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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om utviklingen i Sosialistisk Venstrepartis politiske syn på bruk av 

militære midler for å oppnå fred og hindre vold. Selv om SV ikke kan betegnes som et 

pasifistisk parti, ble partiet dannet i protest mot Norges rolle i NATO og blokkdelingen under 

den kalde krigen. SV fremmet den tredje vei som et alternativ til det de så på som en skadelig 

blokkdeling mellom øst og vest. Da Sovjetunionen og Warszawapakten gikk i oppløsning i 

løpet av de siste årene av 1980- og de første årene av 1990-tallet, stod SV ovenfor en 

utenriks- og sikkerhetspolitisk utfordring: Hvordan skulle partiet tilpasse politikken sin med 

den tredje vei når det bare gjenstod én maktblokk: USA og NATO.  

SV fremmet fortsatt skepsis til NATO gjennom 1990-tallet, men med de humanitære 

katastrofene i Somalia, på Haiti, i Rwanda og på Balkan tydeliggjorde USA og NATOs rolle i 

fredsopprettende operasjoner gjennom FN. Ingen andre hadde vilje eller kapasitet til å gripe 

inn i humanitære katastrofer, og SVs motstand til den gjenværende maktblokken kom i 

konflikt med ønsket om å forhindre humanitære katastrofer. Resultatet ble et skille i SV, der 

partilederne Erik Solheim og Kristin Halvorsen stod for en mer pragmatisk linje i forhold til å 

akseptere at USA og NATO kunne gripe inn i konflikter, mot en mer venstreorientert gruppe, 

ofte referert til som museumsvokterne som hadde dyp mistillit til USAs intervensjonspolitikk 

og NATOs out of area – strategi, frontet av blant andre Hallgeir Langeland og Hans Ebbing. 

Spenningen mellom fløyene lå der under det meste av 1990-tallet, med Erik Solheim som i 

særlig grad stadig provoserte venstrevingen med uttalelser i media som ble tolket som for 

forsonende ovenfor USA og NATO. Debatten i partiet kulminerte med Kosovo-saken på 

landsmøtet i 1999. Høsten 1998 hadde et flertall av Stortingsgruppa gitt sitt råd til regjeringen 

om å støtte NATOs trusler om bombing av Serbia i forbindelse med Kosovo-krigen. NATO 

hadde i denne saken ikke mandat fra FN, men valgte å true med bomber i 1998 og iverksatte 

bombing av Serbia i 1999 da truslene ikke vant frem. At et flertall av Stortingsgruppa hadde 

gitt sin støtte til en NATO intervensjon uten FN-mandat, vekket stort sinne i partiet, i særlig 

grad fra venstrevingen. Landsmøtet i April 1999 var en dramatisk affære, men partiledelsen 

overlevde allikevel og Kristin Halvorsen fortsatte som partileder. 
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Forord 

Da jeg begynte på bachelor-programmet i historie på Blindern høsten 2014 hadde jeg aldri 

trodd at jeg skulle skrive en masteroppgave om Sosialistisk Venstreparti. Allikevel, interessen 

min for norsk politisk historie knyttet til deltakelse i fredsopprettende operasjoner ble vekket 

da jeg skrev bacheloroppgaven min om den norske innsatsen i Libya i 2011. Interessen førte 

til at jeg bestemte meg for å skrive om norsk politisk historie da jeg begynte på 

masterprogrammet også, men det tok litt tid før jeg fant ut at det var SV jeg ville skrive om.  

 

SV var et parti jeg hadde et godt forhold til, og et parti som ved flere anledninger har fått min 

stemme ved valg. Det jeg ikke da startet med oppgaven var hvilken dramatisk, dyp, 

selvmotsigende og morsom historie partiet hadde, før jeg fordypet meg i arkivmateriale. Jeg 

måtte le da jeg fant en invitasjon til den sovjetiske ambassaden for å feire 70-årsjubileumet 

for oktoberrevolusjonen i en mappe fra 80-tallet, og det samme da jeg fant sanghefter sammen 

med dokumenter som skjelte ut partiledelsen. Det har vært en utdannelse jeg ikke hadde 

ventet meg, og en lang reise som nå er over. 

 

Jeg ønsker å takke min fantastiske veileder Hanne Hagtvedt Vik. Jeg vet godt at jeg ikke er 

den letteste personen å veilede, men dine kommentarer, dine tips og din kunnskap har vært 

uunnværlig. Jeg vil også takke veiledningsgruppa, for herlige konstruktive tilbakemeldinger. 

Tusen takk til mine foreldre, Anja og Hans Olav, som alltid har støttet meg og gitt meg rom 

(les: til å gå i eremittmodus) når jeg har hatt mye arbeid å gjøre. Også takk til Ada, som med 

din erfaring fra både master og doktorgradsarbeid har vært en god klagemur når jeg har vært 

frustrert med oppgaven. 

Takk til Silje, du er en fantastisk roomate som har både pisket meg opp når jeg har dratt meg 

om morgenen, og kommet med te når jeg har vært sliten om kvelden. 

 

Tusen takk til Kristin Halvorsen, Erik Solheim, Hallgeir Langeland, Heikki Holmås og 

Øystein Djupedal som lot meg intervjue dere. Takk til Folkene på ARBARK, som har vært 

fantastiske til å hjelpe meg å finne kildemateriale jeg aldri ville ha kommet over uten dere, og 

takk til SV og SU for all hjelp. 
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Kapittel 1. innledning 

 

1.1 Presentasjon av Tema 

Denne masteroppgaven undersøker SVs ideologiske og realpolitiske standpunkt til norsk 

utenriks- og sikkerhetspolitikk fra den kalde krigens slutt rundt 1991, knyttet til holdninger i 

partiet til FNs og NATOs nye rolle i fredsopprettende militærintervensjoner etter den kalde 

krigen. Oppgaven vil undersøke hvorvidt Sosialistisk Venstreparti gikk ut av perioden med 

vesentlig endrede holdninger til bruk av militærmakt og norsk deltakelse i humanitære 

operasjoner i regi av FN og/eller NATO, eller om den politikken som ble ført i perioden var i 

samsvar med de politiske prinsipper partiet hadde ført ved den kalde krigens slutt. Oppgaven 

vil ta for seg hva som ble oppfattet som legitim, eller ikke legitim, bruk av militærmakt, og 

hvem som legitimerte denne. Hvilken betydning FN-godkjenning hadde, og hvilket syn SV 

hadde til internasjonale fredsbevarende operasjoner i regi av FN står sentralt.  

SVs utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske posisjoner ble utfordret med den kalde krigens 

slutt mellom1989 og 1991. Partiet hadde den tredje vei under den kalde krigen, altså en 

alliansefri sikkerhetspolitikk i opposisjon mot blokkdelingen mellom NATO og 

Warszawapakten. Østblokkens sammenbrudd problematiserte den tredje vei, og SV måtte 

tilpasse politikken sin den nye verdensorden, der USA og NATO var den eneste gjenværende 

blokken. SV støttet i utgangspunktet kun fredsopprettende operasjoner i regi av FN, men 

begynte under Erik Solheims og senere Kristin Halvorsens lederskap å kritisk akseptere USA 

og NATOs rolle, da FN viste seg utilstrekkelig til å gripe militært inn i humanitære katastrofer 

på egenhånd. FNs begrensninger lå i kapasitet, organisasjonsstruktur og ressurser. 

Da Kosovo-krigen brøt ut høsten 1998 møtte USA og NATO hindringer fra Russland og Kina 

i sikkerhetsrådet. Til tross for manglende mandat fra FN, valgte NATO å true Serbia med 

militære angrep, spesifikt bombing, dersom volden ikke opphørte. I første omgang, etter lange 

forhandlinger føyde Serbia seg for NATOs krav. Da massedrap og brudd på 

menneskerettigheter fortsatte over nyttår, valgte NATO å angripe Serbia i forsvar av Kosovo, 

uten mandat fra FN, våren 1999. Norge hadde deltatt i fredsbevarende styrker på Balkan siden 

1992, og dette var i utgangspunktet uproblematisk for SV, som støttet fredsoperasjoner i regi 

av FN. Kosovo-krigen derimot, som var en NATO-operasjon som i henhold til folkeretten var 

ulovlig, viste seg langt mer problematisk for SV. Stortingsgruppa ble bedt om råd høsten 1998 
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om Norge skulle støtte NATOs trusler om bombing av Serbia. Et flertall i SVs 

stortingsgruppe, seks mot tre, stemte for å støtte NATO-operasjonen på humanitært grunnlag. 

Saken skapte mye oppstyr i SV, og kulminerte med landsmøtet på Lillehammer 8.-11. April 

1999. 

Oppgaven starter med et bakgrunnskapittel, kapittel 2, som redegjør for SVs ideologiske 

tradisjon fra partiets grunnleggelse i 1961 til slutten av 1980-tallet. Videre vil oppgaven i 

kapittel 3 diskutere SVs tilpasning til den nye verdensorden etter 1991, og hvordan partiet 

tilpasset seg denne, før kapittel 5 forteller om den politiske utviklingen knyttet til sikkerhets- 

og utenrikspolitikk etter 1995. Kapittel 6 handler om Kosovo-saken i 1999, og hvordan SV 

håndterte en stortingsgruppe som aksepterte bruk av militærmakt uten mandat fra FN. 

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Oppgaven forsøker å vise utviklingen av SVs posisjon på bruk av militære midler i 

fredsoperasjoner. Disse har jeg her delt i 4 deler for å tydeliggjøre aspektene ved 

problemstillingen: 

1) Hvilke prinsipper i forhold til bruk av norsk og alliert militærmakt i 

utenlandsoperasjoner var gjeldende i Sosialistisk Venstreparti i perioden 1990-

1999?  

 

2) Hvor stor uenighet var det i partiet om bruk av militærmakt generelt, og den 

norske innsatsen i Kosovo i 1999 spesielt? Hvem representerte de forskjellige 

ståsted, og hvilken argumentasjon ble brukt? 

 

3) I hvilken grad, om noen, representerer SVs anstrengte støtte til den norske 

deltakelsen i Kosovo et brudd i SVs holdninger til bruk av militærmakt?  

 

4) Hvordan påvirket den internasjonale situasjonen/den nye verdensordenen SVs 

utenriks- og sikkerhetspolitikk knyttet til humanitære intervensjoner? 

 

Oppgaven operer i all hovedsak på to nivåer: Utvikling i SV, og utvikling på et internasjonalt 

nivå. Hovedfokuset er på SV, men for å forstå utviklingen der må det også kunne vises til hva 
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som skjer internasjonalt: SV opererte ikke i et vakuum.  

 

Den første problemstillingen ønsker å finne ut hvilke prinsipper som fantes i SV rundt bruken 

av militære midler, og hva som gjorde de legitime. Den andre søker å undersøke debattene 

som fant sted i SV rundt de prinsipielle spørsmålene, og hvor konfliktlinjene i partiet lå. Den 

tredje analyserer de prinsipielle standpunktene for å finne brudd og kontinuitet i SVs 

posisjoner på bruk av militærmakt i fredsopprettende operasjoner, og den fjerde vil sette SV i 

en internasjonal kontekst og undersøke hvordan internasjonal utvikling i spørsmål om bruk av 

fredsopprettende militærstyrker hadde en effekt på SVs ideologiske posisjon på de samme 

spørsmålene. 

 

Oppgaven kjerne begrenser seg til SVs utenriks- og sikkerhetspolitikk knyttet til bruk av 

fredsopprettende militære operasjoner. Andre tema som hører med til saken vil bli diskutert, 

redegjort for og drøftet i den grad de er relevante for de sentrale problemstillingene. Det vil 

bli gitt det en ramme for diskusjonen som ikke direkte berører utenriks- og 

sikkerhetspolitikken, men oppgaven vil forsøke å begrense diskusjoner som ikke har med de 

sentrale aspektene å gjøre. For eksempel: EF striden var en svært viktig sak for SV i første 

halvdel av 1990-tallet, men vil ikke diskuteres da denne diskusjonen vil dreie for langt vekk 

fra hovedtema, selv om det absolutt fantes sikkerhetspolitiske aspekter ved EF-striden også. 

 

 

1.3 Historiografi og Litteratur 

Masteroppgaven faller under norsk politisk samtidshistorie. Det finnes flere store og mindre 

verker som tar for seg norsk forsvarspolitisk historie, som Norske forsvarshistorie bind 5 

1970-2000 av Jacob Børresen, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes og Nytt landskap – Nytt 

forsvar; Norsk militærmakt 1990-2010 av Tormod Heier, og mange politiske biografier, for 

eksempel Erik Solheims Nærmere. Verkene har primært vært fokusert på lange linjer i norsk 

forsvarspolitikk gjennom flere regjeringsperioder, eller “veien til makten” i de politiske 

biografiene. Det har også vært lite å finne blant samtidshistoriske verk om Sosialistisk 

Venstreparti. Unntaket er SV, Fra Kings Bay til kongens bord av Frank Rossavik. Rossavik 

tar for seg SVs historie fra forholdene som førte til grunnleggelsen av SF i 1961, til SVs 

deltakelse i Stoltenbergs andre regjering 2005-2009. Boken tar for seg et langt tidsspenn og 
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fokuserer på aktørene som tar del i utviklingen av SV mer enn han tar for seg de mer 

strukturelle forholdene. Boken har dog vært til svært stor hjelp for å kontekstualisere 

primærkildene. Når det er sagt, vil jeg påstå at det eksisterer et litterært hull hva SVs 

utenrikspolitikk angår. 

Utover litteratur om norske forhold finnes det mange verk som tar for seg utviklingen av 

humanitære intervensjoner etter den kalde krigen og FN og NATOs ekspanderende rolle. 

