN i 1988, til over 14 000 politifolk utplassert i FN-tjeneste i 2011. 

Økningen av FNs politi var dramatisk, med ca. 16 000 autoriserte politifolk i dag utplassert 
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på 18 ulike operasjoner. Anerkjennelsen av politiet har blitt mye større, og det har fått en mye 

tydeligere rolle i FN.268 Denne enorme økningen vistefor alvor det at politiet innehadde en 

unik rolle for å skape stabilitet og ro i konfliktområder. Samtidig med at behovet for 

utplassert politi hadde økt, økte også de arbeidsoppgavene politiet utførte i fredsoperasjoner 

og de endret karakter. Det ble et behov for mer enn observatører, slik politiet fungerte i 

tidligere fredsoperasjoner. Det ble også et behov for å støtte staters eget politi og rettsvesen 

for at de selv kunne gjenoppbygge sine institusjoner. Deres støtte og kredibilitet blant 

befolkningen måtte anses som en trygg og sikker institusjon som kunne opprettholde lov og 

orden i et samfunn. I tillegg var det slik at internasjonale politistyrker ofte måtte bidra med å 

utplassere eget personell for å opprettholde lov og orden, samt å beskytte menneskerettigheter 

og sivilbefolkningen. Det var nemlig ikke slik at politiet i alle afrikanske stater klarte å utføre 

det arbeidet politiet burde kunne gjøre. Årsakene til dette kunne være mange, men 

maktmisbruk og korrupsjon kunne tidvis være beskrivende for enkelte afrikanske 

politistyrker. 

Det var ikke like lett for AU som for FN å skaffe politi til sine fredsoperasjoner. En 

grunn til mangelen på politi for AU kan ha vært at mange medlemsstater ikke har hatt nok 

politifolk til å sende ut. De flinkeste politifolkene har gjerne blitt sendt til internasjonale 

operasjoner, og da har ikke landet hatt gode reserver med politifolk til å overholde lov og 

orden i sitt eget land. I tillegg ønsket ikke alle land å sende sitt eget politi til områder med 

usikkerhet og farlige omgivelser, hvor et godt rettsvesen ikke lenger eksisterte.269  

Med det økte behovet for politi i fredsoperasjoner, har det også blitt et økt behov for å 

styrke politiets kompetanse. Tidligere hadde politi i FN-styrker ingen spesiell trening eller 

spesialisering. Med nye arbeidsoppgaver og mer ansvar i fredsoperasjoner, ble det dermed et 

behov for å trene opp politi til å kunne ta seg av de utvidede ansvarsoppgavene.270 Denne 

treningen var et av de viktigste arbeidsområdene for TfPs partnere knyttet til 

fredsoperasjoner. 
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5.2   Politi ble en viktig del av Training for Peace i løpet av 

den første perioden 
Hvorfor ble politi mer involvert i Training for Peace etter som årene gikk?  

 Ved oppstarten skulle Training for Peace arbeide for å skape en styrke av trent politi i 

det sørlige Afrika som skulle være klare for deltakelse i fredsoperasjoner i regi av FN eller 

OAU. Arbeidet til TfP hadde fokus på å trene opp sivilt personell fra sivile og politiske 

stillinger som blant annet menneskerettighetsobservatører, byråkrater, politi i 

konflikthåndtering, konfliktløsning og fredsbevaring slik at disse kunne stå til rådighet 

dersom deres kompetanse trengtes av FN eller OAU.271 I de første årene av TfP omfattet 

ordet ”sivil” også politi, herunder sivilt politi (CIVPOL). Dette var den gjeldende praksisen i 

FN og for FN-operasjoner, men oppgavene for politiet i fredsoperasjoner var vagt definert. I 

den første tiden var det dermed fokus på sivile som en stor samlebetegnelse for alle ikke-

militære i fredsoperasjoner, og det var ikke et spesielt fokus på politi. Dette kom til å endre 

seg med tiden, og videre skulle politi komme til å bli et fokusområde for TfPs arbeid.272 

Det ble også viktig for TfP å ha et tydeligere skille mellom politi og militær. Det 

finnes ulike måter å skape en distinksjon mellom sivile, militære og politi i 

fredsbyggingskonteksten. I FN har det både vært et skille mellom uniformerte og ikke-

uniformerte, men det har også vært et skille mellom hvordan personer kan delta i 

fredsoperasjoner på bakgrunn av deres rolle. Sivile kan søke seg til eller verves og hentes til 

fredsoperasjoner som enkeltpersoner samme hvor de er fra og hvilken tilhørighet de har, 

mens militære og politi må sendes til tjeneste på vegne av sitt land til disse operasjonene. Det 

er også viktig å skille politi fra militære, selv om de er uniformerte, fordi de utfører ulike 

oppgaver i fredsoperasjoner.273 TfP har kun trent det som kalles CIVPOL, og treningen har 

vært begrenset til FNs grunnkurs for politi (UNPOC) og ”Train the Trainers”-kurs. Disse 

kursene har gått ut på å lære bort generelle kunnskaper til politi som kreves av FN i deres 

operasjoner. Kursene følger et fast pensum og er like over hele verden med den hensikten at 

alt politi i FN-operasjoner skal ha den samme opplæringen. I tillegg har det på disse kursene 
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vært et stort fokus på å trene opp og gjøre deltakere til kursledere, slik at de skulle kunne 

videreføre kunnskap og lære opp andre politifolk.274 

Arbeidet for politiet i fredsoperasjoner er sammensatt og preget av tett kontakt med 

både militæret og de sivile delene av samfunnet. Politiet må forholde seg til de sivile 

institusjonene og deres oppbygning i sitt arbeid med å bevare lov og orden i de samfunn de er 

satt til å jobb. I tillegg blir det viktig med et tett og godt samarbeid mellom politi og militære 

i fredsoperasjoner, for å sikre fred, men samtidig å bygge opp politiets tillit blant 

befolkningen. ”Som politi må vi forholde oss til og kjenne grundig til den militære 

dimensjonen for å gjøre en god jobb som sivile eksperter og som politi i en fredsoperasjon”, 

hevder Bjørn Hareide som var Politidirektoratets utplasserte mann i Nairobi fra 2008-2012275  

Fra starten av var arbeidet til TfP rettet inn mot de sivile aspektene ved 

fredsoperasjoner, men fra 1997 ble det mer fokus på politi i Training for Peace. Flere av 

samarbeidspartnerne forsøkte å gi politiet en større plass. ACCORD planla å holde et seminar 

om sivilt politi (ikke militært) i fredsoperasjoner på Mauritius i 1997, men dette ble ikke noe 

av da Mauritius ikke var i stand til å holde seminaret. Likevel slapp ikke ACCORD tanken på 

å holde kurs for politi, og det ble holdt to treningskurs med fokus på politi i fredsoperasjoner 

i 1997. NUPI holdt en forelesning om sivilt politi i Norge i regi av TfP. Dette foredraget var 

et forsøk på å få fram viktigheten av politi i fredsoperasjoner, og betydningen av det arbeidet 

politi kunne utrette. Alt arbeidet med politi i TfP fra og med 1997 ble rettet inn mot SADC-

landene og arbeidet ble gjort i samarbeid med the Southern African Regional Police Chiefs 

Cooperation Organization (SARPCCO).276  

Selv om selve initiativet til å jobbe med politi kom fra ACCORD, ble det raskt endret 

til at ACCORD fokuserte mer på det sivile, og samarbeidet mellom den sivile og den 

militære delen av fredsoperasjoner. For politidelen av Training for Peace ble det et 

samarbeid mellom ISS, NUPI og Politihøgskolen. Der ISS hadde hovedansvaret for å trene 

opp politi, mens NUPI stod for utvekslingsavtalen som trådte i kraft 1997, som førte til 

afrikansk politi ble sendt til Norge på FNs CIVPOL treningskurs - UNPOL.277  

Politihøgskolen deltok med trenere og instruktører på kurs både i Afrika og i Norge.278 Norsk 

politi var på en måte en spesiell partner i TfP, og på denne måten ble politi mer og mer en 

integrert del av TfPs aktiviteter i løpet av 1997.  
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Vi var en støttende partner, nettopp på grunn av ideen om at TfP skulle ha et afrikansk 
eieforhold. Og for at det skulle kunne synliggjøres, så måtte politiet faktisk gi støtte til 
dette eierskapet. Og vi har gitt støtte i vesentlig grad i ISS. Dette har fungert greit, og 
politiet har blitt godt mottatt, ivaretatt og brukt av ISS.279 

      

Dette hevder Bjørn Hareide om rollen til det norske politiet i TfP-kursene. Fra og med 1998 

begynte på mange måter politiet å tre fram som en egen integrert del av Training for Peace-

prosjektet. Fram til da hadde det vært lite fokus på å trene politi i forbindelse med treninger 

av personer til fredsbevarende operasjoner. I den fredsbevarende øvelsen ”Blue Hungwe” 

som ble holdt i Zimbabwe i 1997 for alle SADC-landene, var det ingen del av øvelsen som 

hadde hatt fokus på politi, selv om flere deltakerland sendte politimannskaper på øvelsen.280 

Tross i enkelte små kurs og et noe økt fokus på politi, var det likevel på mange måter 

den store mellomstatlige øvelsen i det sørlige Afrika ”Blue Crane” i 1999 som kan sies å ha 

vært startskuddet for det virkelig store politifokuset i Training for Peace. 

Med øvelse ”Blue Crane” så man at jøss, dette her er en egen del. Det ble viktig å skille at 
vi ikke var militære. Vi ble CIVPOL, og det var viktig for FN å gjøre dette skillet, men 
også for oss. Politi ble en viktig del av fredsoperasjoner og dette måtte vi trene på281. 

 

Under denne øvelsen var det et stort fokus på politiet, og både ACCORD og ISS var dypt 

involvert i øvelsen på vegne av TfP. ACCORD med fokus på de sivile delene av øvelsen, 

mens ISS hadde fokus på politidelen av øvelsen. Slik skulle det også vise seg å være i de 

tidligste årene av TfPs arbeid med politi. Det var først og fremst ISS som drev dette arbeidet, 

med oppfølging fra NUPI og deres politirådgiver, Tor Tanke Holm. På disse kursene var det 

et særlig stort fokus på hva som skulle være politiets rolle og hvilke oppgaver politiet skulle 

ha i fredsoperasjoner. Det ble forsøkt å skape en felles forståelse av politi i en afrikansk 

fredskontekst.282 

Gjennom hele den første fasen av Training for Peace ble det tydeligere og tydeligere 

at politi hadde blitt en viktig del av prosjektet, selv om dette ikke var det opprinnelige 

utgangspunktet.283 Endrede forutsetninger rundt hvordan fredsbevarende operasjoner skulle 

gjennomføres, førte til et behov for å skille ut politi fra både det militære og det sivile. 