Martha Finnemores The purpose of intervention (2003) har vært uunnværlig når det kommer 

til å forstå utviklingen av intervensjonspolitikk, og FNs the blue helmets fra 1996 har vært et 

nyttig oppslagsverk på FN-operasjoner. Videre finnes det en rekke bøker som forteller om de 

konkrete konfliktene som behandles i denne masteroppgaven. For å nevne noen: Kenneth 

Rutherford gir innsikt i det humanitære aspektet ved USAs intervensjon i Somalia i 1993 i 

humanitarianism under fire (2008), Sabrina Ramet beskriver oppløsningen av Jugoslavia og 

Kosovokrigen i Balkan Babel (2002) og Samantha Powers har vært til enorm hjelp med A 

problem from hell (2002) der hun beskriver i dybden hendelsene i Bosnia og Rwanda. 

1.4 Kilder 

Oppgaven bruker et betydelig antall primærkilder fra Sosialistisk Venstreparti. SVs arkiver 

for perioden har blitt oversendt til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ARBARK), og det 

er herfra jeg har hentet de aller fleste primærkilder fra partiet selv. Mye av materialet som har 

blitt gjennomgått stammer fra mappene om landsmøtene, men også dokumenter fra 

sentralstyret. Det er ikke alle saker som har like godt belegg i arkivet: Kosovo-saken har mye 

materiale, fra landsstyremøte til innsendte dokumenter der lokallag sier sin mening, mens for 

eksempel mappen for landsmøtet i 1993 ikke er i arkivet. Noe materiale har også blitt 

oversendt fra SV på stortinget, eller gitt til meg av intervjuobjekter. Kildemateriale jeg ikke 

kan garantere for ektheten til har ikke blitt brukt i oppgaven. 

I løpet av våren 2018 gjennomførte jeg intervjuer med sentrale SV’ere fra perioden: Øystein 

Djupedal, Hallgeir Langeland, Kristin Halvorsen, Heiki Holmås og Erik Solheim. Disse har 

vært uvurderlige i å peke meg i riktig retning, øke min forståelse, og har bidratt til å supplere 

deler av teksten. Intervjuer har blitt gjennomført i henhold til NSD (norsk senter for 

forskningsdata) sine retningslinjer. 
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Oppgaven bruker også et betydelig antall mediekilder. Disse har vært tilgjengelig via blant 

annet avisutklipp i kilder hos ARBARK, men også i digital form og som mikrofilm hos 

Nasjonal Biblioteket. Det er klart at jeg ikke har hatt mulighet til å lese gjennom samtlige 

norske utgitte aviser i perioden 1990-1999, men jeg håper at det utvalget jeg har sett på gir et 

korrekt bilde på hendelsene som fant sted. 

På grunn av den manglende konkrete litteraturen om SVs utenrikspolitikk, har jeg i denne 

oppgaven brukt et stort antall bøker som sekundærlitteratur. Noen av dem brukes som 

referanser i teksten, andre har fungert mer som litteratur for å bygge min forståelse om temaet. 

I særlig grad har Frank Rossaviks SV: fra Kings bay til kongens bord vært nyttig for å forstå 

kronologien og konteksten rundt primærkildene fra SV, og Samantha Powers a problem from 

hell og Martha Finnemores the puropse of intervention for internasjonal og teoretisk kontekst. 

Langt flere blir brukt i teksten, men disse kan bli funnet i litteraturlisten bakers i 

masteroppgaven.  
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Kapittel 2: Bakgrunnskapittel: SV 1961-1989 

Sosialistisk Venstreparti har siden sin grunnleggelse som Sosialistisk Folkeparti i 

1961(Sosialistisk Venstreparti, SV, fra 1975) stått for en alternativ utenriks og 

forsvarspolitikk til den konsensusen man finner blant de andre partiene på Stortinget. Selve 

grunnleggelsen av SF i 1961 kom som en følge av uenighet med ledelsen i DNA (Det norske 

arbeiderpartiet) om norsk utenrikspolitikk knyttet til atompolitikk og NATO-medlemskap, 

som resulterte i eksklusjonen av Knut Løfsnes og Berge Furre med flere som deretter grunnla 

SF i April 1961. SF gikk vant to seter i Stortinget etter valget høsten samme år, og klarte 

dermed å unngå å bli en fotnote i norsk politisk historie. SF, fra 1975 SV, fremmet en 

blokkuavhengig utenrikspolitikk og norsk alliansefrihet. 

Sentralt står diskusjonen om Norges plass i verden, og hvilke ambisjoner SF/SV har hatt for 

denne. Hvilke utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske målsetninger har partiet satt, og 

hvordan har man forsøkt å oppnå disse? Hvilke samarbeidspartnere har partiet valgt ovenfor 

andre, og hvilke organisasjoner har det knyttet seg til? Den internasjonale situasjonen i 

perioden kapitelet dekker var preget av den kalde krigen mellom NATO-landene og 

Warszawa-pakten, og effektene av denne. Den spente internasjonale situasjonen og trusselen 

for atomkrig eller invasjon, påvirket norsk utenrikspolitisk handlingsrom, og dermed SF/SVs 

politiske handlingsrom. Aktørenes motivasjoner og handlinger må derfor forståes i et kald-

krig perspektiv og ikke i isolasjon.   

2.1 Liberal internasjonalisme: SV, FN, og alliansefrihet 

Liberal internasjonalisme er et begrep som brukes om liberale staters (eller aktører, f.eks. 

politiske partier eller organisasjoner) adferd ovenfor andre stater og i internasjonale 

organisasjoner. I kontrast til for eksempel autoritære stater, søker liberale stater (ideelt) å 

fremme liberale verdier internasjonalt, og hindre at liberale verdier blir truet. Med liberale 

verdier menes det i denne sammenhengen demokrati, menneskerettigheter, fredskapning og 

internasjonalt samarbeid. Liberale stater er derfor i denne sammenhengen demokratiske stater 

som sikrer sine innbyggere rettigheter og som søker å spre disse verdiene. Ved å samarbeide 

med andre liberale stater, eller påvirke ikke-liberale, søkes det en liberal internasjonal orden 

som skal sikre fred og sikkerhet for flest mulig. Verdiene er liberale og omfanget er 

internasjonalistisk, og kommer sammen til et teoretisk rammeverk vi kaller liberal 

internasjonalisme. Det er viktig å merke seg at dette er arketypen av internasjonal liberalisme, 
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og at få, om noen, liberale stater eller aktører rigid har forholdt seg til liberal 

internasjonalisme. I de fleste tilfeller vil man finne eksempler der en uttalt liberal stat har 

støttet et autoritært regime eller brutt menneskerettigheter. I praksis er liberal 

internasjonalisme en teoretisk tolkning av liberale staters tendenser til oppførsel og 

handlingsmønster ovenfor ‘det internasjonale’, og ikke en oppskrift som følges.1  

I tillegg til å spre liberale verdier via for eksempel humanitær innsats, er det for liberale 

internasjonalister et viktig punkt at fred og sikkerhet best bevares ved at stater binder 

hverandre til institusjoner, i det Daniel Deudney og John Ikenberry kaller «co-binding».2 

Tanken bak dette er at stater slutter seg til institusjoner, for eksempel den Europeiske Union, 

som er gunstig for begge eller alle parter. Avhengig av i hvor stor grad stater integreres i slike 

institusjoner, vil krig mellom deltakende stater være vanskelig eller umulig, og i alle fall 

økonomisk svært kostbart, og dermed lite sannsynlig. Målet er å binde potensielt truende 

stater til forutsigbare og begrensede atferdsmønstre ved hjelp av institusjoner. Hvor 

symmetriske slike institusjoner er, om de er tilnærmet like gunstige for begge parter (for 

eksempel Tyskland og Frankrike i EU) eller om de er asymmetriske (for eksempel en 

kolonimakt og en koloni) spiller inn på i hvilken grad de forebygger konflikt. I en institusjon 

der én aktør dominerer og skaper hierarki, er det klart at nytteverdien av institusjonen er 

mindre for den svakere part. Deudney og Ikenberry argumenterer for at liberale stater 

praktiserer en mer gjensidig gunstig co-binding og unngår i stor grad å skape hierarki, og 

institusjonsbygging mellom liberale stater er dermed den mest gunstige for begge parter og 

sikrer fred og samarbeid best.3 

For stormakter, for eksempel USA, er det ikke nødvendigvis gunstig å slutte seg til 

multilaterale avtaler som begrenser handlingsrommet, fordi sterke stater ofte har mulighet til å 

påvirke andre aktører gjennom bilaterale avtaler, enten ved militært, diplomatisk eller 

økonomisk press. For små stater, som Norge, kan det ofte være fordelaktig med multilaterale 

avtaler med mange samarbeidspartnere, som sammen kan representere en motvekt mot 

stormaktenes dominans. For Norges del har Forente Nasjoner (FN) blitt en av de viktigste 

                                                 
1 Teori hentet fra bl.a: Doyle, Michael W. : «Liberal Internationalism: Peace, War and Democracy» 2004 
2 Deudney, Daniel; Ikenberry, John: «The nature and sources of liberal international order» Review of 

International Studies 25 British International Studies Association 1999 s. 182 

3 Deudney, Daniel; Ikenberry, John: «The nature and sources of liberal international order» Review of 

International Studies 25 British International Studies Association 1999 s. 182 
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institusjonene. I stortingsmelding nr.15 fra utenriksdepartementet 13. mars 2009 ble Norges 

sikkerhetsinteresser relatert til FN forklart med at: 

«Norske sikkerhetsinteresser er knyttet til utviklingen av en internasjonal rettsorden(...)og at 

det er en grunnleggende og langsiktig norsk sikkerhetsinteresse fordi det er i små og 

mellomstore lands interesse å etablere internasjonale kjøreregler».4 

En internasjonal rettsorden kan kun oppnås dersom det eksisterer et sterkt FN med bred 

internasjonal oppslutning og støtte. Dersom FN skal være en mandatgiver, for eksempel ved 

bruk av militære midler mot stater, er det en norsk sikkerhetspolitisk prioritet å gi støtte, enten 

uttalt, økonomisk eller materielt, til resolusjoner fattet av FN.  

For SVs del ble det norske bidraget til å styrke FN som institusjon særlig viktig da man søkte 

å gå vekk fra NATO og USA som sikkerhetsgarantist for Norge. Noe militært samarbeid med 

østblokken var heller ikke aktuelt, og FN ble stående igjen som den overnasjonale 

myndigheten som kunne beskytte små land mot maktovergrep fra stormaktene. For andre 

partier på Stortinget var FN som mandatgiver et nyttig organ som, ideelt, kunne hindre Norge 

i å bli overkjørt av sine sterkere allierte i NATO og hindre internasjonal konflikt, men SV 

aksepterte kun FN som den eneste legitime overnasjonale institusjonen som kunne fungere 

som sikkerhetsgarantist. I SVs stiftelseserklæring fra 1961 ble det erklært: 

«Vi vil bygge vår utenrikspolitikk på FN-paktens prinsipper, kjempe for alminnelig 

nedrustning og gå inn for å omdanne FN til en virkelig verdensomfattende organisasjon som 

kan gi effektiv garanti for fred og rett mellom folkene. Med en slik politikk vil vi skape tillit og 

velvilje for vårt land i verden og og dermed bygge opp et politisk og moralsk forsvar mer 

pålitelig enn det militære.»5 

Å styrke FN som institusjon og fremme internasjonalisme var dermed en hjørnesten i SVs 

posisjon på utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

Tross SF/SVs entusiastiske oppslutning om FN som internasjonal institusjon, var partiet 

kritisk til andre institusjoner, som NATO og EF/EU. Motstanden mot NATO går jeg nærmere 

inn på i neste del av kapitelet, men kan oppsummeres som en motstand mot det som ble 

oppfattet som det “kapitalistiske USAs imperialistiske våpen i kampen mot sosialistiske 

                                                 
4 Regjeringen, St.meld nr. 15 (2008-2009) 13.03.2009 s. 4  

5 Sosialistisk Folkepartis stiftelseserklæring, 1961 
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revolusjonære som kjempet for frihet og rettferdighet”. Hvorvidt dette fiendebildet stemmer 

med virkeligheten vil jeg ikke gå inn på, men SF/SVs sosialistiske og anti-kolonialistiske 

politiske posisjon gjorde den ledende kapitalistiske staten under den kalde krigen, USA, og i 

videre forstand NATO som dets allierte, til en viktig antagonist i SF/SVs verdensbilde. Sett 

fra SF/SVs posisjon, opererte USA og NATO imot en internasjonal liberal agenda, ved å felle 

eller bekjempe demokratisk valgte sosialistiske regimer i Latin-Amerika og Asia, for 

eksempel Guatemala og Iran, og gi støtte til og alliere seg med autoritære regimer som også 

kjempet mot sosialisme.  

2.2 Den tredje vei: Alliansefri sikkerhetspolitikk 

 

SF/SV vekslet under den kalde krigen mellom 2 posisjoner i forhold til norsk 

sikkerhetspolitikk:  

1. Alliansefrihet og full avrustning 

2. Alliansefritt forsvar 

Alliansefrihet og full avrustning var gjeldende politikk i 1961-1973 og 1977-1981, mens 

Alliansefritt forsvar (å beholde nasjonale militære styrker men med NATO-utmeldelse) var 

posisjonen i 1973-1977 og fra 1981 og fremover.6 Selv om posisjonene vekslet mellom disse 

to, var ikke den sikkerhetspolitiske årsaken den samme. 