Politiets rolle i fredsoperasjoner ble ansett som viktig for å skape fred og orden i konfliktfylte 

samfunn og dermed ble det viktig for Training for Peace å arbeide aktivt for å trene opp 
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politi som en egen del av prosjektet, og ikke bare som en del av det sivile. Fra før av hadde 

samarbeidet mellom sivile og militære i fredsoperasjoner blitt nøye prioritert, blant annet i 

øvelsen ”Blue Crane”. Videre ble det nå også viktig å integrere politi i dette samarbeidet, og 

gjennom ”Blue Crane” og andre treningskurs i regi av TfP, ble det for første gang gitt 

erfaring med fredsoperasjoner for afrikansk politi.284 

I evalueringen fra 2000 ble det i funnene påpekt at Training for Peace var vellykket 

som et trenings- og forskningsprosjekt, og det ble anbefalt at prosjektet skulle videreføres. 

Med tanke på politiarbeidet til Training for Peace ble det særlig anbefalt at prosjektet i 

framtiden skulle fokusere på arbeidet med den sivile komponenten og treningen av sivile fra 

FN-byråer, ikke-statlige organisasjoner og politi til fredsoperasjoner. I tillegg ble det lagt 

vekt på at det burde fokuseres på samarbeidet mellom det militære og det sivile, hvor politi 

skulle utgjøre en viktig del. For framtiden ble det uttrykt et ønske i evalueringen om at TfP 

skulle fokusere på forskning rundt det å utvikle gode rutiner for å trene opp og klare å 

utplassere ferdig trente personer i fredsoperasjoner.285 

 

5.3   Forsterket politifokus 
I den andre fasen av Training for Peace fra 2002 til 2005 ble fokuset på politiet forsterket. 

Dette kom av det økte behovet for politi i fredsoperasjoner, særlig etter at det ble en egen 

politiavdeling i FN fra 2000. Dermed lå ikke lenger politiet direkte under det militære.286 

Dette ga et økt behov for å ha klart og tilgjengelig ferdig trent politi til å delta i slike oppdrag. 

Det ble jobbet tett opp mot utformingen av African Peace Support Architecture (APSA) i AU 

for å bygge en trygg og god måte å trene politi til fredsoperasjoner på.287 

Gjennom en avtale med the Southern African Civilian Standby Roster for 

Humanitarian Relief and Peacekeeping Missions (SAFDEM) fra 2003 om å lage en database 

over ferdig trent personell, klare til utplassering i fredsoperasjoner, var det sikret at mye av 

den jobben TfP gjorde og de personene som ble trent faktisk fikk brukt denne opplæringen og 

lett kunne bli utplassert. Denne databasen var opprettet med norsk finansiell støtte, og med 

årene utviklet den seg til å gjelde hele Afrika, og ble dermed til AFDEM.288 Det at personer 
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som ble trent gjennom ulike TfP-kurs, ikke var blitt benyttet i fredsoperasjoner, ble kritisert i 

2000-evalueringen. Denne avtalen med SAFDEM kunne dermed ses på som et konkret 

forsøk på å gjøre noe med denne kritikken. ISS’ treningskurs for politi ble utført i tett 

samarbeid med the Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organization 

(SARPCCO). Planen var egentlig å innlemme SARPCCO som en tredje afrikansk partner i 

TfP-prosjektet. Dette ble det ikke noe av etter en rekke hendelser i Zimbabwe i årene rundt 

2000 med problemer knyttet til landets president, Robert Mugabe, og hans økte makt i landet. 

Dette førte til at landet fikk en politisk utvikling som orienterte seg bort fra demokrati og 

beskyttelse av menneskerettigheter, noe som ikke var ønskelig for TfP-samarbeidet. Av 

denne grunnen valgte TfP ikke å utnevne SARPCCO som en fullverdig partner, selv om dette 

opprinnelig var planen i 2001. Likevel valgte ISS å fortsette samarbeidet med SARPCCO.289 

Etter å ha jobbet tett sammen i noen år ble det opprettet en formell samarbeidsavtale mellom 

SARPCCO og TfP i 2001. Utgangspunktet for at UD opprinnelig ville ha med SARPCCO 

som en ny partner, kom av at UD ville følge opp anbefalingene i Brahimi-rapporten om få til 

en styrket evne til trening av deltakere til fredsoperasjoner i Afrika, samt at UD ønsket å 

styrke TfPs posisjon i regionen. Brahimi-rapporten var en rapport fra FNs panel for 

internasjonale fredsoperasjoner, ledet av Algeries tidligere utenriksminister, Lakhdar 

Brahimi, om hvordan FN skulle gjennomføre og drive sine fredsoperasjoner. Rapporten sa 

mye om hvilken rolle politiet skulle inneha i fredsoperasjoner og ble på mange måter et 

utgangspunkt for norske myndigheter å jobbe etter i sitt arbeid med fred opp mot FN. For 

Training for Peace ble rapporten styrende for hvordan prosjektets arbeid ble lagt opp i årene 

etter rapporten. Blant annet ble det viktig for TfP å arbeide for å utvikle gode rutiner og 

doktriner for hvordan politi i fredsoperasjoner skulle arbeide.290 

 I 2003 presenterte Den afrikanske union sine planer om å opprette en stående styrke, 

the African Standby Force (ASF). Den skulle være klar til utplassering i fredsoperasjoner på 

kort varsel. Selv om denne stående styrken ble presentert i 2003, var planene for den lagt på 

et møte i Harare allerede i 1997 mellom militære eksperter og andre deltakere fra 45 

afrikanske stater.291 ASF ble utviklet gjennom APSA, og skulle være klar til hurtig å 
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respondere på uroligheter og konflikter. Fra et behov oppstod, skulle ASF innen to uker være 

utplassert. Dette var intensjonen bak denne stående styrken. I tillegg skulle ASF ha en 

regional styrke i alle de fem afrikanske regionene, hvor det ikke bare skulle være militære 

med, men også sivilt politi og andre sivile grupper.292 Ut fra dette ble det viktig for TfP å 

arbeide opp mot ASF og ISS var særlig delaktig i dette arbeidet, og arrangerte en rekke kurs 

rettet mot ASF.293 Dermed utvidet arbeidet seg geografisk. Det skulle ikke lenger bare være 

arbeid i det sørlige Afrika, men fra og med 2005 også i det vestlige Afrika. The Kofi Annan 

International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) ble den fjerde samarbeidspartneren i 

TfP.294 Fra 2006 og i tiden videre ble AU tydelige på at de ikke bare skulle fokusere på det 

militære ved fredsoperasjoner. De ville satse på multidimensjonale fredsoperasjoner, noe som 

innebar å bruke politi og sivile eksperter i tillegg til militære i fredsoperasjoner. Av den 

grunn måtte også AU starte å ha et fokus på sivile og politi. Og på denne måten ble TfP tett 

knyttet til AU gjennom å hjelpe ASF med å orientere seg mot de sivile og politi i 

fredsoperasjoner.295 

 

5.4   Fra fokus på FN til fokus på AU 
Med oppstarten av den tredje perioden av Training for Peace i 2008 ble det fra UD ønsket et 

sterkere fokus på AU og ASF. ASF var under utvikling og ambisjoner ble lagt for å ha en 

fullt operativ stående styrke klar til å takle ulike scenarioer av kriser på det afrikanske 

kontinentet. Det ble et mål om å operasjonalisere ASF innen 2010, slik at styrken fra da av 

skulle være klar til bruk.296 Med den samordnede FN og AU-operasjonen i Darfur, ble det et 

ekstra sterkt behov for å sende ferdig trent politi til denne operasjonen.297 Dette økte den 

økonomiske støtten til TfP og det ble i tillegg gitt direkte finansiering til the East Africa 

Standby Brigade (EASBRIG). Fra mars 2008 sendte Politidirektoratet i Norge en egen 

politirådgiver til sekretariatet ved EASBRIG, EASBRIGCOM.298 

I 2006 hadde TfP blitt så stort på politisiden at Politidirektoratet tok over ansvaret for 

det. Det førte til at Politihøgskolen og Dag Dahlen forsvant ut. Ifølge Dahlen var 

                                                
292 Engel og  Porto, Africa's new peace and security architecture : promoting norms, institutionalizing solutions. 
111-113 
293 UD 07/04666-31 (311.11) ASF til UD, 09.01.09 
294 Bjørn Hareide, "Review of the Training for Peace in Africa (TfP) Police Dimension, 1995-2012." 21; UD 
07/04668-1 (311.11) UD notat, 04.04.07 
295 Intervju med Cedric de Coning, 17.08.16 
296 Williams, War & conflict in Africa. 163, conflict trends 2/2015 
297 UD 07/07622-8 (311.11) Svane til UD, 26.03.08. Denne styrken gikk under tilnavnet UNAMID 
298 Denne skulle senere bli kalt EASFCOM, da EASBRIG ble til the Eastern African Standby Force (EASF). 
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instruktørkompetansen i Norge på denne tiden trent opp og klar for å bistå TfP-prosjektet.299 I 

2008 ble Bjørn Hareide utsendt fra Politidirektoratet til TfP-prosjektet.300 Det var en klar 

endring og en direkte effekt av at Politidirektoratet hjalp til med å utdanne politi fra Øst-

Afrika. Hareides engasjement i EASFCOM som var den synlige effekten av endret ledelse 

for politidelen i TfP. 

Ideen var at dette over tid skulle være selvbærende for Afrika og de selv skulle kunne 
ordne med utdannelse uten noen internasjonal hjelp. Vi startet med å hente ned norske 
politiinstruktører, og i starten så var det disse som var kursledere og hovedinstruktører. 
Også utviklet vi dette konseptet slik at det fra 2010 var afrikanerne som skulle overta 
kursledelsen. Og etter dette fikk de norske politiinstruktørene en mer tilbaketrukket rolle, 
som rådgivere i treningen. Dette fungerte veldig bra.301  

 

Hareide trakk seg ut av EASFCOM i 2012. Det betød ikke at samarbeidet mellom norsk og 

afrikansk politi var over, men det betød at en ny person kom inn i denne rollen. På den tiden 

var det rundt 15 afrikanske trenere som hadde gjennomgått norsk opplæring og som dermed 

var tilgjengelige og ble brukt som kursledere. Disse ble også brukt som instruktører på kurs 

for norske politifolk som skulle ut i internasjonal tjeneste. Det ble oppfattet som en stor 

fordel å ha blitt opplært av afrikanere selv, og ikke av norske instruktører. Selv om slike FN-

kurs er like verden over, så hadde det en effekt at instruktørene var afrikanske og kjente den 

afrikanske kulturen, ifølge Hareide.302 

Hareide skulle som politirådgiver i sekretariatet til EASF støtte arbeidet med de sivile 

delene av styrken og arbeide med å legge til rette for trening av politi og resten av styrken. 

Hans rolle var todelt. Den ene delen var å hjelpe sekretariatet til å bli et fullverdig sekretariat 

som skulle kunne øke kapasitet og kvalitet på fredsoperasjoner. Den andre delen var å hjelpe 

Øst-Afrika, EASFCOM og medlemsstatene i AU til å utdanne og trene kvalifiserte politifolk 

til fredsoperasjoner. Det hele var innenfor konteksten AU, men det siste, dette med å trene 

opp politifolk for fredsoperasjoner ble utvidet til også å gjelde innenfor FN. Dette var knyttet 

til at de som betalte for EASFCOM ville at dette skulle få effekt i det daglige FN-systemet, 

og ikke bare i Øst-Afrika. Slik at de ikke bare skulle bli satt inn i et arkiv. Som politirådgiver 

var det en oppgave å gi råd angående politisaker både i EASF, men også i TfP.303 

Politidirektoratet hadde vært en del av TfP fra oppstarten i 1995, mest gjennom 

Politihøgskolen, som deltakende og støttende partner. Politidirektoratet var aldri en av de 
                                                
299 Intervju med Dag Roger Dahlen, 11.08.16 
300 UD 08/02531-8 (311.11) UD notat, 14.03.08; UD 08/02531-16 (311.11) UD til Politidirektoratet 15.04.08 	  
301 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16 
302 Ibid. 
303 Ibid.	  
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samarbeidende partnerne, men støttet arbeidet med å trene politi som en hjelp til disse 

hovedpartnerne i TfP. Gjennom Politihøgskolen hadde direktoratet sendt kursholdere til 

treningskurs i regi av TfP, særlig til kurs i regi av ISS. 

Fra 2008 økte Politidirektoratet sin rolle i TfP ved å ta direkte styring av politidelen i 

prosjektet. Dette var på grunn av økt behov for deres hjelp i å møte utfordringer knyttet til 

trening av politi til utplassering i den kombinerte FN og AU operasjonen i Darfur i Sudan 

(UNAMID)og i AU operasjonen (AMISOM) i Somalia. Direktoratet bidro til trening av politi 

i Nigeria i 2008 og i Ghana i 2009, og til treningskurs i regi av den nye samarbeidspartneren 

fra 2006, Kofi Annan International Peacekeeping Training Center (KAIPTC).304 

 

5.5   Nye perspektiver 
I den fjerde fasen av prosjektet fra 2011 til 2015 ble det en tydeligere strategisk fokus i TfP, 

og det ble en tydeligere spissing av arbeidet med politidelen av prosjektet. Det var et klart 

fokus på å utvikle og fortsette arbeidet med AUs politi, samtidig som at det var ønskelig at 

AU selv tok kontroll over prosessene rundt politiarbeidet. Opprettelsen av Police Strategic 

Support Group (PSSG) i 2013 var en del av denne prosessen. Dette var en panafrikansk 

ordning og et møteforum for politisjefer fra alle AUs medlemsland om fred og sikkerhet. 

PSSG skulle jobbe for å sikre at politi blir hørt i alle aspekter knyttet til fredsoperasjoner i 

AU-regi.305 

På møtet i TfPs internasjonale styre i 2011 som ble holdt i Accra, Ghana, ble det i 

detalj diskutert rundt politidelen av TfP. Trender og utviklinger i FN og AU ble diskutert, og 

det samme ble hvordan politi kunne være en viktig del av fredsoperasjoner i Afrika. En 

endret kontekst og et økt behov for politi i fredsoperasjoner gjorde det nødvendig for TfP å 

endre kurs, slik at de kunne følge de strømninger som fantes i en fredsbevarende kontekst. 

Det ble viktig for TfP å tilpasse sin trening av, og fokus på, politi etter de behov og oppgaver 

det var forventet at politiet skulle utføre i fredsoperasjoner. I tillegg fokuserte TfP i større 

grad på prosjektets potensiale i å påvirke og bidra til utvikling i AU og FN ved å bidra med 

forskning og analyser av de utfordringer som var knyttet til politi i fredsbevaring. Det ble i 

denne perioden fokusert på å styrke treningen av politi før utplassering i operasjoner, samt å 

styrke forskningen knyttet til politi i fredsoperasjoner.306 

                                                
304 Bjørn Hareide, "Review of the Training for Peace in Africa (TfP) Police Dimension, 1995-2012." 22-24 
305 Gustavo de Carvalho, "Strengthening Policing in African Peace Operations: The Role of the Training for 
Peace Programme." 
306 Bjørn Hareide, "Review of the Training for Peace in Africa (TfP) Police Dimension, 1995-2012." 27-28	  
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I 2012 ble internasjonale rådgivende styre utvidet med flere medlemmer, som 

inkluderte medlemmer fra FNs avdeling for fredsoperasjoner og AUs avdeling for 

fredsstøttende operasjoner. Dette førte til en revitalisering av styret og det var en 

vitamininnsprøytning og en styrking av nye perspektiver for TfP. For politidelen av TfP ble 

det med de nye medlemmene fra FN og AU mulig å jobbe direkte opp mot fredsoperasjoner i 

deres regi, og fokusere på hvordan TfP konkret skulle arbeide med politi.307 

I den fjerde fasen av TfP ble det innført en resultatbasert styring av prosjektet. Det 

førte til at alle samarbeidspartnerne ble mer fokusert på hva som var deres mål og hvordan de 

skulle arbeide for å oppnå dem. Den nye måten å styre på ble innført etter press fra norske 

myndigheter og internasjonale støttepartnere for å fremme og dokumentere resultater og 

deres virkning. Økt planlegging, rapportering og kontroll med prosjekter ble dermed viktig 

og samarbeidspartnerne utviklet på denne måten et sterkere samarbeid enn hva som tidligere 

hadde vært tilfellet. Det påvirket også arbeidet med politidelen av TfP.308 

 

5.6   Polititrening 
Training for Peace har gjennom hele sin levetid fokusert sitt arbeid med politi på det å trene 

opp politifolk slik at disse kunne stå klare til utplassering i fredsoperasjoner i Afrika. Alle de 

involverte partnerne i TfP har drevet slik trening gjennom ulike kurs og samlinger. 

Gjennom to uker lange treningskurs for FN-politi, såkalte UNPOC-kurs, ble det gitt 

direkte trening av politi før utplassering i fredsoperasjoner. NUPIs utvekslingsavtale med 

SADC-land for å trene opp politi og militære i Norge var en del av disse UNPOC-kursene. 

Kursene var et samarbeid med NUPI og POD, der NUPI skaffet deltakere fra SADC-land og 

betalte for å sende disse til Norge. POD stod for kursingen i Norge.309 Slike kurs fulgte et fast 

pensum som var likt for alle FN-kurs310 Kursene kunne ses på som et konkret resultat av det 

arbeidet TfP har gjort.311 Utvekslingsavtalen har ført til at det har blitt invitert ”trainees”, 

politifolk fra Afrika, som har fått sine FN-kurs i Norge. TfPs oppgave ved disse kursene var å 

kalle inn deltakere fra SADC som var blitt valgt ut av ISS og ACCORD til kursene. Det ble 

sett på som en stor fordel for norske deltakere at afrikanske politifolk fikk denne treningen, 

fordi det skapte et internasjonalt miljø allerede før utplassering i fredsoperasjoner og det gav 

en forsmak på afrikansk kultur. Effekten av utvekslingsavtalen var at de norske politifolkene 
                                                
307 Ibid. 29-30 
308 Ibid. 30 
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310 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16; Intervju med Dag Roger Dahlen, 11.08.16 
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møtte et kreativt og reelt læringsmiljø og at deltakerne ble eksponert for mange kulturer fra 

mange ulike deler av verden. Ved at disse afrikanske deltakerne var med, fikk det kursene til 

å bli internasjonale. I tillegg ble det ofte brukt afrikanske instruktører, som betød at det ble 

mer naturlig å snakke engelsk. Da kom deltakerne tett på hverandre, og de oppfattet at det var 

ulike tenkemåter og ulike kulturer i Norge og i afrikanske land. Det å få en slik 

kulturforståelse på kurset og ikke når de kommer ut i fredsoperasjoner, var en fordel for alle 

involverte, mente Hareide.312  

Så det vi har gjort er å bygge opp, først og fremst kapasiteten i SADC-landene sånn at de 
skulle få et visst antall politifolk som de kunne deployere til fredsbevarende operasjoner, 
men også til AU-operasjoner. Senere har dette blitt utviklet til ”Train the Trainers” så de i 
Afrika skulle bli selvhjulpet.313 

 

I starten foregikk treningene stort sett i Sør-Afrika, ofte på hoteller, før de senere ble flyttet 

inn på polititreningssentre. Etter dette ble treningen utvidet til å gjelde de andre landene i 

SADC. Med årene kom både Vest-Afrika og Øst-Afrika med Kenya som hovedsete inn i 

treningen av politifolk, og det var gode tilbakemeldinger på denne treningen. Andre land ble 

inspirert og deltok i øvelser og treningskurs.314 

Antallet treningskurs i regi av TfP var som regel tre ganger i året, og for det meste i et 

av SADC-landene. I tillegg var det tre FN-kurs i Norge i året. Ved oppstarten ble kursene 

holdt på Politihøgskolen i Kongsvinger, før de deretter ble flyttet til Politihøgskolen i 

Stavern. Noen av kursene i noen afrikanske land behøvde lenger tid enn planlagt, og dette var 

gjerne knyttet til mer kjøreopplæring for deltakerne. 

Arbeidet til Training for Peace med politi har stort sett basert seg på ”Train the 

trainers” (TtT), noe som vil si at de forsøkte å trene opp politi i ledende posisjoner på sine 

kurs. Tanken med disse treningskursene var at disse igjen kunne fungere som trenere for 

politifolk i sine egne avdelinger og at den kunnskapen de fikk på kurs i regi av TfP kunne nå 

ut til enda flere enn deltakerne selv. TtT ble av partnerne i Training for Peace ansett å være 

en vellykket måte å gjennomføre og legge til rette for trening på, ved at afrikanske 

institusjoner selv kunne trene sine egne politifolk, fremfor at eksterne aktører ble innleid til å 

gjennomføre treningen. Dette var også for å unngå kritikk av disse aktørene, samtidig som 

man på denne måten la grunnlaget for at en stabil og sterk treningskultur kunne oppstå. 
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Denne typen trening ble derfor ansett som et forsøk på å skape en bærekraftig og langvarig 

løsning på å framstille ferdig trent politi til fredsoperasjoner i Afrika.315 

Treningen av politi gjennom Traning for Peace hadde et sterkt likestillingsfokus, med 

et mål om å trene en stor andel kvinnelige politifolk. Noen av samarbeidspartnerne har hatt 

som mål at 40 prosent av deltakerne på treningskursene skal være kvinner, mens andre 

partnere har ment at 30 prosent er et mer oppnåelig og realistisk mål for kvinneandelen på 

treningskursene.316 Grunnen til dette var nok den noe lave andelen kvinner som faktisk var 

ansatt som politi i en rekke afrikanske land, og en forståelse av at andelen trente kvinnelige 

politifolk må representere den andelen kvinner som faktisk kan bli utplassert på FN- eller 

AU-oppdrag. 