På 60- og tidlig på 70-tallet var SFs sikkerhetspolitiske begrunnelse for utmeldelse av NATO 

og avrustning av forsvaret at i tilfelle krig så ville den norske deltakelsen i NATO gjøre Norge 

til et militært mål. Fra SFs prinsipperklæring fra 1961 står det: 

 I atom- og vannstoffbombens tid finnes det ingen form for militært forsvar som kan gi et lite 

land trygghet. Som redskap for stormaktenes militærpolitiske interesser har vi i dag bare en 

visshet: Kommer det til krig, blir vårt land trukket med fra første stund og utslettet med våpen 

som det ikke finnes forsvar mot.7 

I atomvåpnenes tidsalder oppfattet SF det som nytteløst å tro at noen allianse eller noe 

konvensjonelt forsvar ville kunne redde Norge fra angrep med atomvåpen. Målet her var altså 

å fjerne Norge fra listen over potensielle mål dersom krig skulle bryte ut.  

                                                 
6 Larsen, Ann Karin: «Sosialistisk Venstreparti: Fra full avrustning til desentralisert folkeforsvar 2008 s. 252 

7 Sosialistisk folkepartis stiftelseserklæring, 1961 
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Med den oppfattede manglende effekten av et norsk forsvar i slikt tilfelle, kunne man også 

likeså godt avskaffe det og heller bruke ressursene som gikk i det på ikke-militær 

fredspolitikk, som «(…) Utviklingshjelp og fredskorps, øst-vest-kontakt og samarbeid, på 

fredsforskning og økt oppslutning om FN’s fredsbevarende arbeid»8.  

SFs prinsipperklæring fra 1962 fremmet det tredje alternativ, dvs. en blokkuavhengig 

utenrikspolitikk som ikke ønsket å alliere seg med hverken USA eller Sovjetunionen, men stå 

for en selvstendig norsk politikk. Det tredje alternativ viste også til et alternativ til DNA (Det 

Norske Arbeiderparti) og NKP (Norges Kommunistiske Parti).9 SF viste på 1960- og tidlig 

1970-tallet en stor idealisme knyttet til liberal internasjonalisme. Ideen om maktpolitikk og 

bruk av militære midler, alene eller i koalisjon, for å fremme nasjonale interesser stod så svak 

at man heller avskaffet de militære midler. Å bruke FN som forum for å jobbe for 

internasjonal fred og rett stod sentralt.10 Viktig var også motstanden mot atomvåpen. Det er 

dog verdt å merke seg at ikke alle i SF sluttet i like stor grad opp under tanken på avrustning i 

denne perioden. Prinsipperklæringer og partiprogrammer vedtas demokratisk i partiets 

organer, og viser til partiets offisielle posisjon, men ikke nødvendigvis det enkelte 

partimedlems posisjon. 

Fra slutten av 60-tallet og utover 70-tallet skiftet SF/SV noe prioritet i utenrikspolitikken fra 

øst-vest konflikten mellom NATO og Warszawapakten, til nord-sør konflikten mellom de 

fattige landene, ofte tidligere kolonier, på den sørlige halvkule og de rike landene primært på 

den nordlige. Fokuset gikk, til en viss grad, vekk fra kald krig til koloni- og mot 

fattigdomsproblematikken. Grunnene til dette kan ha vært flere, blant andre at situasjonen 

mellom øst og vest hadde roet seg noe etter prøvestansavtalen og ikkespredningsavtalen 

(avtaler om begrensning av atomvåpen) i 1963 og 1968. Det skjer også et skift i SF/SV mot 

venstre, altså en radikalisering av partiet. En forklaring på dette er at partiet rundt 1971 ble i 

større grad påvirket av unge akademikere og studenter enn tidligere. På slutten av 1960-tallet 

var det et internt oppgjør i partiet SF og ungdomspartiet SUF (Sosialistisk Ungdomsforbund), 

som resulterte i at SUF brøt med SF på landsmøtet i 1969.11 SUF hadde stått for en betydelig 

                                                 
8 Sosialistisk folkeparti 1964, i Larsen, Ann Karin: «Sosialistisk Venstreparti: Fra full avrustning til 

desentralisert folkeforsvar» 2008 s. 258 

9 Prinsipperklæring fra SFs 2. landsmøte, 1962. 

10 Sosialistisk folkepartis stiftelseserklæring, 1961 
11 Rossavik: 2012 s.105-124 
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mer radikal politikk, og en mer øst-vennlig holdning, enn hva hovedlinjen i moderpartiet 

hadde stått for. SUF hadde vedtatt marxismen-leninismen og proletariatets diktatur som 

plattform året før.12 

De unge som forble i SF etter bruddet var de som ikke var enige i SUFs langt mer radikale 

holdning enn SF, men konflikten med SUF påvirket partiet i venstreretning, om enn noe 

mindre radikalt enn hva SUF hadde argumentert for. Landsmøtet i 1969 vedtok en ny, 

kortfattet prinsipperklæring, som konstaterte at SF ønsker: «virkeliggjøring av demokratiet i 

Norge ved gjennomføring av en sosialistisk samfunnsordning som gir folket den reelle makt 

over produksjonslivet og de offentlige organer».13 Videre understrekes det at stemmeseddelen 

er viktig, men at SF også må «bygge opp en partiorganisasjon som også kan organisere og 

lede kampen om maktposisjoner i samfunnet».14 Erklæringen aviser dog enhver sentralisme av 

partistrukturen og proletariatets diktatur som mål for det sosialistiske Norge. Venstreskiftet i 

partiet gjør seg altså gjeldende ved å understreke at målet er det sosialistiske samfunnet og 

avskaffelsen av kapitalismen, men gjør det tydelig at revolusjonen skal skje på en fredelig og 

demokratisk måte. 

Utenrikspolitisk fortsatte motstanden mot NATO, men ble i større grad begrunnet på 

ideologisk bakgrunn, med «… NATO som imperialismens viktigste våpen i undertrykkinga av 

de fattige land i Asia, Afrika og Latin-Amerika …».15 Enn av de sikkerhetspolitiske faktorene 

som hadde stått sentralt tidligere. Samtidig raste Vietnamkrigen, og inspirert av Nord-

vietnamesernes kamp mot USA sluttet flere i SF/SV at kamp mot atommakter kanskje ikke 

var nytteløs allikevel:  

«Det vietnamesiske folk har bevist at det går an å forsvare seg mot en teknisk og materielt 

overlegen fiende, hvis kampen står om landets frihet og selvstendighet.»16 

Landsmøtet i 1973 formulerte det slik i arbeidsprogrammet for 1973-1977 at avrustning ikke 

lenger skulle være partiets primære målsetting.17 Blant flere grunner til dette var potensielt 

                                                 
12 Rossavik: 2012 s. 105 
13 SFs prinsipperklæring 1969, i Rossavik: 2012 kapittel 5 s. 127 
14 Rossavik: 2012 s. 128 
15 Gustavsen 1979: 41 i Larsen, Ann Karin: «Sosialistisk Venstreparti: Fra full avrustning til desentralisert 

folkeforsvar» Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift Vol 24 Universitetsforlaget 2008 s. 258 

16 Hølmebakk, Sigbjørn: Orientering 1971 i Larsen, Ann Karin 2008 
17 Larsen, Ann Karin: 2008 s. 265 
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samarbeid med andre partnere som ville få Norge ut av NATO, og frykt for i tilfelle 

sosialistisk maktovertakelse i Norge, militær intervensjon fra USA eller USA-støttede aktører.  

Det var viktig i tilfelle utenlandsk innblanding å ha midler til å forsvare seg. I perioden 1973-

1977 lå altså hovedfokuset på å få Norge ut av NATO fremfor å avskaffe militære ressurser. 

Samtidig ble fokuset endret fra forebygging av krig mellom øst og vest, til å støtte 

sosialistiske antikolonibevegelser, inkludert de væpnede, i «den tredje verden». SF/SV førte i 

denne perioden en noe mer internasjonal antikapitalistisk utenrikspolitikk enn tidligere.  

Fra 1977-1981 gikk SV tilbake til avrustningspolitikken, med det som ble kalt «Sosialistisk 

antimilitarisme»18. Norge skulle fortsatt ut av NATO, og det norske militære i det 

kapitalistiske Norge var et «våpen i et imperialistisk maktapparat»19. Det var også økt frykt 

for at borgerlige krefter i Norge ville bruke forsvaret mot sosialistiske grupper dersom disse 

skulle nærme seg makten. Dette ble underbygd av Trædalsaken, som kort fortalt var at 

forsvaret hadde øvelsesscenarioer der diverse grupper på den politiske venstresiden var 

motstanderen, tidlig på 1970-tallet.  

Samtidig blir det i samme periode fremmet en idé om desentralisert folkeforsvar. Dette skulle 

innebære en omorganisering av forsvaret, samtidig som den hadde en mer pragmatisk 

holdning til norsk alliansefrihet: Dersom Norge skulle være alliansefritt og selvstendig, måtte 

det være en troverdig trussel om at en invasjonsstyrke ville møte betydelig motstand, og at 

Norge var i stand til å beskytte territoriell integritet. Å føre desentralisert folkeforsvar som 

forsvarspolitikk ville dessuten kunne trekke potensielle allierte som tok avstand fra et 

pasifistisk eller antimilitaristisk standpunkt, og dermed skaffe større støtte til å få Norge ut av 

NATO.  Denne posisjonen ble vedtatt på landsmøtet i 1979 for perioden 1981-1985 med 

knapt flertall: «I dagens situasjon mener SV at alternativet til NATO er et alliansefritt, 

nasjonalt, defensivt forsvar med en militær og en ikkevoldelig del. Et slikt forsvar innebærer 

betydelig reduksjon av forsvarsutgiftene» 20.  

SF/SV hadde under den kalde krigen et veldig antagonistisk forhold til USA, og i videre 

forstand NATO, som ble oppfattet som den sosialistiske revolusjonens største motstandere. 

                                                 
18 Larsen, Ann Karin: 2008 s. 271 

19 VI 1977a i Larsen, Ann Karin: 2008 s. 269 

20 SVs valgprogram 1981-85, punkt 23.20 
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Hvordan var da forholdet til USA og NATOs motstander under den kalde krigen, 

Sovjetunionen og det kommunistiske Øst-Europa? 

SF/SVs forhold til østblokken var i perioden i utgangspunktet positivt. Partiavisene 

Orientering og, fra 1975, Ny Tid, hadde ofte artikler som var svært kritiske til USA, NATO, 

og Vest-Tyskland, mens saker om øst-blokken gjerne var positive, og dersom det var kritikk, 

var den gjerne mer nyansert og ‘konstruktiv’ enn den mot Vest-maktene.21 Høytstående 

SF/SVere som Knut Løfsnes og Berge Furre stod ofte bak disse artiklene, og den vennlige 

omtalen av det som i realiteten var ganske autoritære stater med liten grad av demokrati, setter 

spørsmål ved SF/SVs hevdelse av å stå for et ‘tredje alternativ’ mellom vestmaktene og øst-

blokken. Det var heller ikke uvanlig at partimedlemmer dro på turer til Øst-Europa og møtte 

lokale ledere. Berge Furre var flere ganger i Romania og møtte diktatoren Nicolae Ceasescu.22 

I norsk partipresse var det allikevel ikke så mange utgivelser som fremstilte partene i den 

kalde krigen upartisk, og borgerlig presse hadde den samme tendensen som Orientering og Ny 

Tid, bare motsatt: USA og Vesten ble generelt fremstilt i et positivt lys, og Sovjetunionen og 

Øst-blokken i et negativt.  

Allikevel, i tilfeller da Sovjetunionen og Warszawapakten med makt gikk inn i 

østblokklandenes indre anliggender, som med invasjonen av Ungarn i 1956 og 

Tsjekkoslovakia i 1968, reagerte SF/SVs organer kraftig og fordømmende mot denne 

‘kommunistiske imperialismen’, og viser en grad av prinsippfasthet og uavhengighet.23 

Til tross, det er ikke fjernt å tenke at noen SF/SV-medlemmer hadde større sympati med det 

kommunistiske Øst-Europa enn hva partiets plattform skulle tilsi. Dette ble i alle fall mistenkt 

fra andre hold, noe Lund-kommisjonen fra 1994 viste da det ble avdekket at det hadde forgått 

ulovlig overvåkning mot SF/SV-medlemmer utført av Det Norske Arbeiderpartiet på 

bakgrunn av mistanke om kollaborering med Warszawapakten. Uansett hvor fordømmende 

Lund-kommisjonen var om den ulovlige overvåkningen, var nok ikke mistankene helt uten 

grunn, og uansett tilfelle er det rimelig å tro at noen sympatiserte mer med Østblokken enn de 

proklamerte hjemme. Åpen støtte til Sovjetunionen og Warszawapaktens medlemsland var 

                                                 
21 Rossavik: 2012 s. 239 
22 Rossavik: 2012 s. 261 
23 Rossavik: 2012 s. 239 
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imidlertid ikke stuerent i norsk politikk, og var ikke offisiell SF/SV-posisjon, og det politiske 

handlingsrommet til å vise støtte til østblokken var begrenset.  

 

2.3 Konklusjon 

SF/SV hadde fra sin grunnleggelse en konsistent politikk ovenfor norsk NATO-medlemskap: 

Et tydelig nei. Alternativet til NATO har derimot vært skiftende, der hvorvidt Norge skulle ha 

et forsvar i det hele tatt har blitt diskutert, og på forskjellig grunnlag avhengig av den 

nasjonale og internasjonale situasjonen. Tross skiftet i forsvarspolitikken var allikevel partiet 

vært konsistent i spørsmålet rundt bruk av norske stridskrefter mot andre stater; Kun i 

selvforsvar. SF/SV jobbet i perioden for internasjonalt samarbeid og fred. Med en solidarisk 

holdning ovenfor utviklingsland og uttrykt blokkuavhengighet fremmet partiet liberal 

internasjonalisme på noen områder, men klart innenfor rammen av sitt eget politiske prosjekt. 