Politiet var i stadig diskusjon med ACCORD og samarbeidet med dem om å få fokus 

på kvinner og en større deltakelse av kvinner i fredsoperasjoner. Det var av og til vanskelig å 

få nok kvinner med på kursene fordi det var ikke alle som syntes det var like viktig å få jenter 

ut. Det var for mange ikke en del av kulturen, men over tid fikk det større forståelse. FN 

uttrykte klart behovet for kvinnelige politifolk gjennom Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om 

kvinner, fred og sikkerhet. I denne ble det presisert at kvinneandelen i politi og andre 

institusjoner som jobber for fred og sikkerhet skulle opp.317 Forståelsen for dette ble enda 

tydeligere for de som ikke så seg enige, da det ble forklart at det er visse oppgaver mannlige 

politifolk ikke kan gjøre. Et eksempel var i operasjonen i Darfur (UNAMID). Der var det 

ikke mulig for menn å få gjort jobben, fordi de ikke kunne gjøre ”community policing”. Med 

dette menes det å følge kvinner til brønnen eller bli med for å hente ved, ikke var kulturelt 

akseptabelt for menn.318 På denne måten ble det viktig å få fram kvinnelige politifolk til å 

delta i fredsoperasjoner. 

Ghana er et annet eksempel på at det var mulig å få flere kvinnelige politifolk ut. Ved 

å studere hva som var sårbart for systemet med å utplassere kvinner, fant man ut at det ofte 

var kvinner som strøk i FN-testen for kjøring med firehjulstrekkere. Grunnen til dette lå i den 

afrikanske kulturen, hvor det er flest menn som kjører. Der hvor det fantes en politistasjon 

med en bil, eller en familie som hadde råd til en bil, var det slik at mannen kjørte. Og dette 

var en av årsakene til at det er få jenter som var i arbeid ute i felten som politi. Gjennom et 

treårsprosjekt i Ghana ble det hjulpet til med å arrangere kjørekurs og kurs i engelsk og 
                                                
315 Bjørn Hareide, "Review of the Training for Peace in Africa (TfP) Police Dimension, 1995-2012." 33	  
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rapportskriving bare for kvinner. Etter slike kurs som kun var for kvinner, klarte alle 

kvinnene å komme gjennom nåløyet og bestå FN-testene. Det gav med andre ord en god 

effekt, og de samme kursene ble gjennomført i Malawi med den samme gode virkningen.319 

 
5.7   Register over ferdig trent politi 
Det å trene opp politifolk til å delta i ulike fredsoperasjoner var ikke tilstrekkelig. I tillegg 

måtte man ha et bærekraftig og administrativt system for å plukke ut folk, for å sette trening i 

funksjon, et system for å utplassere folk, et system for å forholde seg til FN og AU og et 

system for å følge opp disse politifolkene når de kom hjem igjen.320 

Helt siden oppstarten av Training for Peace har det derfor vært et mål om å opprette 

et register eller en database med en oversikt over alt personell trent gjennom programmet. 

TfP ønsket å lage et register over alle trente, ikke bare politi, men også over sivile og 

militære. I starten var dette tenkt gjort gjennom databasen i SAFDEM. For TfP har det vært 

en mer vellykket registering av sivile enn av politi, grunnen til det var at både AU og ulike 

regionale organisasjoner ikke hadde laget en klar agenda for hvordan de ville registrere ferdig 

trente. Derfor har de ulike TfP-partnerne, som ISS og KAIPTC, selv måttet registrere og lage 

databaser over de personene de har trent gjennom sine kurs. Kofi Annan International 

Peacekeeping Training Center holder sin database tilgjengelig for Economic Community of 

West African States (ECOWAS), mens Institute for Security Studies holder sin database 

tilgjengelig for politiorganisasjonene i det østlige og det sørlige Afrika (EAPCCO og 

SARPCCO).321 I tillegg har Eastern African Standby Force sitt sekretariat et eget register 

over trente personer, og er med dette den eneste organisasjonen som har et register over både 

sivile og politi som er trent og klare til utplassering.322 

Til tross for treningen av politi i regi av Training for Peace og de ulike registrene og 

databasene over trent politi, var det likevel et misforhold mellom trent personell og utplassert 

personell. Dette ble kritisert i flere av evalueringene av prosjektet. Det viste seg at de 

politifolkene som faktisk ble utplassert i FN-operasjoner, ofte manglet den treningen de burde 

hatt på forhånd. Det at det dermed finnes trente politifolk og sivile som ikke ble utplassert og 

som ikke fikk brukt sin trening til å gjøre en innsats i fredsoperasjoner, var et problem som 
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TfP dermed har vært klar over en stund og som det har blitt arbeidet med å finne en løsning 

på.323 Var med andre ord intensjonen bak TfP bedre enn praksisen? 

Tross i kritikken har flere av intervjuobjektene i denne masteroppgaven fortalt om 

personer de har møtt i ulike sammenhenger, som alle har takket TfP-kurs for at de har 

kommet dit de er i dag. Uten TfP-kursene ville de aldri ha kommet så langt eller fått den 

forståelsen de i dag har for fredsoperasjoner, hevder de. De de ville aldri ha deltatt i store 

internasjonale fredsoperasjoner, som i Somalia, hadde det ikke vært for TfP.324 Utfordringen 

med disse opplysningene var at intervjuobjektene alle har vært en aktiv del av TfP og har 

deltatt på og vært med som ledere av TfPs sine kurs. De hevder på vegne av deltakere at det 

for dem var vellykket og bidro til deres karrierer. Men vi har få, om noen, kilder som viser at 

det faktisk er slik at TfP har bidratt på den måten som intervjuobjektene beskriver. Det blir 

kun deres egne ord og oppfatninger. Selv om deltakerne har vært med på TfP-kurs og mener 

at disse har bidratt positivt til deres situasjon, er det veldig vanskelig å belegge hva 

virkningen faktisk har vært av TfPs sine kurs til å trene opp politiet i det sørlige Afrika. 

 

5.8   Forskning og utvikling av retningslinjer 
Innenfor Training for Peace er forskningen på politi lite utbredt sammenliknet med forskning 

på andre områder TfP arbeider med. I tillegg er det påvist liten sammenheng mellom 

forskningen på politi og den faktiske treningen av og retningslinjene for politiets rolle i 

fredsoperasjoner. Forskning på politi i fredsoperasjoner kunne, ifølge evalueringen av 

politifokuset i TfP fra 2013, bidra til å hjelpe AU og deres ASF med å skaffe politiet en 

tydeligere rolle i fredsoperasjoner. Evalueringen kritiserte dette for å ha vært lite utbredt fram 

til da, og ved å anbefale mer forskning på dette området i framtiden, mente evalueringen at 

TfP også kunne bidratt med å utvikle retningslinjer for bruk av politi i fredsoperasjoner for 

AU.325 

 Training for Peace har gjennom ulike kanaler og på ulike områder bidratt til å utvikle 

retningslinjer for bruk av politi i fredsoperasjoner. Det har ikke vært slik at TfP har arbeidet 

for utvikling av slike retningslinjer som et helhetlig prosjekt, men det har vært slik at en 

rekke arbeider har blitt gjort av ulike personer og organisasjoner som har hatt en ting felles: 

de har blitt betalt av TfP. Utplasseringen av Bjørn Hareide som politirådgiver i EASFCOM 
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var et forsøk på å arbeide for dette. I tillegg hadde ISS hatt et samarbeid med AU om å 

utvikle retningslinjer og rammeverk for fredsoperasjoner med fokus på en rask utplassering 

av styrker, og ISS har også arbeidet med utvikling av ulike treningskursmanualer til bruk i 

AU. Grunnen til dette er at AU har hatt et svakt fokus på å utvikle retningslinjer for bruk av 

politi i fredsoperasjoner og har flere ganger bedt om assistanse til å utvikle dette basert på 

forskning.326 TfP har dermed, gjennom ISS, hatt en god mulighet til å påvirke og bidra på 

internasjonalt nivå ved å arbeide så tett opp mot AU som en rådgivende partner. Dette ble 

også lagt merke til ved evalueringer av prosjektet. Særlig på området knyttet til samarbeid 

mellom sivile, politi og militære mente evalueringen av TfPs arbeid med politi fra 2013, at 

Training for Peace gjennom sine samarbeidspartnere kunne utgjøre en god jobb med å skape 

retningslinjer for dette med tanke på AUs fredsoperasjoner.327 

 

5.9   Var det en forskjell på politi i FN og i AU? 
Både politi trent til å delta i fredsoperasjoner for FN og politi trent for å delta i 

fredsoperasjoner for AU har stort sett fulgt den samme utdanningen etter FNs pensum, og 

mange politifolk i AU-operasjoner har ofte deltatt i FN-operasjoner tidligere. Slik sett var de 

to typene politi i de to typene operasjoner like, men ikke alt var likt. Det som framstår som en 

stor forskjell mellom FN- og AU-operasjoner er den konteksten de opererte i. Mens FN-

operasjonene stort sett foregikk som en fredsbevarende operasjon i områder som hadde vært i 

konflikt og hvor det hadde blitt fredelig, var AU-operasjonene ofte av en annen karakter og 

arbeidet med å skape stabilitet i områder som fortsatt var i konflikt.328 Dette påvirket politiets 

rolle og arbeidsoppgaver i de forskjellige operasjonene, og har igjen hatt påvirkning på 

hvordan politi skulle trenes til å fylle disse ulike rollene. Noe som igjen medførte at Training 

for Peace måtte ta hensyn til slike ulike kontekster i sitt arbeid med å utarbeide god og 

adekvat trening av politi til fredsoperasjoner. Utvikling av retningslinjer for polititrening, og 

pensum til kursene, måtte derfor tilpasses hvilken kontekst de ferdig trente skulle operere i. 

Dette kunne være utfordrende, særlig når disse kontekstene endret seg og samtidig opptrådte 

som så ulike. Dermed ble det viktig for TfP å lage spesialtilpassede retningslinjer og 

treningskurs tilpasset hver enkelt operasjon. Men var det mulig å gjennomføre en slik 

tilpasning? Det er i denne sammenhengen viktig å ta i betraktning at den økonomiske støtten 

                                                
326 Ibid. 35 
327 Ibid. 35 
328 Training for Peace, "Policing in Peace Operations in Africa. A research prosject by the Training for Peace 
(TfP) research network.," red. (Training for Peace,, 2016). 13	  
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til Training for Peace ikke var større enn rundt 28 millioner kroner årlig. Dette betyr at 

muligheten til direkte å kunne gripe inn og påvirke utviklingen i en så stor organisasjon som 

AU var svært liten. Det er med andre ord viktig å se prosjektet inn i en større kontekst og 

forstå at det ikke var lett for TfP å jobbe spesifikt til hver eneste fredsoperasjon på det 

afrikanske kontinentet. 

 

5.10  Grunnen til at TfP avsluttet politiarbeidet og 

samarbeidet med POD. 
Da den fjerde perioden av Training for Peace endte 31. desember 2015, endte også 

programmets samarbeid med Politidirektoratet. I tillegg ble samarbeidet med KAIPTC 

avsluttet ved utløpet av 2015, mens samarbeidet med databasen over trent personell i 

AFDEM hadde blitt avsluttet alt i 2014.329 Disse avgjørelsene om avsluttet samarbeid ble tatt 

i Utenriksdepartementet, og det var flere årsaker til at samarbeidene tok slutt. For det første 

var det en økonomisk årsak. Den årlige støtten til TfP gikk ned fra ca.28 millioner NOK til 

ca.15 millioner kroner. Det var likevel ikke slik at de tre gjenværende partnerne NUPI, ISS 

og ACCORD mottok mindre penger etter dette økonomiske kuttet. Færre partnere inne i 

prosjektet betød mindre penger utbetalt, noe som gjorde at de gjenværende 

samarbeidspartnerne fremdeles mottok den samme støtten som tidligere. For det andre ønsket 

UD at Afrika og AU skulle kunne stå på egne bein og at de nå burde inneha den kompetansen 

som krevdes for å trene opp sitt eget politi, uten hjelp fra Norge, og dermed hjelp fra POD. 