Med motstand mot NATO og, etter hvert, EF/EU, har partiet jobbet mot politisk, og i tilfelle 

EF/EU, økonomisk, integrasjon innen disse organisasjonene. Dette er saker der SF/SVs 

politikk strider mot en mer generell tolkning av liberal internasjonalistisk tenkning, men 

SF/SV har vært konsistent i sitt syn på demokratiske virkemidler for å skape politiske 

endringer, og har hatt en lite sentralisert og autoritær partistruktur. Selv om SF/SV ikke har 

søkt den samme institusjonelle integrasjonen i økonomiske og militære organisasjoner som 

andre aktører, har SF/SV derimot heller jobbet for å styrke FN som garantist for 

menneskerettigheter og spredning av liberale verdier. 
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Kapittel 3: Veivalg: SV 1990-1995 

SVs posisjon på utenriks- og sikkerhetspolitikken knyttet til militæroperasjoner fortsatte 

formelt i stor grad i samme spor som den hadde etter Erik Solheims overtagelse som 

partileder i 1987. Samtidig som partiet holdt ved standpunkter vedtatt under den kalde krigen, 

var det allikevel noe bevegelse på spørsmålene om norsk NATO-medlemskap og bruk av 

militære midler, som i første omgang kulminerte i prinsipprogrammet som ble vedtatt under 

landsmøtet i 1995 som behandles i kapittel 4, og i andre omgang ved Kosovo-saken våren 

1999, som behandles i kapittel 5. I tiden mellom 1990 frem til landsmøtet i 1995 skjedde 

endringene sakte og uformelt, men gjorde det mulig å gå fra et krav om umiddelbar norsk 

utmeldelse av NATO under hele SF/SVs livstid, til et krav om reform av NATO i 1995. 

Partiet viste også bevegelse på spørsmål knyttet til bruk av fredsopprettende styrker i FN 

sammenheng. De humanitære katastrofene som preget første halvdel av 1990-tallet: Somalia, 

Haiti, Rwanda og Bosnia. Behovet for humanitære intervensjoner ble tydelig, men det var i 

realiteten kun NATO og USA som hadde kapasitet til å intervenere. De humanitære 

katastrofene motiverte partiledelsen under Erik Solheim til å akseptere NATOs rolle i 

fredsbevaring, og var en drivende faktor for reformkravet av SVs NATO-posisjon på 

landsmøtet i 1995. Betydningen av 1995-formuleringen blir behandlet grundigere i kapittel 4, 

men for dette kapittelet viser det til holdningsendringer de første årene etter den kalde krigen. 

Kildematerialet for dette kapitlet fortjener noen kommentarer: 

1) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, der forfatter har hentet det meste av 

partidokumenter om SV fra, har ikke materiale fra landsmøtet i 1993. Det har lagt 

begrensninger på tilgang til diskusjoner som ville vært naturlig i partiet frem mot landsmøtet i 

April 1993.  

2) Mye oppmerksomhet i mediekildene er viet til debatten rundt norsk folkeavstemning om 

medlemskap i EF i 1994. Det er forfatters mistanke at EF-striden kan ha overdøvet noe av 

diskusjonene rundt de humanitære intervensjonene som fant sted i perioden.  

3.1. En ny verdensorden: SV, FN og USA 

Hovedutfordringen for SV innen utenriks- og sikkerhetspolitikken, var at SVs prinsipper ikke 

lenger reflekterte den verden som vokste frem. SF hadde blitt grunnlagt på blokkdelingen 

under den kalde krigen. Selve eksistensgrunnlaget var den tredje vei, en selvstendig kurs uten 
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hverken NATO eller Warzawa-pakten.24 Fra arbeidsprogrammet for perioden 1989-1993 stod 

det: «SV står for den tredje vei i utenrikspolitikken (…) SV vil bygge opp et alternativ til 

supermaktenes militærblokker».25 Østblokkens oppløsning mellom 1989-1991 skapte 

utfordringer for standpunktet om å forholde seg nøytrale ovenfor blokkene, da det bare 

gjenstod én blokk. Sikkerhetspolitikken ble dermed i all hovedsak orientert rundt opposisjon 

til den gjenværende blokken: NATO og USA. 

Mikhail Gorbatsjovs reformer av Sovjetunionen fra 1985 resulterte i avspenning mellom USA 

og Sovjetunionen, og deres respektive allianser, frem til sistnevntes formelle oppløsning i 

slutten av 1991. Akkurat når man ønsker å definere den kalde krigen som over er et 

definisjonsspørsmål, men Gorbatsjov og President Bush erklærte den i alle fall for avsluttet 

under Malta-konferansen tidlig i desember 1989.26 For denne teksten brukes slutten på den 

kalde krigen om perioden fra Berlinmurens fall 9. November 1989 til Sovjetunionens 

oppløsning i slutten av Desember 1991.27 Slutten defineres her altså som en mer flytende 

overgang over en 2-årsperiode og, for denne tekstens relevans, der nye normer for legitim 

bruk av militære styrker vokste frem. 

Den kalde krigens slutt sementerte den amerikanske rollen som verdens sterkeste stat. USA 

kom til å få en unipolar, en dominerende, rolle i verden i tiden videre.28 Som den eneste 

gjenværende supermakten, med økonomisk innflytelse i de fleste verdensdeler og en sterk 

allianse i ryggen i form av NATO og andre allierte over hele verden, stod USA i en unikt 

sterk posisjon. I forbindelse med avspenning mellom øst og vest vokste også troen på et 

forbedret stormaktssamarbeid. FNs Sikkerhetsråd viste seg også mer handlekraftig i tiden 

etter 1990.29 Perioden etter den kalde krigen har også blitt beskrevet som et «Liberalt 

øyeblikk i internasjonal politikk», en periode der engasjementet for menneskerettigheter og 

viktigheten av å beskytte disse preget internasjonal politikk.30 

SVs politiske posisjon på FN og Sikkerhetsrådet, i forbindelse med bruk av militærmakt, ble 

preget av den endrede internasjonale situasjonen etter den kalde krigen. At FN var sentral i 

                                                 
24 Den tredje vei/det tredje standpunkt kan også omfatte økonomisk politikk. Her menes den sikkerhetspolitiske 
betydningen.  
25 Sosialistisk Venstreparti Arbeidsprogram 1989-93 punkt 2.9. 
26 New York Times: 4.12.1989 s.1 
27  Palmer, Colton Kramer: 2007 s.1043 & s.1050 
28 Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf; Vik, Hanne Hagtvedt: Krig og fred i det lange 20. århundre s.245. 
29 Waage; Tamnes; Vik: 2013 s.245. 
30 Waage; Tamnes; Vik: 2013 s.275 
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SVs sikkerhets- og utenrikspolitikk som en internasjonal forhandlingsarena var ikke noe nytt, 

og ble eksempelvis formulert både i prinsipprogrammet for 1987 og i arbeidsprogrammet fra 

1989. FNs rolle i sikkerhetspolitikken, derimot, er noe som først nevnes i arbeidsprogrammet 

for perioden 1993-1997: «SV ønsker et aktivt FN som spiller en aktiv rolle for å løse 

konflikter på en fredelig måte …».31 Arbeidsprogrammet har en egen overskrift, «Et nytt 

FN», dedikert til FNs nye rolle, i kontrast til 87-prinsipprogrammets ene nevnelse av FN, og 

89-arbeidsprogrammets formuleringer om FN som en forhandlingsarena. I 1993 programmet 

står det også at «SV vil … arbeide for å øke FNs mulighet til å gripe militært inn for å 

beskytte sivile mot angrep fra egen regjering eller parter i en borgerkrig».32 Skiftet i fokuset 

fra FN som et forum for å finne felles løsninger til et FN som gis makt til å fungere som et 

sikkerhetspolitisk verktøy viser til FNs sterkere rolle etter den kalde krigen, som også ble 

anerkjent av SV. 

FNs, og i særlig grad sikkerhetsrådets, sterkere stilling var dog ikke uproblematisk i SV. I 

arbeidsprogrammet fra 1993 ble det uttrykt bekymring over USAs dominerende rolle:  

USA bruker i dag FNs sikkerhetsråd til å fremme sine økonomiske, politiske og militære 

interesser. Etter sammenbruddet av Sovjetunionen er maktbalansen i verden radikalt endret 

til USAs fordel. Dette setter FN i en ny situasjon. USA er nå i stand til å bruke FN aktivt i 

krigføring under dekke av «fredsskapende operasjoner.33  

SVs posisjon på FNs nye rolle var altså to-delt: På den ene siden ønsket partiet at FN aktivt 

skulle fungere som fredsbevarer, og beskytte sivile mot overgrep i konflikter. På den annen 

side var SV misfornøyd med USAs sterke innflytelse i FN, og svært mistroiske for at FN 

skulle bli brukt som skalkeskjul for å tjene amerikanske interesser. Som løsning på problemet 

med amerikansk maktposisjon stod SV for en reform av Sikkerhetsrådet. I arbeidsprogrammet 

ble det foreslått å fjerne Storbritannias og Frankrikes faste plasser i sikkerhetsrådet, og heller 

la den europeiske faste plassen, Russland ikke inkludert, gå på rundgang, mens land i Asia, 

Afrika og Latin-Amerika skulle få faste plasser, som også skulle gå på rundgang i sin region.  

I tillegg ble det foreslått at veto-retten skulle avskaffes på lengre sikt. Viktigst var kanskje 

forslaget om «At utrykningsstyrker under kommando av FN økes for å hindre avhengighet av 

                                                 
31 Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 1993-97 «Et nytt FN» 
32 Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 1993-97 «Et nytt FN» 
33 Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 1993-97 «Et nytt FN» 
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USA».34 Problemet var altså ikke nødvendigvis bruk av militære styrker i humanitære kriser, 

men hvem som ledet dem. 

Som konklusjon kan vi si at SVs holdning til FN var preget at støtte til hvordan 

organisasjonen ideelt skulle fungere, men med skepsis til den skjeve maktfordelingen som var 

tilfelle. Balansen mellom disse punktene lå i bakgrunnen for de fleste diskusjonene innad i SV 

på 90-tallet rundt bruk av militære midler i konflikter: Venstrevingen i partiet var mest 

skeptisk til USA og NATO på prinsipp, og hvordan militære styrker, mens partiledelsen under 

Erik Solheim i større grad utover 90-tallet frontet en mer pragmatisk og situasjonsbasert 

opposisjon til USA og NATO. 

3.2 Politisk utvikling i SV. 

Der partiet samlet sett fortsatt prinsipielt stod i opposisjon til USA og NATO, forsøkte 

partiledelsen å snu fokuset noe vekk fra disse sakene. I 1991, under kommunevalgkampen, 

fortalte Solheim en journalist fra VG i en samtale som bevegde seg inn på SVs 

prinsipprogram fra 1987 at: «Jeg har ikke lest det programmet på lang tid. Mye av det som 

står der var uaktuelt allerede da det ble vedtatt i 1987. Vi skal lage et nytt».35 Ifølge Rossavik 

kom dette som en respons på Høyres kritikk av SVs prinsipprogramformuleringer knyttet til 

Sovjetunionen under en debatt i Tønsberg i august 1991, og Solheims bekymring for at 

formuleringer i prinsipprogrammet aktivt skulle bli brukt mot SV i valgkampen.36 Selv om 

prinsipprogrammet inneholdt kritikk av Sovjetunionen, var det lang krassere i sin kritikk av 

USA og norsk NATO-medlemskap. Tidspunktet for oppmerksomheten rundt 

prinsipprogrammet passet også svært dårlig for SV. Berlinmuren hadde falt under to år før, 

sovjetiske satellittstater løsrev seg, og en gruppe konservative kommunister i Moskva forsøkte 

statskupp for å stoppe oppløsningen av Sovjetunionen på omtrent samme tidspunkt som 

høyres angrep på prinsipprogrammet.37 I tillegg skulle kommunevalget 1991 avholdes en 

måned etter. Det var rett og slett ikke tiden det lønnet seg å fremstå som pro-sovjet. Det kan 

også ha bidratt til å ‘redde’ Solheim fra partiet. Uttalelsen vekket sinne, men tidspunktet for å 

skjelle ut partilederen passet så dårlig at det i første omgang kun kom sterk offentlig kritikk 

fra et par sentralstyremedlemmer, før han etter valget holdt en pressekonferanse og forklarte 

                                                 
34 Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 1993-97 «Et nytt FN» 
35 Solheim, Erik i VG 30.8.1991 s.6 
36 Rossavik: 2012 s. 341 
37 Lundestad, Geir: Øst, vest, nord, sør Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945 2015 s. 229 
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at SV «fortsatt var sosialistisk».38 SV gjorde dessuten et godt valg, og fikk 11.6% v stemmene 

ved kommunevalget 1991, opp fra 5.5% i 1987.39 Det virker rimelig at en partileder som 

vinner valg sitter langt tryggere enn en som ikke gjør det, og det bidrar til å forklare hvordan 

Erik Solheim gjentatte ganger klarte å komme unna med kontroversielle uttalelser gjennom 

sin tid som partileder, noe som kommer enda tydeligere frem i kapittel 4.  