Det ble en målsetning for UD at Afrika selv skulle komme i førersetet for sin utvikling, og 

for å få til dette måtte de selv stå for kursingen. ”Om de faktisk var klare og kapable til å 

motta denne oppgaven var en annen sak, men de måtte tvinges til det”, hevder 

prosjektansvarlig for TfP i UD Kjell Hødnebø. For det tredje ønsket UD å endre TfPs struktur 

og arbeidsmåter i et forsøk på å svare på den kritikken programmet ble utsatt for i 

evalueringen i 2014. Mye av kritikken gikk på treningen av politiet og at ferdig trent politi 

sjelden ble utplassert i reelle operasjoner. Politi som ble utplassert manglet dermed trening. I 

tillegg ble TfP kritisert for å utføre et spredt arbeid, hvor hver enkelt partner gjorde litt arbeid 

der det passet dem best. I følge evalueringen led programmet av en dårlig strategisk styring, 

og i forlengelsen av prosjektet forsøkte UD derfor å innføre en mer tydelig styring av TfP.330 

                                                
329	  Elling	  Tjønneland,	  "Building	  Blocks	  for	  Peace.	  An	  evaluation	  of	  the	  Training	  for	  Peace	  in	  Africa	  
Programme."	  
330	  Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16	  
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 Utenriksdepartementet var ikke enig i all den kritikken av TfP som ble fremsatt i 

evalueringen. Kjell Hødnebø påpekte særlig sterkt evalueringens manglende syn på helheten 

ved prosjektet. Det å kritisere prosjektet for ikke å få ferdig trent politi ut i operasjoner lå 

ikke kun på TfP, ifølge Hødnebø. TfP skulle nemlig trene opp politi og plassere ferdig trente 

i ulike rekrutterings databaser som skulle være tilgjengelige for den stående afrikanske 

styrken (ASF) i AU. Det faktum at ASF enda ikke hadde blitt fullt ut realisert og at styrken 

dermed ikke hadde kommet i bruk, kunne ikke evalueringen laste TfP for, mente Hødnebø. 

TfP hadde gjennomført treningen etter planen og på en måte utført sin del av jobben på en 

god måte.331 

Etter den strukturelle endringen av TfP med avslutningen av POD-samarbeidet og et 

annet arbeidsfokus fra og med den femte fasen av prosjektet fra 2016, har det fremstått som 

viktig for prosjektet å arbeide tett knyttet opp til AU og prøve å svare på de behov AU til 

enhver tid måtte ha. Det var også en av grunnene til at samarbeidet med Politidirektoratet ble 

avsluttet. Behovet for trening og kursing av politi var ikke lenger like stort i AU. AU 

etterspurte snarere støtte til å utvikle ASF og støtte til å lage gode retningslinjer for bruk av 

politi og sivile i fredsoperasjoner. Det ble opprettet et sekretariat for Training for Peace i 

Addis Abeba, i tilknytning til den norske ambassaden i byen, for å være nært knyttet til AU 

som har sitt hovedkontor der. Dette sekretariatet skulle koordinere Training for Peace sitt 

arbeid og prosjektets samarbeid med AU. Flere av samarbeidspartnerne så dette som et 

unødvendig skritt å ta, men det ble fra UDs side et forsøk på å være et svar på kritikken fra 

evalueringen i 2014. Ved å være nær AU, kunne TfP også konsentrere seg sterkere om AU. 

De endringene som ble innført i den femte fasen av prosjektet var så drastiske at prosjektet 

kun ble forlenget for en treårs periode. Etter endt periode er det en plan om å evaluere 

prosjektet på nytt for å se om endringene fungerte.332 

 Da POD ikke lenger var med i Training for Peace, forsvant også det sterke fokuset på 

trening av politi og treningskurs ut av TfP. Det var viktig for UD å presisere at det ikke var et 

dårlig utført arbeid fra Politidirektoratets side, men at de var godt fornøyd med det arbeidet 

som ble gjort for å gjennomføre treningskurs med fokus på rollen til politi og sivile i 

fredsoperasjoner i Afrika, samt den jobben som ble gjort av deres utplasserte mann i 

EASFCOM. Gjennom andre bilaterale avtaler og gjennom Politidirektoratets egne budsjetter 

fortsatte likevel en del av aktivitetene som Politidirektoratet hadde vært ansvarlige for etter at 

                                                                                                                                                  
	  
331 Ibid. 
332 Ibid. 
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POD avsluttet samarbeidet med TfP. Blant annet foregår det fremdeles enkelte treningskurs, 

som polititreningskurs i Norge med afrikanske deltakere gjennom utvekslingsavtalen, og 

direktoratet fungerer nå som en rådgiver for ISS og AU, med dette er det ISS som betaler 

for.333 Dette bekreftes også av Dag Roger Dahlen ved Politihøgskolen, som forklarte at det 

fremdeles foregår slike polititeningskurs i Norge. I tillegg la Dahlen vekt på at det er TfP, 

gjennom Politidirektoratet og ISS, som har vært med på å utarbeide det meste av det 

pensumet som AU bruker i sin opplæring av politiet. Dahlen mente at AU hadde den 

kompetansen de har behov for, for å kunne gjennomføre treningen av politiet på egenhånd.334 

 Det rådet med andre ord like oppfatninger om hvorfor Training for Peace avsluttet sitt 

samarbeid med Politidirektoratet i 2015. Oppfatningen var at Afrika og AU nå var i stand til å 

gjennomføre denne treningen på egenhånd uten hjelp utenfra. Likevel er det viktig å påpeke 

at avslutningen av dette samarbeidet var noe man fra politiets side valgte å la UD stå for. 

Politiet gjennom Bjørn Hareide, mente at det fremdeles var behov for den jobben de gjorde i 

Afrika. ”Tross i utviklingen av at afrikanerne nå selv kan styre i eget hus, tror jeg de kunne 

ha profittert på at vi kunne stått dem nær enda lenger,”, hevder han.335 

 

5.11  Training for Peace sitt arbeid med politi – bare 

positivt? 
Evalueringsrapporten fra Christian Michelsens institutt på vegne av Norad i 2014 kritiserte 

ulike deler av Training for Peace. Arbeidet med politiet ble i evalueringen ment å være godt, 

blant annet fordi det ble lagt stor vekt på at det ble trent flere politifolk enn forventet i den 

fjerde fasen av TfP. Likevel ble denne treningen kritisert for å være lite effektiv, og det viste 

seg å være liten enighet innad i TfP om hvorvidt treningen skulle rettes mot AU og ASF eller 

om den skulle rettes direkte mot spesifikke pågående fredsoperasjoner. Tross i at kursing og 

trening av politi og sivile hadde mye større virkning for utplasserte personer med denne 

treningen, enn for personer som ikke hadde mottatt denne typen trening, ble det også kritisert 

at det var vanskelig å vite om de som har mottatt treningen i TfP-regi faktisk ble utplassert i 

fredsoperasjoner eller ikke. Det ble i evalueringen lagt stor vekt på at TfP ikke hadde fokus 

på hva som faktisk fungerte, men i stedet gjennomførte mange treninger og kurs som 

kvantitativt trente mange politifolk, men som likevel var uten et klart mål og uten god 

                                                
333 Ibid.	  
334 Intervju med Dag Roger Dahlen, 11.08.16 
335 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16 
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kontroll av resultatene.336 Med andre ord ble prosjektet kritisert for å ha et kvantitativt, 

framfor et kvalitativt, fokus. 

 Involverte i programmet har kommet med innvendinger mot denne kritikken, blant 

annet påstod Kjell Hødnebø i UD at evalueringen ikke ville se helheten av prosjektet, tross i 

UDs forøk på å forklare dette for evalueringskommisjonen. Han mente at de ikke evnet å se 

det faktum at alle sidene ved TfP sammen skapte gode resultater, om enn i en liten skala. 

Arbeidet med å trene politi var viktig, selv om det kanskje ikke resulterte i at alle trente fikk 

bruk for treningen.337  

 Cedric de Coning som jobber med TfP i NUPI motsatte seg også denne kritikken. 

Gjennom et eksempel ville han vise den tydelige gjennomslagskraften han mente 

treningskursene til TfP hadde hatt. Ved å vise til et møte med en politioffiser for noen år 

tilbake, forsøkte han derfor å tegne et bilde av hvor sterk innflytelse TfP hadde hatt for 

enkeltpersoner involvert i fredsoperasjoner i Afrika. 

En sør-afrikansk politibetjent fra Durban, som nå er nå med i politistyrken i AMISOM i 
Somalia, fortalte meg at vi møttes for mange år siden på det første kurset for politi 
gjennom TfP. Det viser at kursene våre har fått store følger.338 

 

Dette sitatet viser at det finnes personer som har hatt nytte av TfPs kurs og treninger, og som 

dermed har fått brukt sin kunnskap i fredsoperasjoner. Likevel illustrerer det også at det er 

snakk om enkeltpersoner som nyttiggjør seg av TfP og ikke større strukturer som for 

eksempel hele politistyrker. Det viser at mye av kritikken av TfP treffer fremdeles – det er 

vanskelig å måle hvilken effekt Training for Peace har hatt. 

Bjørn Hareide har på sin side påpekt at det arbeidet Politidirektoratet og Norge gjorde 

for politi i Afrika kun var positivt. Han viste til at det var stor misnøye i direktoratet med 

evalueringen og at de faktisk fikk presset inn en fotnote i evalueringen for å fremme sin 

uenighet på enkelte funn. Denne uenigheten var særlig knyttet til treningskurs i Malawi som 

ble kritisert for ikke å henge sammen med resten av prosjektet, fordi flere TfP-partnere 

ønsket å gjøre det samme i Malawi, uten å samarbeide om dette.339 

 Både Kjell Hødnebø i UD og Bjørn Hareide i POD har lagt stor vekt på opprettelsen 

av Police Strategic Support Group (PSSG) i 2013 som et virkelig positivt resultat av den 

                                                
336 Elling Tjønneland, "Building Blocks for Peace. An evaluation of the Training for Peace in Africa 
Programme."	  
337 Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16 
338 Intervju med Cedric de Coning, 17.08.16 
339 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16; Elling Tjønneland, "Building Blocks for Peace. An evaluation of the 
Training for Peace in Africa Programme." 41	  
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innsatsen TfP hadde vist i sitt arbeid med politi. Det ble viktig for Den afrikanske union å ha 

PSSG som en støttespiller i saker omkring politiets rolle i deres fredsoperasjoner. Samtidig 

ble opprettelsen av denne organisasjonen med på å likestille politi og militære innenfor AUs 

hierarki, da det lenge hadde eksistert en tilsvarende ordning som PSSG for det militære i AU. 

Både Hødnebø og Hareide tillegger TfP mye av æren ved PSSG fordi prosjektet hadde en idé 

om og fungerte som en fødselshjelper for PSSG.340 

 

Dette viser at det er delte meninger om det arbeidet som er blitt gjort med politiet i Training 

for Peace. Det har helt tydelig blitt gjennomført trening av mange politifolk og mange av 

disse har gjennom Train the Trainers-kurs kunnet videreføre kunnskap fra kursene. En rekke 

politifolk i Afrika har blitt trent for å kunne delta i fredsoperasjoner. Det er dermed viktig å 

påpeke at dersom funnene i evalueringen fra 2014 stemmer, og det faktisk er slik at trent 

politi ikke har blitt utplassert i noen fredsoperasjoner, så var det på sin plass med den 

endringen som den femte fasen av prosjektet sies å skulle inneholde. Så gjenstår det å se om 

de erfaringene man har gjort seg, og de endringene som er planlagt, faktisk viser seg å bære 

frukter og at de i framtiden kan vise til gode resultater. 

                                                
340Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16; Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16; Gustavo de Carvalho, 
"Strengthening Policing in African Peace Operations: The Role of the Training for Peace Programme." 
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6  – Konklusjon 
I mai 2017 er Training for Peace godt inne i sin femte fase. Etter 22 år har prosjektet 

gjennomgått store endringer på enkelte områder, mens noen deler av prosjektet fremdeles 

framstår som det samme den dag i dag som ved oppstarten i 1995. 

 Etter 22 år med mange ulike samarbeidspartnere og støttende partnere er prosjektet nå 

tilbake til utgangspunktet og til sine tre opprinnelige samarbeidspartnere: Norsk 

utenrikspolitisk institutt (NUPI), Institute for Security Studies (ISS) og African Centre for the 

Constructive Resolution of Disputes (ACCORD). Fokuset på å trene opp personer fra politiet 

og sivile institusjoner til å delta i fredsoperasjoner var lenge hovedfokus for hele prosjektet, 

men i dag er det viktigere for prosjektet å jobbe tett opp mot de behov som Den afrikanske 

unionen (AU) har knyttet til fred og sikkerhet. 

 

6.1   Et nytt norsk prosjekt 
Training for Peace oppstod i 1995 delvis på grunnlag av norske ambisjoner om å svare på 

oppfordringen fra FNs generalsekretær Boutros Boutros-Ghalis rapport ”An Agenda for 

Peace” fra 1992. Budskapet fra FNs generalsekretær var klart: Stater skulle hjelpes til å selv å 

kunne ta vare på seg selv, ikke minst i forbindelse med alle nye utfordringer knyttet til fred 

og sikkerhet.341 Gjennom å bidra til å trene opp militære, politi og sivile til å delta i 

fredsoperasjoner i eget og andre land, skulle Norge hjelpe stater til å klare dette på egenhånd. 

Training for Peace ble et pionerprosjekt i norsk sammenheng fordi Norge ikke hadde 

gjennomført et slikt prosjekt tidligere. Det er viktig å påpeke at dette nok ikke var et så 

revolusjonært prosjekt internasjonalt som involverte i prosjektet selv vil ha det til.342 Slike 

prosjekter ble igangsatt av flere vestlige land, hvor USA, Frankrike og Storbritannia var 

ledende på feltet med programmer som trente opp personer til fredsoperasjoner.343 Likevel 

ble det et nytt norsk prosjekt som i stor grad fokuserte på å bygge opp afrikanske staters evne 

til selv å trene opp personer til å delta i fredsoperasjoner, med et særlig fokus på politi og 

sivile deltakere ved slike operasjoner som blant andre menneskerettighetsobservatører, 

byråkrater og ikke-statlige organisasjoner. 

                                                
341 Boutros-Ghali, "An agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping: Report of the 
Secretary-General." 
342 Intervju med Torunn Tryggestad, 24.08.16; Intervju med Jakkie Cilliers og Annette Lejenaar, 03.10.16; 
Intervju med Mark Malan, 19.09.16 
343 Berman, Sams, og  United Nations Institute for Disarmament, Peacekeeping in Africa : capabilities and 
culpabilities.7-8	  
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 Training for Peace ble til ved at personer i Utenriksdepartementet kontaktet NUPI 

med en forespørsel om å undersøke mulighetene for å starte et slikt prosjekt med fokus på det 

sørlige Afrika. FN-programmet ved NUPI ble finansiert av UD, og det ble derfor bedt om å 

stille personer til rådighet for å gjennomføre denne undersøkelsen. En undersøkelsesreise til 

Sør-Afrika og noen andre land i regionen ble gjennomført, og valget om å samarbeide med de 

to sørafrikanske organisasjonene Institute for Secutity Studies og African Centre for the 

Constructive Resolution of Disputes ble tatt raskt etter dette. Det ble bestemt at fokusområdet 

for prosjektet skulle ligge på landene som tilhørte den regionale økonomiske organisasjonen 

Southern African Development Comunity (SADC). Det ble utarbeidet et prosjektdokument 

som beskrev aktiviteter og arbeidsområder for prosjektet. I dette dokumentet ble det klart 

hvilke mål prosjektet skulle arbeide for å oppnå, og det ble lagt budsjetter for hva det ville 

koste å nå disse målene. Training for Peace ble offisielt åpnet i oktober 1995, og den første 

fasen av prosjektet varte ut 1999. 

I denne første fasen ble det gjennomført kurs og treninger i alle SADC-landene. 

Fokuset til disse kursene lå på å informere om hva som kjennetegnet fredsoperasjoner, og på 

hvordan politi og sivile hadde en viktig rolle i slike operasjoner. Med årene fikk politiet en 

stadig viktigere rolle i Training for Peace. Det ble for alvor lagt vekt på politiets rolle etter 

øvelsen ”Blue Crane” i 1999, men det var også andre grunner til det økte politifokuset. For 

det første ble det klart at det ikke var nok kunnskap i afrikanske politistyrker knyttet til 

politiets rolle i fredsoperasjoner, og for det andre viste det seg at det var et stort behov for de 

oppgavene politiet kunne utføre for å sikre fred i et konfliktfylt samfunn. Disse oppgavene 

måtte forberedes i politiet. 

I 2000 ble prosjektets første fase evaluert av Fafo på oppdrag fra 

Utenriksdepartementet. I denne evalueringen kom det fram at prosjektet delvis var vellykket 

og at det burde forlenges med en ny fase. Men i evalueringen kom det også fram kritikk av 

prosjektets arbeidsmåter, og det ble kritisert at prosjektet hadde manglende fokus på 

resultater. denne kritikken har fulgt prosjektet gjennom store deler av dets 22 år lange levetid. 

Kritikken gikk på at det var et stort antall personer som gjennomgikk trening på et stort antall 

kurs og aktiviteter, men at det var lite, om ingen, kontroll på om denne treningen ble benyttet 

i faktiske fredsoperasjoner på det afrikanske kontinentet. 

Et interessant aspekt ved den måten evalueringer av Training for Peace, men også 

andre evalueringer i regi av UD, har foregått på er samspillet mellom departementet og de 

som evaluerer. Forskningsinstitusjoner som for eksempel Christian Michelsens Institutt 

(CMI) eller Fafo ble betalt av UD for den jobben de gjorde. Men i tillegg var det slik at 
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basisbevilgningen til CMI på 1990-tallet også kom fra UD og etter 1999 fra Norad.344 Det 

kan dermed stilles spørsmål ved om de var så negative og kritiske i sine evalueringer av UDs 

prosjektet som de hadde vært dersom pengene ikke kommet fra deres egen viktigste finansiør 

og oppdragskilde. Når det gjelder Training for Peace kritiserte evalueringene av prosjektet 

gang på gang mangelen på målbare resultater og påpekte dårlig styring av prosjektet grunnet 

manglende samarbeid partnerne imellom. Det er derfor underlig at dette gang på gang ble 

kritisert uten at det på noe vis så ut til å ha ført til noen endringer av prosjektet, som til dags 

dato lever i beste velgående.. Hvorfor anbefalte evalueringene videreføring av prosjektet 

gang på gang, da kritikken som ble framsatt ikke ble rettet opp i og tatt til følge? 

Det at denne kritikken har vedvart i alle evalueringer av prosjektet kan tyde på at den 

ikke ser ut til å ha fått alvorlige følger for dem som har tatt avgjørelsene. Hvorfor har UD 

fortsatt å finansiere dette prosjektet om det ikke har vært, eller blitt, et tydeligere fokus på 

resultater? i 2014 ble dette kritisert av bladet Bistandsaktuelt som skrev en artikkel basert på 

en evaluering av prosjektet ”Building Blocks for Peace”. Bladet kaller Training for Peace for 

”et dårlig ledet norsk fredsprogram” og fokuserer på at samarbeidet mellom partnerne ikke 

var godt nok selv etter 20 år med virksomhet. I tillegg fokuserte artikkelen på den manglende 

kontrollen over om trente personer, både politi og sivile, faktisk ble benyttet i reelle 

fredsoperasjoner, og dermed om treningen kom til nytte. Bistandsaktuelt intervjuet 

evalueringslederen, seniorforsker ved CMI, Elling Tjønneland. Han påpekte at det var et 

imponerende antall politifolk som hadde gjennomgått kurs og treninger i regi av Training for 

Peace, men at det var skuffende lite fokus på om disse trente faktisk ble utplassert i 

fredsoperasjoner.345 

Det som kommer fram i artikkel fra Bistandsaktuelt er treffende for funnene i denne 

oppgaven. Det har helt tydelig vært en stor aktivitet i Training for Peace-prosjektet og mange 

personer har deltatt på kurs og treninger, men det er ikke like lett å se hva prosjektet egentlig 

har oppnådd utenom at en rekke politifolk og noen sivile har gjennomgått kursing. 