De formelle posisjonene i SV sikkerhetspolitikk med hensyn til Norges forhold til USA og 

NATO holdt seg hovedsakelig til den politikken som ble ført under den kalde krigen de første 

årene av 1990-tallet, frem til vedtaket av det nye prinsipprogrammet i 1995 som behandles i 

kapittel 4. Perioden var preget av et parti der venstrevingen ønsket å ivareta SVs tradisjonelle 

standpunkter, mens Solheim og kretsen rundt han ønsket å unngå en debatt der et for sterkt 

anti-NATO SV satt sperrer for politisk samarbeid med andre partier, særlig Det Norske 

Arbeiderparti (DNA). Samtidig måtte partiledelsen vise forsiktighet i disse spørsmålene for å 

unngå å bli stemt ut ved neste landsmøte, eller risikere splittelse i partiet. Motstanden til norsk 

medlemskap i NATO og det sikkerhetspolitiske samarbeidet lå dog fortsatt fast. I 

arbeidsprogrammet fra 1993 står det blant annet at: «SV vil arbeide for at Norge går ut av 

NATO. SV mener opprettholdelsen av militæralliansen NATO bidrar til å forlenge en 

skadelig blokkdeling i Europa».40 Tross den tydelige ordlyden, var det allerede på landsmøtet 

i 1993 tegn på bevegelse også på dette punktet. Ifølge Rossavik; Sosialistisk Ungdoms 

representant i arbeidsprogramkomiteen, Roger Schjerva, ønsket å endre standpunktet om 

ensidig norsk utmeldelse av NATO, men fikk beskjed av Erik Solheim om å trekke dissensen 

til arbeidsprogrammet.41 Det er verdt å merke at Solheim selv ikke kunne huske denne 

hendelsen under intervju med forfatter foretatt våren 2018. At partilederen, som kun to år 

senere, mer eller mindre krevde en oppmykning i forhold til norsk NATO-deltagelse på 

landsmøtet i 1995 ikke ønsket en debatt rundt SVs posisjon i forhold til NATO, kan forklares 

med at landsmøtet tidligere hadde vedtatt at: «SV vil ta regjeringsansvar dersom vi oppnår 

enighet med andre partier om en politikk som går i retning av våre mål».42 At SV nå 

diskuterte hvordan, ikke bare om, de skulle i regjering, var en seier for partiledelsen, og 

kanskje Solheim selv spesielt. Dette kan ha bidratt til en idé om at man tar én seier om 

                                                 
38 Rossavik: 2012 s. 342 
39 Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t-1991prosent.html og 
https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t-1987prosent.html sist sjekket 07.10.2018 
40 SVs arbeidsprogram 1993-1997 
41 Rossavik: 2012 s. 356 
42 SVs arbeidsprogram 1993-1997 

https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t-1991prosent.html
https://www.ssb.no/a/kortnavn/kommvalg/histtab/t-1987prosent.html
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gangen. Et krav om både oppmykning til NATO og potensielt regjeringssamarbeid kunne 

mobilisert venstrefløyen mot begge posisjoner. På sett og vis var et vedtak om å søke 

regjeringsmakt også et steg i retning av en oppmykning i forhold til NATO-medlemskapet, da 

et krav om Norge-ut-av-NATO før SV gikk inn i regjering med for eksempel DNA ville vært 

grovt urealistisk å få gjennom. Denne dualiteten kan spores gjennom 1990-tallet: SV søkte 

mer mot regjeringssamarbeid samtidig som retorikken ovenfor norsk NATO-medlemskap ble 

mildere.  

3.3 Nye konflikter: Gulf-krigen og variasjon i SV. 

Under den kalde krigen hadde det vist seg umulig å samle Sikkerhetsrådet til enighet om å 

bruke militær tvangsmakt gjennom FN-paktens kapittel 7, det vil si bruk av fredsopprettende 

militære styrker.43 Årsaken til dette var for det meste supermaktenes antagonistiske forhold til 

hverandre, og vetoretten ble brukt flittig av både Sovjetunionen og av USA. Korea-krigen 

(1950-53) var det eneste unntaket, og som en unik situasjon da Sovjetunionen boikottet 

Sikkerhetsrådet på grunn av Taiwans representasjon av Kina.44 I stedet for å bruke 

tvangsmakt via FN-paktens kapittel 7, ble kapittel 6 brukt aktivt under den kalde krigen, som i 

denne sammenheng refererer til frivillige fredsbevarende styrker og observatørkorps.45 Der en 

FN-fredsopprettende styrke søker å overvinne og ‘tvinge’ en eller flere aktører til å opphøre 

voldsbruk og sette i gang en fredsprosess, er en FN-fredsbevarende styrke invitert av de 

stridende partene til å skille dem og overvåke en fredsprosess. Det er også verdt å nevne at en 

fredsopprettende styrke gjerne har alle nødvendige våpen til disposisjon, og en 

fredsbevarende styrke ofte kun har våpen til selvforsvar.46 Det viser til hvilken kapasitet 

styrken har, og i hvilken grad styrken har mulighet til å reagere dersom en fredsprosess går i 

oppløsning og væpnet konflikt bryter ut på ny. Der en fredsopprettende styrke både er utstyrt 

og er forberedt på konvensjonell krigføring, er en fredsbevarende styrke svært utsatt dersom 

den plutselig skulle bli angrepet, som de belgiske fredsbevarende styrkene i Rwanda i 1994.47 

Dette er et viktig poeng når vi ser på tilfeller av motvillighet til å sende fredsbevarende 

                                                 
43 Børresen, Jacob; Gjeseth, Gullow; Tamnes, Rolf: Norsk forsvarshistorie Bind 5 1970-2000 Allianseforsvar i 
2004 s.167 
44 Lundestad: 2015 s. 57 
45 Børresen; Gjeseth; Tamnes: s.167 
46 Børresen; Gjeseth; Tamnes: s.167 
47 10 belgiske soldater ble drept da folkemordet i Rwanda startet i april 1994 og hutu-militser angrep huset til 
statsminister Agathe Uwilingiyimana. Se Power, Samantha: «A problem from hell» America and the age of 
genocide 2002 kapittel 10. 
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styrker inn i harde konfliktområder, og når vi ser på tilfeller der massakrer har skjedd selv 

med fredsbevarende styrker i området, og hvorfor bruk av fredsopprettende styrker ble mer 

prominent utover 1990-tallet. 

Slutten på den kalde krigen åpnet for muligheten for store, fredsopprettende multilaterale 

militæroperasjoner med godkjennelse fra FNs sikkerhetsråd. Disse ble frontet av den 

gjenværende supermakten USA, med støtte fra NATO og andre allierte. Den mest 

umiddelbare konsekvensen av denne muligheten viste seg etter at Saddam Husseins Irak 

invaderte Kuwait i august 1990.48 FNs sikkerhetsråd igangsatte sanksjoner mot Irak og krevde 

tilbaketrekning av Irakiske styrker. Da Irak nektet, klarte USA å stable på beina en bred 

koalisjon, og med hjemmel i FN-paktens artikkel 7, og mandat fra sikkerhetsrådet, igangsatte 

USA og dets allierte en bombekampanje mot irakiske mål 17. Januar 1991. 24. Februar ble 

bakkestyrker satt inn, og irakiske styrker ble beseiret på 4 dager.49 At Sovjetunionen, som 

tidligere hadde vært en alliert av Irak, støttet den fredsopprettende operasjonen, viser til det 

dramatiske skiftet i internasjonal politikk som skjedde rundt tiårs-skiftet 1989-1991.50 USA 

brukte også perioden tiden mellom august og januar 1990-91 på å forsikre seg om 

sikkerhetsrådets godkjennelse og samle en så bred koalisjon som mulig før det militære 

angrepet fant sted. At operasjonen stoppet da den hadde fylt sitt mandat og ikke fortsatte inn 

på irakisk territorium for å avsette Saddam Hussein, viser til at også USA følte det nødvendig 

å ha verdenssamfunnet med seg.51 Troen på FN som mandatgiver, og verdien av multilaterale 

operasjoner, stod sterkt de første årene etter den kalde krigen.  

SV var i all hovedsak mot den amerikanskledede intervensjonen mot Irak. Motstanden mot 

krigen dog mest i hvordan den ble, eller det var fryktet at den skulle bli, gjennomført. Som 

forklart i 3.1., var SV skeptiske til amerikansk ledelse over militæroperasjoner, også 

operasjoner med FN-mandat, og Solheim selv uttalte til klassekampen i september 1990 at: 

«Ethvert engasjement i Gulfen bør foregå i FN-regi, vi kan ikke finansiere militæroperasjoner 

vi ikke har noen innflytelse på».52 Særlig problematisk for SV var det at Norge teknisk sett 

bidro til den amerikanske krigsinnsatsen med å sende forsyningsskipet K/V Andenes for å 

støtte den danske korvetten Olfert Fischer, under operasjon Desert Shield, blokaden av Irak i 

                                                 
48 Lundestad: 2015 s. 130 
49 Lundestad: 2015 s. 130 
50 Lundestad: 2015 s. 130 
51 Finnemore, Martha: The purpose of intervention 2003 s. 134 
52 Solheim, Erik i Klassekampen 1.9.1990 s.7 
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forkant av operasjon Desert Storm.53 Etter hvert som den amerikanskledede koalisjonen og 

Irak kom nærmere full krig, ble det allikevel tydeligere at det ikke var full enighet i SV om 

hvordan partiet skulle ta stilling til krigen. Erik Solheim og SVs utenrikspolitiske talsperson, 

Paul Chaffey, hadde motstridene syn på saken da de ble sitert i klassekampen 1. desember 

1990. Solheim uttalte at:  

Hovedpoenget mitt har hele tida vært å hindre en militær konfrontasjon, men det er Saddam 

Hussein som er aggressoren her. Og man kan ikke avskrive bruk av militære midler – det ville 

vært det samme som å akseptere hele invasjonen av Kuwait.54  

Videre poengterte han at han fortsatt var imot at K/V Andenes deltok i golfen. Paul Chaffey 

var derimot tydeligere i sitt anti-krig ståsted:  

Jeg ville stemt imot FN-resolusjonen hvis den åpner for bruk av militær makt. Det er ikke 

tidspunktet nå for å åpne for bruk av militær makt for da lar man ikke den økonomiske 

blokaden få en sjanse til å virke … Jeg er også imot at FN åpner for bruk av militære midler 

så lenge disse militære styrkene ikke er under FN-kontroll.55 

Andre sentrale SV’ere støttet Chaffeys posisjon, og i forbindelse med stortingsdebatten om 

hvorvidt Norge skulle sende feltsykehus til Saudi-Arabia i februar 1991 uttalte Rolf Ketil 

Bjørn, SVs forsvarspolitiske talsperson at «Det norske feltsykehuset i Saudi-Arabia er et 

aktivt norsk bidrag til krigen og til krigshandlingene i Gulfen» fra stortingets talerstol.56 I 

samme sammenheng anklaget Paul Chaffey Stortinget for å bryte Grunnlovens paragraf 25, 

og at regjeringen «later (…) som om dette sanitetskompaniet skulle dreie seg om en slags 

fredsbevarende FN-innsats og ikke deltakelse i regulær krig».57 58 De andre partiene på 

Stortinget reagerte negativt på å bli anklaget for å ha brutt grunnloven. Saken endte med at 

Stortinget stemte overveldende for å sende feltsykehuset til Saudi-Arabia med 106 mot 13 

stemmer.59 Etter frigjøringen av Kuwait kommenterte Solheim til Aftenposten 28. Februar at: 

«Jeg er meget glad for at vi nå har fått fred i Gulfen, og jeg håper inderlig at noen i Irak 

                                                 
53 Forsvarets museer, Marinemuseet om Gulfkrigen: 
http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-
tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen Sist sett 28.10.2018. 
54 Solheim, Erik i Klassekampen 1.12.1990 s. 5 
55 Chaffey, Paul i Klassekampen 1.12.1990 s. 5 
56 Bjørn, Rolf Ketil i Aftenposten 5.2.1991  
57 Chaffey, Paul i Aftenposten 5.2.1991  
58 Grunnlovens paragraf 25 omhandler bl.a. Stortingets makt til å sende norske tropper til krig, ref. Lovdata.no 
Kongeriket Norges Grunnlov paragraf 25. Anklagen ble avvist av de andre partiene.  
59 Aftenposten 5.2.1991 

http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen
http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen
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styrter Saddam Hussein slik at vi kan få en varig fred».60 På spørsmål om hvorvidt SVs 

«linje», det vil si ikke-intervensjonsposisjon, var feil da den «harde» linjen hadde vunnet frem 

svarte han at «Det viser at den harde linje fører til militær seier. Om det bidrar til varig fred, 

må vi vente noen år med å bedømme … Men jeg frykter at dette er en militær seier som ikke 

har skapt grunnlaget for varig fred i området».61 

Chaffey og Solheim var for så vidt enige om at norsk deltakelse ikke var ønsket av SV, men 

der Chaffey erklærte en klar opposisjon til bruk av militærmakt, og at uansett tilfelle burde de 

militære styrkene være under FN-kontroll, frontet Solheim en mer pragmatisk linje der, 

grunnet omstendighetene, han kunne se seg nødt til å akseptere et amerikanskledet angrep på 

Irak. Som han uttalte: «Det er Saddam Hussein som er aggressoren her».62 Ut fra kildene kan 

det virke som at Solheims skepsis til bruk av militærmakt hovedsakelig gikk ut på hvor 

effektivt det ville være, noe som skulle gjenta seg ved uttalelser om krigene i det gamle 

Jugoslavia. Chaffeys uttalelse fra 1990 var derimot mer prinsippbelagt og lignet svært på 

formuleringen som kom i arbeidsprogrammet fra 1993.  

3.4 Legitim bruk av makt 

Det er særlig 3 faktorer som viser til en endring i stormaktsintervensjoner mot slutten av og 

etter den kalde krigen: For det første var intervensjonene sanksjonert av FNs sikkerhetsråd, 

for det andre var de multilaterale, det vil si at flere aktører som tar del i operasjonen, selv om 

den kunne være under for eksempel amerikansk ledelse, og de skjer i økende grad utover 90-

tallet med en humanitær begrunnelse. 

At intervensjonen skjer med mandat fra FN gjør en militær intervensjon lovlig i henhold til 

folkeretten. At intervensjonen er multilateral styrker legitimiteten til operasjonen, fordi det er 

flere stater involverte som ideelt sett fungerer som en slags ‘kontroll’ på hverandre. 

Multilaterale operasjoner vurderes som forebyggende for at en stat bruker intervensjonen for å 

tjene sine egne interesser, som gjerne er tilfelle dersom intervensjonen hadde vært unilateral. 

Vietnamkrigen eller Sovjetunionens invasjon av Afghanistan er eksempler på dette.63 Det 

siste, at en stat påberoper seg en humanitær årsak for intervensjonen, signaliserer at målet for 

                                                 
60 Solheim, Erik i Aftenposten 28.2.1991 
61 Solheim, Erik i Aftenposten 28.2.1991 
62 Solheim, Erik i Klassekampen 1.12.1990 s. 5 
63 Selv om andre stater bidro enten med etterretning eller utstyr, er det rimelig å kalle disse krigene for 
unilaterale operasjoner fra amerikansk og sovjetisk side, da de så overlegent hadde ledelsen. 
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intervensjonen ikke er å tjene egne interesser, men å gripe inn i tjeneste av 

menneskerettigheter.  

Når det kommer til humanitære intervensjoner og unilateralisme, forklarer Martha Finnemore 

i The purpose of intervention problemet med å påberope seg humanitære årsaker når en stat 

unilateralt militært går inn i en annen stat. Eksempler som trekkes frem er Indias intervensjon 

i Øst-Pakistan/Bangladesh) i 1971, Tanzanias intervensjon i Uganda i 1979 og Vietnams 

intervensjon i Kambodsja i 1979.64 Alle disse operasjonene hadde solide humanitære årsaker 

til intervensjoner, men ble utført unilateralt og uten FN-mandat. I tilfelle India, som 

kronologisk var det første av dem, ble intervensjonen begrunnet på humanitært grunnlag, både 

i FNs generalforsamling og i sikkerhetsrådet.65 Da dette argumentet ikke ble akseptert, og 

situasjonen i Øst-Pakistan ble sett på som et indre anliggende, og at de rundt en million 

menneskene som ble drept av pakistanske sikkerhetsstyrker ikke kvalifiserte til et brudd på 

folkeretten, brukte India i stedet selvforsvar som rettferdiggjøring for intervensjon.66 Det 

virker også klart at det ikke kun lå humanitære hensyn bak den indiske intervensjonen, da 

Pakistan og India har vært rivaler siden statenes opprinnelse, men at den humanitære 

rettferdiggjørelsen ble avvist så raskt i FN at India måtte trekke den, gir uttrykk for den 

manglende legitimiteten en stat hadde til å erklære en unilateral humanitær intervensjon. I 

tilfellene Tanzania og Vietnam, så gikk de militært inn i Idi Amins Uganda og Pol Pots 

Kambodsja og avsatte regimene. Selv om disse intervensjonene, som med India, også tjente 

egne sikkerhetspolitiske interesser, ville ikke argumentet med intervensjon på humanitært 

grunnlag vært upassende fra et objektivt ståsted. Disse regimene var noen av de mest brutale i 

verdenshistorien, og både Tanzania og Vietnam gikk lenger i sine intervensjoner enn hva som 

hadde vært å eliminere den umiddelbare trusselen fra både Uganda og Kambodsja, som var 

grensetrefninger.67 Til tross for dette, brukte hverken Tanzania eller Vietnam 

menneskerettigheter eller folkemord som argument for intervensjonene. Tanzania distanserte 

seg faktisk fra dette argumentet, og Vietnam ble fordømt i en FN-resolusjon for sin 

inngripen.68 Selv om disse eksemplene periodisk kommer fra den kalde krigen, og dette 

kapitlet handler om internasjonal utvikling i kjølvannet av murens fall, viser de til problemet 

med å påberope seg humanitært grunnlag for unilateral militær inngripen i en annen stat: Er 
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det unilateralt, mistenkes det fort at det ligger nasjonale interesser bak, og selv om 

menneskerettighetsbruddene er betraktelige, blir det ikke akseptert av verdenssamfunnet som 

en legitim grunn til brudd på folkeretten.  

Multilaterale operasjoner viste seg dermed tryggere, og det eneste egentlige legitime 

alternativet når det kom til intervensjoner på humanitært grunnlag. De aller fleste av disse har 

vært tradisjonelle fredsbevarende styrker, men som tidligere beskrevet kommer disse etter 

invitasjon, eller i hvert fall godkjennelse fra de stridende partene i en konflikt. Med unntak av 

den tidligere nevnte Korea-krigen, var Gulf-krigen i 1991 det første eksempelet på en 

multilateral fredsopprettende operasjon med FN-mandat, men at den kom som en respons på 

et brudd på folkeretten, gjorde det lettere å få godkjent da den ikke kunne bli argumentert mot 

på samme grunnlag. Med borgerkrigene som blusset opp utover 1990-tallet, var det i 

hovedsak her den teoretiske konflikten rundt intervensjonspolitikk lå: Når kan en stat eller en 

gruppe stater legitimt gripe militært inn i stater som opplever menneskerettighetsbrudd, selv 

om det bryter med folkeretten?69  

Multilaterale intervensjoner løser langt på vei mange av legitimerings-problemene som 

oppstår ved unilaterale intervensjoner. Ved multilaterale humanitære intervensjoner fordeles 

ansvaret over flere stater, og deltakende stater støtter selvfølgelig oppunder operasjonen, slik 

at det i hvert fall finnes en grad av internasjonal konsensus for operasjonen. For at den skal 

være ‘lovlig’, krevde den også mandat fra FNs sikkerhetsråd, og dersom dette er på plass er 

det per definisjon ingen stormakter (USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike) som er 

imot intervensjonen. Slike operasjoner er hjemlet i FN-paktens kapittel 7, artikkel 42: 

Skulle Sikkerhetsrådet mene at de tiltak som omhandles i artikkel 41 vil bli utilstrekkelige (…) 

kan det treffes slike tiltak ved stridskrefter i luften, til lands og til sjøs som måtte være 

nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.70 

Med internasjonal fred og sikkerhet menes det i utgangspunktet stater som angriper andre 

stater, som med Iraks invasjon av Kuwait i 1990, men ble benyttet i større grad til å omfatte 

humanitære katastrofer i form av folkemord eller frykt for folkemord utover 1990-tallet. 

                                                 
69 Med opplever menneskerettighetsbrudd menes det her at menneskerettighetsbrudd foregår, enten av staten 
eller på grunn av manglende evne hos staten til å hindre slike. For eksempel: under borgerkrigen i det tidligere 
Jugoslavia er det vanskelig å definere hva som er «staten» og ikke, så jeg velger å ordlegge meg slik. 
70 FN pakten kapittel 7, artikkel 42: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten Sist sett 07.10.2018 
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En multilateral militær intervensjon med mandat fra FNs sikkerhetsråd ville dermed være en 

ganske trygg affære, formelt sett. At intervensjoner ønskes multilaterale, også fra 

stormaktenes side og med FN-mandat, reduserer sjansen for å sette uheldig presedens, for 

eksempel i et tenkt tilfelle der USA intervenerer mot sine naboland, så dermed kan Russland 

eller Kina gjøre det samme. Ved mistanke om skjulte motiver og egeninteresser kan slikt 

ideelt stoppes av veto-maktene i sikkerhetsrådet, og tilliten til slike operasjoner ble styrket. 

3.5 Humanitære fredsopprettende militæroperasjoner 1992-1995 

Selv om gulfkrigen markerte starten på den nye formen for intervensjon etter 1990, skilte den 

seg ut fra konfliktene som brøt ut etter. Gulf-krigen kom som respons på Iraks invasjon og 

annektering av Kuwait, og var på sett og vis en konvensjonell krig i form av at det var stater 

som var i konflikt med hverandre. Mer representativt for 1990-tallet var dog konfliktene som 

brøt ut etter gulfkrigen: Disse var preget av borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander, 

med grobunn i etniske konflikter, kaos i feilede stater, eller begge. Verdenssamfunnet grep i 

større eller mindre grad inn i disse konfliktene, og fokuset for dette delkapittelet ligger på 

utviklingen av bruken av humanitære fredsopprettende intervensjoner.  

Somalia 

Etter at den Somaliske diktatoren Muhammed Siad Barre ble avsatt tidlig i 1991, kollapset 

den somaliske staten.71 Med et manglende statsapparat utviklet situasjonen i Somalia seg raskt 

til et kaos der rivaliserende klaner kriget med hverandre, og hundretusenvis av somaliere 

døde, enten som følge av konflikt eller som følge av sult og sykdommer. Situasjonen ble gjort 

enda verre ved at det var tørke. I April 1992 beregnet FN at 4.5 millioner mennesker trengte 

nødhjelp. 72Det var tydelig at verdenssamfunnet måtte gripe inn for å forhindre en total 

humanitær katastrofe. Som forklart tidligere i dette kapitelet, skjer en fredsbevarende 

operasjon med samtykke fra de stridende partene. FN-systemet satt Somalia på agendaen og 

forsøkte å starte fredssamtaler med de stridende partene fra Januar 1992.73 Tilstandene i 

Somalia ble allikevel ikke noe bedre etter hvert som FN-systemet vedtok resolusjoner 

omkring våpen-embargo, observatørkorps og humanitær assistanse. Det var først med 

Sikkerhetsrådsresolusjon 794 (1992) 3. Desember 1992 at sikkerhetsrådet gav mandat til en 
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fredsopprettende operasjon i henhold til artikkel 7.74 USAs president George Bush stilte 

amerikanske tropper til rådighet, og iverksatte Operation Restore Hope. Operasjonen fikk i 

FN-systemet navnet UNITAF (Unitefied Task Force). I løper av desember 1992 ble rundt 

30 000 amerikanske soldater sendt til Somalia.75 Selv om USA stod for majoriteten av 

styrken, deltok i underkant av 20 andre land med rundt 10 000 soldater, blant dem Norge og 

Pakistan.76 

President Bush hadde et spesielt engasjement for Somalia. Kenneth Rutherford forteller i 

Humanitarianism under fire hvordan presidenten, både før og etter å ha tapt presidentvalget 

til William «Bill» Clinton 3. November 1992 presset på for å finne en løsning på den 

humanitære krisen. Det er interessant hvordan Somalia ikke hadde noen åpenbar strategisk 

betydning for USA.77 I tillegg til Rutherford blir dette også påpekt av Martha Finnemore i the 

purpose of intervention. Det går an å tolke dette engasjementet på flere måter, men en av 

tolkningene kan i hvert fall være at viktigheten av universelle menneskerettigheter, fred og 

sikkerhet for sivile over hele verden, hadde fått en stor nok plass i utenrikspolitikken til å få 

en amerikansk president til å sende soldater for å beskytte de. Somalia kan således vurderes 

som en ren humanitær intervensjon, og et produkt av den internasjonale situasjonen etter den 

kalde krigen. At USA stod for det meste av den militære delen av operasjonen kan også 

forklares med kapasitet: FN-systemet hadde ikke kapasitet til å ta ledelsen for en slik aksjon, 

men USA hadde.78 På samme måte som USA hadde tatt ledelsen i gulf-krigen i 1991, tok de 

ledelsen her, og skulle gjøre det både i Haiti i og i samarbeid med NATO i det tidligere 

Jugoslavia. 

SVs ambisjon om at FN skulle ha ledelsen over slike fredsopprettende operasjoner møtte 

problemer på dette punktet. Selv om det virker som at FN-systemet hadde ambisjoner om å 

sitte på mye av kontrollen ved humanitære operasjoner selv, poengterte FNs generalsekretær 

Boutros Boutros-Gali i forbindelse med den amerikanske ledelsen i Somalia at: 
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While it that would be consistent with the recent expansion of the Organization’s role in the 

maintenance of international peace and security, the Secretariat (…) did not have the 

capability to undertake an operation of the size and urgency required in Somalia.79 

SVs posisjon på ledelse av fredsopprettende operasjoner var kanskje mer en ambisjon for 

hvordan FN-systemet burde reformeres, men reformer og politikk tar tid, og humanitære 

katastrofer er akutte. Det virker som at det er på slike spørsmål mye av konflikten rundt Erik 

Solheims utenrikspolitikk gikk på, og videre til Kristin Halvorsens behandling av Kosovo-

saken: «Venstrevingen», i dette tilfellet de som ønsket å holde seg til arbeids- og 

prinsipprogram, mente at ledelsen dreide SV vekk fra sine kjerneprinsipper ved å akseptere 

bruk av militærmakt, også under amerikansk ledelse, mens Solheim, Halvorsen og deres 

støttespillere så de humanitære situasjonene som akutte og med behov for en løsning der og 

da. 