Kanskje kan ikke skylden for det er få trente som utplasseres i fredsoperasjoner legges 

på Training for Peace? i en artikkel i tidsskriftet International Peacekeeping kalt ”Training in 

Vain? Bottlenecks for Deploying Civilians for UN Peacekeeping” fra 2011 presenterer 

Audun Solli, Benjamin de Carvalho, Cedric de Coning og Mikkel F. Pedersen ved NUPI, og 

alle aktive i TfP gjennom mange år, noen bemerkninger som kan være med på å sette større 

                                                
344 Liland, Kjerland, og  Banik, 1989-2002: på bred front. 176 
345Jan Speed, "Dårlig ledet norsk fredsprogram," Bistandsaktuelt, 
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2014/darlig-ledet-norsk-fredsprogram/..	  
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strukturer til ansvar for den kritikken prosjektet har mottatt. I artikkelen peker de på at 

allerede på midten av 1990-tallet ble det påpekt problemer tilknyttet å ha nok personer klare 

til utplassering i fredsoperasjoner og at dette var en av årsakene til at mange lang startet 

treningsprogrammer, slike som Training for Peace, for å gjøre noe med problemet. Det at 

problemet vedvarte til tross for at det var et stort antall personer som mottok trening var et 

paradoks i følge forfatterne. De forsøkte å identifisere årsakene til dette, og fant det de kalte 

”flaskehalser” som kunne forklare utfordringene knyttet til det paradokset at flere trente 

personer ikke hav flere utplasserte. Disse flaskehalsene var av to typer, individuelle og 

strukturelle. De individuelle flaskehalsene gikk på trente personers påståtte manglende evner, 

men også vilje og ønske, til å delta i fredsoperasjoner. De strukturelle flaskehalsene gikk på 

det forfatterne mente var mangler i rekrutteringssystemet knyttet til manglende informasjon, 

behovet for å kjenne noen i systemet for å bli utplassert og at treningen ikke nødvendigvis 

speilet det behovet som fantes. Det var med andre ord ikke til hjelp at en rekke trente 

personer lå tilgjengelige i ulike rekrutteringsdatabaser, når det faktisk ikke ble benyttet i 

fredsoperasjoner.346 Det artikkelen viste var at det ikke var til hjelp med økt trening av 

personer til fredsoperasjoner, dersom det ikke også ble en forbedring i de systemene i FN 

som skulle skaffe trente personer til slike operasjoner. Artikkelens forfattere var tilknyttet 

NUPI, og artikkelen kan utvilsomt tolkes som et forsvar av Training for Peace mot den 

kritikken prosjektet hadde mottatt. Forfatterne forsøkte å imøtegå kritikerne ved å påpeke at 

det ikke var TfP som hadde skylden for at deres treninger ikke hadde ført til at de trente ble 

utplassert. 

 

6.2   Et prosjekt tilpasset norsk politikk 
Training for Peace oppstod som prosjekt i en tid med stor optimisme i Norge rundt hva 

landet kunne få til med sin utenrikspolitikk. Mye av denne optimismen kan knyttes til det 

arbeidet som enkeltpersoner utførte, og den pågangskraften de viste. I tillegg var det stor 

aktivitet i ledelsen i UD, men arbeidet var ikke en del av hele departementet, kun et resultat 

av den innsatsen enkeltpersoner i ledelsen viste. Forsker Lene Kristoffersen pekte nettopp på 

hvor ustrukturert og lite systematisert arbeidet med fredsbyggende arbeid var på 1990-

tallet.347 Dette kan tenkes å ha lagt føring for det arbeidet som senere skulle komme til å bli 

gjort i Training for Peace. Tross i at fredsarbeidet har blitt kritisert for å ha vært ustrukturert, 
                                                
346 Benjamin de Carvalho Audun Solli, Cedric de Coning, Mikkel F. Pedersen, "Training in Vain? Bottlenecks 
in Deploying Civilians for UN Peacekeeping," International Peacekeeping 18, no. 4 (2011). 
347 Kristoffersen, "Interesser i norsk engasjementspolitikk." 78	  
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har mye blitt gjort. TfP-prosjektet falt dermed inn i rekken av tiltak og forsøk på å skape en 

fredeligere verden med norsk initiativ på 1990-tallet. ”Den norske modellen” vokste fram på 

denne tiden, og en av grunnene var at den krevde kunnskap som fantes utenfor UD, i 

fagmiljøer og organisasjoner med engasjement for ulike saker og områder. På denne måten 

ble samspillet mellom stat og sivilsamfunnet som kjennetegner ”den norske modellen” en 

realitet. UD var villig til å bruke mange penger på dette.348  

”Den norske modellen” førte til at Norge fikk en selvtillit til å kaste seg på og delta i 

alle verdens hjørner. Norge var engasjert i Guatemala, i Midtøsten, i Bosnia, på Sri Lanka og 

i Sudan for å nevne noen steder. Denne norske selvtilliten var nærmest selvoppfyllende ved at 

måten norsk utenrikspolitikk på ble utført på videreførte og forsterket et bilde av Norge som 

en fredsnasjon, en nasjon med fokus på en fredelig verden som brukte av sin oljerikdom til å 

hjelpe resten av verden.349 Dette selvbildet var nok en grunn til at det norske utenrikspolitiske 

engasjementet økte på 1990-tallet, men det var også andre grunner. For det første var det et 

økt fokus på at Norge kunne få til noe, at landet kunne spille en rolle og at landet kunne bidra 

med noe, på grunn av manglende egeninteresse annet enn fred i verden. For det andre var det 

etter den kalde krigens slutt en mulighet for økt norsk aktivisme, mye grunnet en økt tro på 

FN. For det tredje var det en rekke enkeltpersoner og organisasjoner i Norge med stor 

kunnskap om en rekke konflikter og områder i verden og disse hadde også store interesser av 

at Norge drev en aktiv politikk. Disse ble pådrivere for norsk engasjement og skulle komme 

til å bli en viktig del av ”den norske modellen”. Flere av disse personene hadde stor 

betydning og ville komme til å prege norsk engasjement (Egeland, Stoltenberg, Bondevik, 

Rød-Larsen m.fl.) For det fjerde hadde byråkratiet i Norge lagt til rette for å ta effektive 

avgjørelser om fredsarbeid. Det var ”vært kort vei til toppen”, noe som betydde at det var 

rimelig enkelt å påvirke og komme med innspill til de som tok avgjørelsene. For det femte 

hadde Norges rolle i Midtøsten gjennom Oslo-avtalen blitt lagt merke til internasjonalt, og 

dette åpnet veien for at Norge kunne bidra i andre konflikter.350 

Training for Peace ble på denne måten en av mange norske fremstøt for en fredeligere 

verden, og den passet som hånd i hanske med ”den norske modellen” ved at UD samarbeidet 

med NUPI, og betalte de ansvarlige i denne organisasjonen til å arbeide på vegne av UD og 

dermed Norge. NUPI ble så bindeleddet mellom Norge og Sør-Afrika og stod for 

koordineringen av prosjektet og betalte videre de to sørafrikanske organisasjonene for deres 

                                                
348 Ibid. 78 
349 Halvard Leira, "Norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk." 
350 Kristoffersen, "Interesser i norsk engasjementspolitikk." 80-84	  
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arbeid i Training for Peace. Med andre ord kunne TfP ses på som et innviklet samarbeid på 

tvers av stat og ikke-statlige organisasjoner, med NUPI som en hybrid i midten (ikke-statlig, 

men betalt av staten). Prosjektet kan på mange måter ses på som et tydelig resultat av ”den 

norske modellen”. 

 Historiker Terje Tvedt går så langt som å mene at ”den norske modellen” er et 

nasjonalkorporativt system, hvor staten styrer hva som skal være på den utenrikspolitiske 

dagsordenen. Han mener at det ikke er snakk om et samspill, eller en symbiose som Tvedt 

kaller det, mellom stat, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. For han er det en 

samfunnsorganisering som muliggjør departementets styring av de norske aktørene som 

opererer internasjonalt. Departementet kontrollerer og setter rammer, samtidig som det er de 

som bevilger penger. Saksbehandlere i departementet framstår, ifølge Tvedt, som småkonger 

fordi de sitter på pengene. Dermed er ikke-statlige organisasjoner og forskningsinstitusjoner 

bundet til å følge hva som bestemmes av UD, hvis ikke får de ingen penger.351 

Tvedt har unektelig et poeng. ”Den norske modellen” er preget av at ulike 

organisasjoner og forskningsinstitusjoner får være med i utøvelsen av norsk politikk, uten at 

noen av disse er folkevalgte. I tillegg får det dem til å framstå som halv-offisielle, og de 

framstår ikke lenger som ikke-statlige og uavhengige. Dette halv-offisielle samspillet mellom 

stat, organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan ifølge statsviter Øyvind Østerud føre til 

dårlig dokumentasjon av forhandlinger og avtaler, og det har ført til at dokumenter mangler i 

arkiver.352 Grunnen til dette er nok at det er så tett samspill, at det ikke anses som nødvendig 

å dokumentere samtaler mellom partene, selv om disse partene faktisk ikke er den samme 

organisasjonen eller i det samme hierarkiske system. 

Ved at departementet legger alle føringene og kun betaler prosjekter og organisasjoner 

som utfører et ønsket arbeid fra departementets side, er det tydelig at UD kan ses på som den 

som drar i trådene og til slutt har siste ord i alle saker. Dette er også overførbart til Training 

for Peace. Tross i at de involverte samarbeidspartnerne har påberopt seg stor autonomi og 

valgfrihet i hva slags aktiviteter de har villet gjøre, har det alltid vært UD som har hatt siste 

ord. Utenriksdepartementet har kun godkjent budsjetter og prosjektdokumenter som har 

inneholdt ønskede aktiviteter fra departementets side. I tillegg har UD lagt føringer for hva 

prosjektet har skulle utføre av aktiviteter.  

                                                
351 Tvedt, Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt : den norske modellen. 116, 122, 127 
352 Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?."310	  
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Kritikk av norsk fredsarbeid har ofte gått på at det ikke er fokus på resultater og at 

man velger å la verdibaserte motiver veie tyngre enn fokus på resultater.353 Kan det hevdes at 

dette også gjelder for Training for Peace? Kritikk av prosjektet har ved flere evalueringer 

gått ut på nettopp dette, at det er for lite fokus på resultater. I evalueringene vises det til at 

TfP har gode motiver, mål og ambisjoner, men at det ofte stopper der. Det er for lite fokus på 

å nå disse målene og det å få resultater av alle pengene som går inn i prosjektet fremstår som 

mindre viktig. At aktiviteter i seg selv framstår som mer viktig enn hva disse aktivitetene 

faktisk fører til, er et inntrykk man kan sitte igjen med etter å ha satt seg inn hva det er 

Training for Peace faktisk gjør. 

Mangelen på resultatfokus er ikke bare et kjennetegn på Training for Peace, men 

kjennetegner en stor del av norsk fredspolitikk på 1990-tallet. Ifølge statsviter Øyvind 

Østerud preger denne mangelen alle sidene av den norske engasjementspolitikken. ”Hensynet 

til norsk deltakelse og innsats kan overskygge vurderingen av virkningene og behovet for 

analytisk distanse.”354 Var det slik at denne tankegangen også kan spores i Training for 

Peace? Var det slik at det viktigste for Norge og norsk deltakelse i prosjektet la i at innsatsen, 

engasjementet var viktigst, at det ikke var så viktig med hvilke resultater prosjektet faktisk 

oppnådde? På mange måter er det mulig å tenke slik, fordi det i alle evalueringer nettopp har 

blitt påpekt dette manglende fokuset på resultater, på virkninger. Kanskje kan det tenkes at 

alle som arbeider med Training for Peace så tett involverte i prosjektet at de ikke klarte å se 

prosjektets utilstrekkelighet. Østerud skriver videre at ”[n]år virkningen i liten grad blir mål, 

blir interessen konsentrert om innsatsen.”355  

Interessen til Utenriksdepartementet og til de involverte samarbeidspartnerne virker å 

ha vært fokusert på hva som ble gjort, hvilke aktiviteter som ble gjennomført og antall kurs 

og deltakere på disse kursene. Ut fra evalueringer og intervjuer med involverte, virker det til 

at resultatene ved alle disse aktivitetene ikke har kommet i første rekke, men at de har fulgt 

med som en naturlig følge. Østerud er muligens noe bastant i sine påstander om at det ikke er 

noe fokus på virkninger, men en del av det Østerud skriver kan nok overføres til å gjelde 

Training for Peace. Selv om deler av aktiviteten i prosjektet kan sies å ha vært bortkastet, har 

prosjektet ført med seg noe nyttig for fredsaktivteter i Afrika. Selv om det er vanskelig å 

spore gode resultater, kan ikke prosjektets lange levetid diskuteres. 