Operasjonen i Somalia var i utgangspunktet en suksess. I Januar hadde styrken sikret 

flyplasser og havner, og hadde skapt et miljø i Somalia der det var mulig å gjennomføre 

hjelpearbeid.80 Parallelt med den militære og humanitære innsatsen foregikk det forhandlinger 

mellom FN og Somaliske politiske bevegelser. Et stort problem i Somalia var antal let våpen 

som florerte i militsgruppene, og FNs generalsekretær Boutros Boutros-Gali ønsket å se disse 

gruppene avvæpnet. I mars 1993 vedtok sikkerhetsrådet resolusjon UNSC 814, som en del av 

avtalen som hadde blitt inngått med 15 somaliske politiske grupperinger.81 UNSC 814 

lanserte UNSOM II, som var et fornyet oppdrag for det tidligere UNITAF med mandat til å 

avvæpne Somaliske militsgrupper med alle nødvendige midler.82 Mandatet til å avvæpne med 

alle nødvendige midler eskalerte konflikten mellom FN-styrkene og de Somaliske militsene, 

og 5 Juni 1993 ble 25 Pakistanske soldater drept, 10 savnet og 58 såret i  den somaliske 

hovedstaden Mogadishu.83 UNSOM II responderte på angrepet på de pakistanske soldatene 

med å trappe opp konflikten med flere luft- og bakkeangrep mot militsgrupper syd i 

Mogadishu. Amerikanske spesialstyrker, under amerikansk kommando, bidro i  operasjoner 

syd i Mogadishu etter hendelsen 5. juni, men 3. oktober ble to amerikanske black hawk 

helikoptre skutt ned av en somalisk militsgruppe under kommando av general Aidid.84 Den 
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påfølgende redningsaksjonen resulterte i 18 døde og 75 sårede amerikanske soldater.85 Kort 

tid etter besluttet den amerikanske presidenten Bill Clinton å trekke USA ut av Somalia innen 

mars 1994.86 

De amerikanske tapene i Somalia skulle vise seg viktig for amerikansk intervensjonspolitikk 

gjennom resten av Bill Clintons presidentperiode. Optimismen til bruk av militære midler i 

humanitær tjeneste som hadde preget president Bush sin periode, fikk en knekk med de 

amerikanske dødsfallene. Somalia hadde, først med angrepet på de pakistanske soldatene, så 

de amerikanske, at det var kostbart å bidra med bakkestyrker i land med borgerkrigslignende 

tilstander. Den manglende oversikten om fiendens bevegelser og motiver, begrensningene på 

bruk av militære midler med hensyn til sivilbefolkning og den store faren for tap av soldater 

bidro til at intervensjonspolitikken til USA endret seg i retning av å bruke luftmakt ovenfor 

bakkestyrker. Erfaringene fra Somalia bidro til å gjøre USA mer var på å stille styrker til 

kompliserte, langtrekkende bakkeoperasjoner. På samme måte som Vietnamkrigen påvirket 

amerikansk vilje til å involveres i bakkekriger, hadde Somalia en lignende effekt, om enn i 

mindre skala. 

Haiti og Rwanda 

30. September 1991 ble den demokratisk valgte presidenten på Haiti, Jean-Bertrand Aristide, 

avsatt i et militærkupp og tvunget i eksil.87 Flere runder med sanksjoner og forhandlinger 

fortsatte frem til juli 1993, da en avtale om fredelig gjenopprettelse av demokrati og 

menneskerettigheter ble inngått. Da det amerikanske skipet USS Harlan County ble sendt til 

Haiti 11. oktober 1993 med 220 militære FN-personell, ble skipet hindret i å legge til i havnen 

i Port-au-Prince av en væpnet folkemengde.88 Hendelsen ble tolket som at militærregimet 

ikke fulgte inngåtte avtaler, og sanksjoner ble pålagt Haiti på nytt. Samantha Powers i A 

problem from hell at dette var en ydmykelse for USA, og bidro til at multilaterale humanitære 

oppdrag var «all risk and no gain».89 At hendelsen skjedde en drøy uke etter tapet av de 

amerikanske soldatene i Mogadishu kan ha bidratt til denne vurderingen. Situasjonen for 

sivilbefolkningen ble stadig verre, særlig for Aristides støttespillere, utover høsten 1993 og 

våren 1993. FN-systemet iverksatte nye sanksjoner og forsøk på diplomatiske løsninger, men 
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19. September 1994 invaderte en multinasjonal FN-styrke på 28 land med amerikanske 

styrker i spissen Haiti, i tråd med sikkerhetsrådsresolusjon 940 (1994).90 Operasjonen møtte 

lite motstand, og 15. oktober returnerte Aristide og fortsatte som president for Haiti.  

Noen måneder før intervensjonen i Haiti eksploderte den lille afrikanske staten Rwanda i det 

verste folkemordet etter den kalde krigen. På to måneder mellom april og juni 1994 ble 

mellom rundt 800 000 mennesker drept, de fleste fra den etniske minoritetsgruppen Tutsi.91 

FN hadde fredsbevarende styrker i landet, men disse var lett bevæpnet og klarte på ingen 

betydelig måte å forhindre drapsbølgen som startet 6. April 1994. 10 belgiske soldater ble 

drept da de forsøkte å beskytte statsminister Agathe Uwilingiyimana, noe som resulterte i at 

de fleste av FNs fredsbevarende styrker ble trukket ut av Rwanda.92 Noen storstilt humanitær 

intervensjon kom aldri. Faktisk ble det arbeidet aktivt imot en intervensjon av noe slag, både 

fredsbevarende og fredsopprettende fra amerikansk hold. 93 7. April bad Generalløytnant 

Romeo Dallaire, høystkommanderende for UNAMIR (United Nations Mission In Rwanda) 

om tillatelse til å bruke makt for å beskytte sivile, men ble nektet av USAs FN-ambassadør 

Madeleine Albright på grunnlaget av at, ifølge Dallaire: «UN headquarters didn’t want to be 

viewed as taking sides …».94 Den eneste løsningen ville vært «A large and heavily armed 

coalition led by a major power, but because of Somalia, the US military wasn’t going to 

undertaket that».95 Folkemordet ble dermed i stor grad ignorert. Rutherford forteller at USAs 

motvilje til å involvere seg i Rwanda var en direkte følge av erfaringene fra Somalia. 

Optimismen som hadde preget de første post-kald-krig-årene hadde innen sommeren 1994 

blitt erstattet med forsiktighet og skepsis. At USA likevel intervenerte i Haiti kan forklares 

med Haitis geografiske posisjon og viktighet i amerikansk sikkerhetspolitikk, og 

flyktningproblemet USA fikk med Haitiske flyktninger etter Aristides avsettelse.96  

Det har ikke lykkes forfatter å finne konkrete uttalelser fra SV om situasjonen på Haiti eller 

militæroperasjonen for å gjenopprette Aristide-styret. Det virker allikevel fra mediekildene fra 

perioden at dette var en sak som fikk mye oppmerksomhet på norsk politisk venstreside. 

Klassekampen og Arbeiderbladet har flere artikler om hendelsene på Haiti, men selv ikke Ny 
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tid, SVs partiavis fra perioden, har, så vidt forfatter har sett, vist til konkrete uttalelser fra SV. 

Partidokumenter, i form av for eksempel sakspapirer fra landsmøte i 1993, har ikke vært 

tilgjengelig for forfatter.97 

Partidokumenter om Folkemordet i Rwanda finnes det også lite om. I kontrast til Haiti-

situasjonen fikk dog denne humanitære krisen liten oppmerksomhet også i media før 

situasjonen hadde eskalert til en total humanitær katastrofe. SV selv hadde så vidt forfatter vet 

ingen uttalelser om Rwanda i samtiden. Erik Solheim selv skrev i sin selvbiografi Nærmere 

fra 1999 at «Sjøl de mest moderne dataprogrammer klarer ikke å finne ordet «Rwanda» nevnt 

i stortingsdebatter våren 1994. Ikke av meg heller» støtter oppunder at folkemordet i Rwanda 

fikk lite oppmerksomhet i norsk politikk mens noe fortsatt kunne bli gjort.98 Rwanda ble 

allikevel et viktig argument i SV-debatter i årene som fulgte. Sammen med massedrapene i 

Bosnia gav de et dystert bilde på hva som kunne skjer dersom verdenssamfunnet ikke grep 

inn i humanitære kriser, og var således viktige argumenter for de som endte med å støtte 

trusselen om NATOs bombing av Serbia høsten 1998 og selve bombingen vinteren og våren 

1999. 

Bosnia 

Krigene på Balkan startet i juni 1991 da delrepublikkene Slovenia og Kroatia løsrev seg fra 

Jugoslavia, som førte til en kort 10-dagers krig mellom Slovenia og Jugoslavia, og en syv 

måneder lang krig mellom Kroatia og Jugoslavia, dominert av delrepublikken Serbia. 99 

Årsaken til den lengre og langt blodigere krigen mellom Kroatia og Jugoslavia var at Kroatia 

hadde en betydelig serbisk minoritet. Etnisitet hadde i utgangspunktet vært en av 

hovedårsakene for løsrivelsen, da Serbia under ledelse av Slobodan Milosevic i månedene før 

hadde fyrt opp under serbisk nasjonalisme og dominans i Jugoslavia.100 I mars fulgte 

delrepublikken Bosnia etter Slovenia og Kroatia og erklærte selvstendighet etter en 

folkeavstemning etter oppfordring fra USA og EF.101 Folkeavstemningen, som skulle hindre 

vold, resulterte i 99.4 prosent ja til løsrivelse. Folkeavstemningen ble dog boikottet av de 

fleste serbere i Bosnia, de serbiske lederne i Bosnia erklærte sin egen stat, og borgerkrigen var 
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et faktum. De Jugoslaviske militære styrkene var dominert av serbere, og sammen med 

bosniske serbiske stryker utgjorde de en betydelig styrke på 80 000 uniformerte soldater som 

generelt var godt utrustet.102 I Bosnia var det tre etniske grupper som kjempet om kontroll: 

Bosniske Kroater, Bosniske Serbere, og Bosniske muslimer. Kroatene hadde støtte fra Kroatia 

og serberne fra Serbia, men de bosniske muslimene stod alene. Allerede fra dagen løsrivelsen 

fant sted begynte serbiske styrker å etnisk rense områder med bosniske muslimer.103 

I løpet av de nesten 3 ½ årene raste borgerkrigen i Bosnia uten at verdenssamfunnet klarte å 

forbedre situasjonen på noen betydelig måte. 200 000 bosniere døde og 2 millioner måtte 

flykte fra hjemmene sine.104 EF, USA og FN fordømte Serbias støtte til de serbiske bosniske 

«opprørerne», men fordi troverdige trusler uteble, ignorerte Milosevic i stor grad protester fra 

verdenssamfunnet mot volden og undertrykkingen som fant sted.105 Bosnia hadde blitt 

anerkjent av blant andre EF og USA som en selvstendig stat i 1992, men amerikanske 

tjenestemenn «viewed it as a civil war» ifølge Samantha Powers.106 «Europe», i denne 

sammenhengen EF, skulle ta ledelsen over håndteringen av oppløsningen av Jugoslavia fra 

starten av, men viste seg utilstrekkelige til å påvirke Serbia. USA, under president Bush, var 

preget av en administrasjon som bestod av utenrikspolitiske realister, som mente at USA ikke 

skulle involvere seg i konflikter på humanitær basis.107 Dette står noe i kontrast med gulf-

krigen, men der hadde USA strategiske interesser knyttet til olje. Det står veldig i kontrast til 

president Bush sitt engasjement i Somalia, men slik forfatter har forstått kildene, var også 

dette noe som ble vurdert som mindre viktig av presidentens rådgivere, men mer som et 

personlig engasjement fra presidenten. At EF ikke greide å få på plass en fredelig løsning, og 

at Bush-administrasjonen så på saken som et indre anliggende, kan ha hatt en påvirkning på 

hvorfor militærmakt ikke ble satt inn tidligere. FN var tidlig inne i konflikten med 

fredsbevarende styrker i form av UNPROFOR (United Nations Protection Force) fra april 

1992 i tråd med sikkerhetsrådsresolusjon 749 (1992).108 Norge deltok i UNPROFOR, men 

den fredsbevarende operasjonen viste seg utilstrekkelig til å hindre massedrapene. I 1993 

vedtok sikkerhetsrådet en «no-fly-zone» over Bosnia med mandat til å skyte ned fly og 
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helikoptre med mandat i henhold til FN-paktens kapittel 7.109 NATO-fly skjøt ned 4 Serbiske 

fly og bombet en flystripe etter at serbiske fly hadde brutt flyforbudet over Bosnia. FN tok 

handling, og fattet resolusjoner i forsøk på å begrense Serbia og de serbiske bosniernes 

kapabiliteter, men de fredsbevarende styrkene på bakken hadde hverken mandat eller utstyr til 

å effektivt beskytte sivilbefolkningen. 