 

                                                
353 Kristoffersen, "Interesser i norsk engasjementspolitikk." 91-93 
354 Østerud, "Lite land som humanitær stormakt?." 309 
355 Ibid. 308	  
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6.3   Langvarig prosjekt i internasjonal sammenheng. 
Training for Peace har som prosjekt overlevd lenge i internasjonal sammenheng. Hva kan 

grunnen være til at TfP fremdeles er i drift i dag, 22 år etter opprettelsen? 

 Involverte i prosjektet som har blitt intervjuet i denne masteroppgaven, både personer 

fra de ulike samarbeidspartnerne og personer i UD, har en enstemmig positiv oppfatning av 

prosjektet, og alle har de en forklaring på hvorfor de mener prosjektet har overlevd i alle 

disse årene. Det som trer fram som en av hovedårsakene blant intervjuobjektene for den lange 

levetiden, er prosjektets evne til å tilpasse seg ulike partnere, oppgaver og kontekster. ”Det er 

spesielt at et program som TfP har klart seg så lenge. Jeg tror årsaken til det er at TfP har 

klart å fornye seg,” hevder Bjørn Hareide, tidligere … for TfP.356 Men har egentlig Training 

for Peace fornyet seg, og i så fall hvordan? 

Basert på de behovene som har eksistert i ulike afrikanske land og i ulike 

fredsoperasjoner har prosjektet forsøkt å jobbe tett knyttet til disse skiftende situasjonene i en 

afrikansk kontekst, og dermed har det oppstått et behov for fornyelse for å kunne holde tritt 

med den utviklingen som har skjedd innenfor fredsoperasjoner og fredsbevaring. Eksempler 

på fornyelse har vært endringen i fokus mot politiet i fredsoperasjoner, fokus på kvinneandel 

i fredsoperasjoner etter FNs resolusjon 1325 og skiftet fra et FN- til et AU-fokus etter hvert 

som AU fikk større innflytelse i Afrika utover 2000-tallet. Men hvilke lærdommer prosjektet 

har gjort, og hvordan disse har ført til endringer i måten prosjektet har arbeidet på? I hvilken 

grad har prosjektet oppnådd sine mål i løpet av dets 22 år i aksjon? 

 
6.4   Har prosjektets mål blitt oppnådd? 
Training for Peace har hatt flere ulike mål i løpet av sine ulike faser, men et overordnet mål 

for prosjektet har vært å skape en bærekraftig afrikansk utvikling av personer klare til 

utplassering i fredsoperasjoner, med fokus på trening av politi og sivile. Det store spørsmålet 

i denne sammenhengen er om dette målet faktisk har blitt oppnådd? 

 Flere tusen personer har gjennomgått tening i regi av TfP i løpet av prosjektets 22 år. I 

2015 var antallet trente personer kommet opp i 17 980, og disse kom fra både sivil sektor, 

politiet og militæret.357 En av de store utfordringene knyttet til dette er om disse trente 

personene faktisk har blitt utplassert i fredsoperasjoner i Afrika. Dette har blant annet vært et 

                                                
356 Intervju med Bjørn Hareide, 20.09.16 
357 Vasu Gounden, "Editorial," Conflict Trends 2015, no. 2 (2015).	  
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tema for kritikk i ulike evalueringer av prosjektet.358 Det har særlig blitt påpekt at TfP 

manglet kontroll på om de personene som har deltatt på treningskurs ble utplassert, hvor 

mange som ble sendt ut og om de fikk behov for den treningen de mottok. Problemet for 

arbeidet med denne masteroppgaven er dermed også at det ikke har vært mulig å finne svar 

på disse spørsmålene. Den ene evalueringen etter den andre satte søkelyset på de manglende 

resultatene og den mangelfulle muligheten til å dokumentere resultater, men lengre enn det 

ser det ikke ut til at noen har kommet. Det store spørsmålet gjenstår: Ble noen av de nesten 

18 000 trente menneskene noen gang utplassert i noen fredsbevarende operasjoner? 

 Et annet mål for Training for Peace har vært å forske på fredsbevaring, utvikle nye 

metoder for fredsbevarende operasjoner og gjennom dette kunnet være med på å påvirke 

utformingen av regler og retningslinjer på dette feltet internasjonalt. Dette har Training for 

Peace i større grad lyktes med enn å ha kontroll over at trent personell faktisk ble utplassert. 

En rekke publikasjoner har blitt produsert.359 Prosjektet var i tillegg tidlig ute i en 

internasjonal sammenheng i å se sammenhengen mellom de rollene sivile, politiet og det 

militære i fredsoperasjoner hadde og hvordan dette kunne ha en påvirkning på resultatet av 

operasjonene. Gjennom å se på fredsoperasjoner i et nytt lys og se behovet for at det ikke 

bare kunne være det militære som gjennomførte slike oppdrag, har TfP fått muligheten til å 

påvirke FN og deres Department of Peacekeeping Operations (DPKO), AU og deres African 

Standby Force (ASF).360 Likevel er det viktig å påpeke at denne påvirkningen nok har vært 

minimal sett i sammenheng med bidragene fra andre land og organisasjoner som USA og EU. 

Norske bidrag og Training for Peace spesielt nevnes ikke mange andre steder enn blant 

personer som har vært involvert i prosjektet. Denne mangelen på synlighet og 

oppmerksomhet utenfor egne kretser gjør det dermed betimelig å stille spørsmålet om 

Training for Peace egentlig har hatt en stå stor betydning som de involverte vil ha det til? All 

informasjon om Training for Peace som denne oppgaven baserer seg på, både UD kilder og 

publikasjoner som nevner prosjektet er skrevet av interne – personer med en eller annen 

tilknytning til prosjektet. All dokumentasjon er intern eller laget av personer som har hatt 

tilknytning til prosjektet tidligere. Informasjonens troverdighet svekkes. Er informasjonen 

objektiv nok? Eller er den preget av disse personenes forelskelse i Training for Peace? 

 
                                                
358 Endresen, "The Project "Training for Peace in Southern Africa". Evaluation Report 3/2000."; Elling 
Tjønneland, "Navigating Complexity. A Review of Training for Peace in Africa."; Elling Tjønneland, "Building 
Blocks for Peace. An evaluation of the Training for Peace in Africa Programme." 
359 Training for Peace, "Training for Peace in Africa. An owerview of the Training for Peace Programme, 1995-
2008." 22-23 
360 Intervju med Kjell Hødnebø, 25.08.16	  
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6.5   22 år i en skiftende kontekst 
I og med at Training for Peace er et prosjekt som har mottatt 290 millioner kroner til 

fredsarbeid i løpet av 22 år, er det på sin plass å stille spørsmål ved hva disse pengene har 

gått til. Hvilke resultater har det egentlig kommet ut av TfP? Og hva er grunnen til at 

prosjektet har fått økonomisk støtte i alle disse årene?  

 Tross i et stort antall penger inn og en rekke aktiviteter, kurs og møter, er det 

vanskelig å spore konkrete resultater som har vært av betydning for freden i Afrika, og det er 

dermed på sin plass å problematisere årsakene til prosjektets lange levetid. Det må nemlig ha 

vært slik at det anses som nødvendig og viktig i UD, i og med at det har blitt videreført. Men 

hvordan ser UD på dette på prosjektet? Er det et misforhold mellom visjoner og 

virkeligheten? 

Training for Peace sin evne til å fornye seg og tilpasse seg de forutsetningene som har 

lagt til grunn for fredsbygging og fredsoperasjoner er det flere av intervjuobjektene i denne 

masteroppgaven som påpeker som viktige for at prosjektet har overlevd så lenge som det har. 

I tillegg viser de til prosjektets evne til å treffe et behov på det afrikanske kontinentet, og 

dermed være med på å fylle en etterspørsel etter de tjenestene TfP bidrar med. ”Det [Training 

for Peace] ble i starten sett på som et pionerprosjekt for å trene opp afrikanere til å selv 

kunne greie seg selv. Det at prosjektet har blitt videreført, betyr i den forstand at det er ansett 

som vellykket [i UD].”361 Men har egentlig prosjektet vært så vellykket? Det har høstet 

kritikk for sin ustrukturerte styring og samarbeidsevne i en rekke evalueringer, og det har 

vært kritisert for å drive utstrakt trening og kursaktivitet, uten et klart fokus på resultatet – om 

treningen og kursingen faktisk blir benyttet i fredsoperasjoner. Tross i kritikken er det ikke så 

mye negativitet rundt prosjektet å spore blant de involverte. I og med at prosjektet fortsatt 

lever og drives med finansiering fra UD, er det tydelig at Hødnebøs utsagn om vellykkethet 

er en vedtatt sannhet i UD. Departementet ville aldri ha fortsatt noe de ikke så på som 

vellykket og positivt. Innad i prosjektet selv blir det skrytt av hvordan prosjektet har vist seg 

å være forutseende – ”ahead of the curve”.362 Det legges vekt på at prosjektet har klart å 

tilpasse seg de endringene som har skjedd på det afrikanske kontinentet, og det påpekes at 

dette er et resultat av UDs evne til å styre på en god måte og at departementet har styrt på en 

slik måte at prosjektet har kunne tilpasse seg.363 

                                                
361 Ibid. 
362 James Pumzile Machakaire, "Peace Operations Review and Implications for the Training for Peace 
Programme," Conflict Trends 2015, no. 2 (2015). 
363 Intervju med Vasu Gounden, Kwezi Mngqibisa og Hayden Allen, 09.09.16 
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6.6   Videre perspektiver 
I forordet til boken Utviklingshjelp,  utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen skriver 

historiker Terje Tvedt: ”Siden bistand, menneskerettighetsarbeid og fredspolitikk har hatt en 

enestående legitimitet i Norge, er det risiko forbundet med å analysere politikkfeltet kritisk 

og distansert.”364  Etter å ha undersøkt den prosessen Training for Peace har gått gjennom i 

løpet av de siste 22 årene kan mange kritiske spørsmål stilles og mange av svarene som har 

kommet fram i denne oppgaven har ikke vært fyllestgjørende. Samtidig åpner disse 

spørsmålene for videre undersøkelser som denne oppgaven ikke har omfang til å undersøke. I 

og med at det brukes mange millioner årlig på Training for Peace uten at klare resultater kan 

spores, kastes det rett og slett penger ”ut av vinduet”? Kunne disse pengene kanskje vært 

disponert på en annen måte fra Utenriksdepartementet, slik at disse pengene faktisk kunne 

ført til større virkninger og tydeligere resultater? Hvorfor driver Utenriksdepartementet den 

dag i dag Training for Peace i det sørlige Afrika? Kanskje har funnene i denne 

masteroppgaven bidratt til å gi noen svar. 
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