Da Bill Clinton overtok som President i 1993, var USA allerede tungt involvert i Somalia, og 

viste også motvilje til å involvere amerikanske styrker i bakkekrig på Balkan, selv om 

Clinton-administrasjonen viste større vilje til å fordømme Serbia.110 Luftangrep var et 

alternativ, men det var bekymringer knyttet til at et i utgangspunktet lite engasjement ville 

utvikle seg til et større. Allikevel, i februar 1994, etter at 68 bosniske muslimer hadde blitt 

drept av et artilleriangrep fra serbiske styrker i Sarajevo truet presidenten serberne med 

bombing fra USA og NATO om volden ikke tok slutt.111 Erik Solheim kommenterte om 

USAs trusler om angrep på serberne til partiavisen Ny tid at «Det er bra hvis man lykkes (…) 

Men jeg er skeptisk til om man lykkes.».112 Videre utdypet han sin bekymring om til hvorvidt 

trusler om bombing ville lykkes:  

Jeg er skeptisk til om man lykkes, ikke om formålet er godt. Og skepsisen bunner i at det ikke 

finnes troverdige planer for hvordan man vil reagere videre hvis de serbiske styrkene velger å 

slå tilbake.113 

Skepsisen bunnet altså i en manglende plan dersom bombing av serbiske styrker ikke ville 

være effektive. Hva skulle NATO gjøre dersom serbiske styrker slo tilbake? Eller angrep 

fredsbevarende styrker? SVs posisjon, eller hvert fall Erik Solheims tolkning av denne, på 

NATOs rolle i Bosnia ble også tydeliggjort i dette intervjuet i Ny tid:  

Hvis man med bombing lykkes å oppheve blokaden av Sarajevo, er det positivt. SVs landsmøte 

slo fast at SV prinsipielt støtter fredsbevarende og fredsopprettende aksjoner. Vi er ikke imot 

at FN setter en slik oppgave til NATO, for det finnes ingen alternativer, i hvert fall ikke i dette 

tilfellet.114 
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Denne uttalelsen viser til en betydelig utvikling i SVs posisjon på NATO. Uttalelsen var ikke 

uproblematisk for partifeller, og Solheim ble kritisert via leserinnlegg og kommentarer i Ny 

tid etter intervjuet. Allikevel gjenspeilet Solheims uttalelser arbeidsprogrammet, og var et 

tilfelle av at SVs politiske posisjon på fredsopprettende styrker ble satt ut i praksis. Det var 

også en annerkjennelse av realitetene: Det var ingen andre enn NATO og USA som hadde 

vilje eller kapasitet til å agere i Bosnia. Bombingen av de serbiske styrkene rundt Sarajevo 

uteble, med unntak av periodiske nålestikk bombinger mot serbiske forsyningsdepot, som 

hadde svært begrenset effekt.115 

Situasjonen i Bosnia eskalerte gjennom 1995, og kulminerte i Srebrenica-massakren i Bosnia 

i Juli 1995. Mer enn 7000 bosniske muslimer ble drept og puttet i massegraver av serbiske 

styrker i det største massemordet i Europa siden andre verdenskrig.116 Srebrenica-massakren 

fant dessuten sted i et «sikkert» FN-område. Etter press fra Sikkerhetsrådet og NATO, og 

lange forhandlinger, ble en våpenhvileavtale for Bosnia underskrevet i Dayton, Ohio i USA 

14. Desember 1995. Dayton-avtalen, utover å erklære våpenhvile mellom partene, 

tilbaketrekning av fremmede (ikke FN) styrker og mer, inviterte til opprettelsen av en 

flernasjonal styrke under NATO-kommando og med FN mandat. Denne styrken ble IFOR 

(Implementation Force), en styrke på 60 000 personer med både bidrag fra både NATO og 

ikke-NATO land, inkludert en russisk brigade. IFOR hadde mandat til å bruke 

fredsopprettende midler, altså militærmakt utover selvforsvar, for å sørge for at avtalen ble 

gjennomført.117 IFOR viste større evne en UNPROFOR til å stabilisere situasjonen, og Bosnia 

roet seg betraktelig etter 1995, men tilstedeværelse var fortsatt nødvendig. IFOR ble i 1996 

redusert til 32 000 personer og omdøpt SFOR (Stabilisation Force). Norge deltok i 

IFOR/SFOR i NORDPOL-brigaden sammen med Danmark, Sverige og Polen, fra Januar 

1996 til 2004 med totalt over 3600 personer.118 

Krigen i Bosnia og EFs og FNs manglende handlingsevne illustrerte USA og NATOs rolle i 

intervensjoner. IFOR var et tidlig tegn på NATOs fremvoksende out-of-area-strategi, som 

skulle vise seg viktig for Kosovo-krigen 4 år senere. NATOs ekspanderende rolle var 

problematisk i SV, som i sin grunnfilosofi ønsket å se NATO avviklet til fordel for et 
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alleuropeisk sikkerhetssystem. NATOs tunge involvering i Bosnia fra 1995 viste allikevel at 

dersom man ønsket å forhindre folkemord, så var det kun NATO og USA som hadde 

kapasitet til å gjøre dette. Erik Solheims pragmatiske linje åpnet for å jobbe innenfor disse 

rammene, mens venstrevingen i partiet viste seg langt mer skeptisk til NATOs ekspanderende 

rolle som fredsoppretter på vegne av FN, og i tilfelle Kosovo, uten FN mandat. Disse 

spørsmålene blir behandlet i kapittel 4 og 5. 
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Kapittel 4: Høyre om, venstre om: SV 1995-1997 

Masse rart ble vedtatt der.119  

– Kristin Halvorsen om 1997-landsmøtet. 

Sosialistisk Venstrepartis landsmøte i Ålesund 8.-11. Juni 1995 markerte en seier for 

partileder Erik Solheim og hans mer pragmatiske politiske linje. Ikke bare ble han gjenvalgt 

som partileder uten noe betydelig opposisjonsalternativ, men fikk også presset gjennom et 

nytt prinsipprogram som både søkte å reformere NATO i første omgang kontra tidligere krav 

om full utmeldelse, og som redefinerte sosialisme som både et mål og som en prosess. Kristin 

Halvorsen ble også valgt som ny kvinnepolitisk leder. For Solheims del var målet å fjerne 

dogmene og gjøre det mulig å søke makt og innflytelse på stortinget gjennom samarbeid med 

andre partier, uten å være bundet av rigide sosialistiske prinsipper. 

4.1. Gjenvalg av Erik Solheim 

Erik Solheim ble gjenvalg som partileder under landsmøtet i Ålesund 8.-11. Juni 1995. I talen 

sin på landsmøtets andre dag krevde han at «SV må være et åpent, søkende og udogmatisk 

parti» og at «Vi må søke makt og innflytelse for få igjennom vår politikk».120 Solheim var 

mer interessert i å ha gjennomførbare målsetninger i arbeids og prinsipprogrammene enn å ha 

de mest radikale prinsippene som ikke realistisk ville la seg gjennomføre. Hovedkonfliktlinjen 

i SV under Solheims lederskap gikk ut på Solheims søken etter å oppnå realistiske politiske 

løsninger, og opposisjonen som fryktet at denne veien førte SV for langt vekk fra sine 

kjerneprinsipper. «Det 3. standpunkt gir ikke noe mening når det bare eksisterer en blokk, 

nemlig NATO og USA» forklarte Solheim i intervju i 2018.121  

For å kunne gjennomføre poltikk var det viktig for Solheim å ha handlingsrom. Han 

understreket i landsmøtetalen at «Hvis dere gjenvelger meg, er det ikke som pressetalsmann, 

men som leder av SV».122 Solheims tale ble beskrevet som veldig god. Ifølge Frank Rossavik 

mottok han trettito klappsalver og ett minutts stående applaus.123 Til tross for den varme 

responsen, ble han ikke lenge etter etterfulgt på talerstolen av Hans Ebbing fra Bergen SV, 
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«Venstrefløyens frontfigur», som talte kritisk mot partilederen.124 Ebbing sa at «Du blir nok 

gjenvalgt. Skriv bare flere bøker, men så lenge du er leder av SV, er det på grunnlag av de 

programmene som er vedtatt her, ikke de bøker du måtte skrive».125 Boken Ebbing refererte 

til var Erik Solheims Den store samtalen, et politisk verk som tok opp den teknologiske 

revolusjonen, demokratiets fremtid, og miljø, men der han også tok avstand fra marxismen og 

oktoberrevolusjonen, og SV/SFs tidligere omgang med kommunistdiktaturer.126 At boken ble 

gitt ut tidlig på våren 1995 provoserte venstrefløyen i partiet, da det kunne oppfattes som et 

‘alternativ’ til prinsipprogrammet som skulle vedtas den kommende sommeren under 

landsmøtet. Ebbings Solheim-kritiske tale under landsmøtet «høstet taktfast jubel …»127. 

Arbeiderbladets dekning av talene vurderte saken slik at «… mange ikke ønsker et SV som et 

‘AP-light’».128 

Til tross for kritikken Solheim mottok under landsmøtet, og som han hadde mottatt i 

forbindelse med utgivelsen av boken sin, maktet ikke opposisjonen å finne en alternativ 

lederkandidat, og kritikken av Solheim fremstår mer som signalsending enn som trusler. Selv 

om flere ønsket å se Solheim gå, blant andre Trondheim SV, klarte ikke opposisjonen å finne 

en motkandidat som både ønsket å ta over, eller realistisk kunne bli valgt.129  Dersom Solheim 

skulle funnet på å gå av som leder var det ingen som var klar til å ta over, noe som antakelig 

ville svekket partiet før kommunevalget bare noen måneder etter landsmøtet. Solheim hadde 

dermed indirekte pressmiddel til å få prinsipprogrammet han ønsket. Han stilte aldri noe 

formelt ultimatum fra talerstolen om dette, men Solheim forteller selv i nærmere fra 1999 at 

han ville gått av som leder dersom landsmøtet vedtok et prinsipprogram «… som sa nei til 

norsk NATO-medlemskap», og at han hadde avskjedstalen klar i tilfelle det gjorde det.130 I 

intervju med forfatter forklarer Solheim at han så på NATO-diskusjonen som «en litt passé 

(gammeldags. Red.) debatt … Dette var viktige og store spørsmål under den kalde krigen, 

men mindre sentrale etter den kalde krigen»131. Solheim påpekte også at det var klart at det 

ikke var noen oppslutning blant nordmenn for å gå ut av NATO, og at det var bedre å være 

med for å påvirke endringer innenfra, og hindre at NATO ble brukt «som redskap til 
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amerikanske formål».132 Kort summert kan Solheims posisjon på NATO-spørsmålet forklares 

med at debatten ble vurdert som fjern for folk flest, med ingen realistisk sjanse for norsk 

NATO-utmeldelse, og en tapende valgstrategi dersom partiet skulle fokusere for mye på det. 

Solheim ønsket et NATO-standpunkt som ikke skulle stå i veien for at SV fikk gjennomslag 

på annen politikk.  

Uten at Solheim nevner det i boken sin selv, forteller Frank Rossavik at Solheim stilte 

kabinettspørsmål med at «Alle sersjanter pluss medlemmene av valgkomiteen fikk beskjed 

om at partilederen ville gå av dersom landsmøtet ikke myket opp SVs holdning til NATO».133 

I fotnoten refererer Rossavik til intervju med Roger Schjerva fra 2010. Schjerva satt i 

valgkomiteen under landsmøtet. Uansett hadde Solheim tydelig signalisert fra talerstolen at 

han ikke ønsket å være bundet av et prinsipprogram han ikke trodde på. Kristin Halvorsen 

forklarte i intervju at: 

Skammen over at man ikke hadde klart å hindre folkemordet i Rwanda som gjorde ganske 

sterkt inntrykk og som blant annet var med på den type formuleringer som kom på landsmøtet 

i 1995.134 

Folkemordet i Rwanda og krigen som raste i Bosnia er et viktig bakteppe når man skal forstå 

hvorfor Solheim og partiledelsen ønsket en oppmykning ovenfor NATO. Som forklart i 

kapittel 3, bare USA og NATO hadde kapasitet til å gripe militært inn i humanitære 

katastrofer, og skulle man forhindre slike gav det lite mening å stå hardt på sitt anti-NATO-

syn. 

Erik Solheim ble gjenvalgt som partileder uten noen motkandidat, men krevde skriftlig 

stemmeavgivning for å «røyke ut hvor stor opposisjonen var».135 På spørsmål om hvor mange 

blanke stemmer partilederen kunne tåle, fikk Ny Tid svaret at «Han tåler tredve» fra en 

hviskende stortingsrepresentant.136 Resultatet ble 28 blanke og 167 for Solheim.137 

Eilef A. Meland, stortingsrepresentant fra Rogaland, som var populær med venstrefløyen, ble 
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dog valgt som en av to nestledere.138 Meland ble, ifølge Solheim, «… innsatt for å holde meg 

i øra».139  

4.2 Prinsipprogrammet fra Ålesund 

Sosialistisk Venstrepartis prinsipprogram fra 1995 hadde to vedtak som er spesielt relevant 

for denne oppgaven. Det første var oppmykningen i forhold til NATO, og den andre en aksept 

av fredsopprettende operasjoner med FN-mandat. 

Formuleringen av NATO-vedtaket var: 

SV går imot oppbygging av nye maktblokker, NATOs atomstrategi, og går inn for at NATO 

avvikles til fordel for et alleuropeisk sikkerhetssystem. Dersom det viser seg at dette ikke er 

mulig, må Norge gå ut av NATO.140 

Selv om uttalelsen, eller resten av prinsipprogrammet for den del, på ingen måter er positivt 

innstilt ovenfor NATO, stiller den i motsetning til tidligere posisjoner hos SV ikke krav om 

umiddelbar norsk utmeldelse av NATO. I prinsipprogrammet fra 1995 søkes det å reformere 

NATO til et alleuropeisk sikkerhetssystem først, for så kreve utmeldelse dersom dette ikke 

viste seg mulig. I praktisk politikk hadde det nok lite å si, siden SV var (og er) det eneste 

partiet på stortinget som ønsker å enten melde Norge ut av NATO eller å reformere NATO (i 

hvert fall i så stor grad), men omformuleringen gjorde det mulig for stortingsgruppa å ta et 

steg tilbake fra den harde anti-nato-linja og heller søke å påvirke norsk NATO-medlemskap i 

SVs retning fremfor å ta fullstendig avstand fra det. For SVs rolle i stortinget ville også et 

bastant ‘NATO-nei’ kunne hindre samarbeid. Kristin Halvorsen forteller i intervju med 

forfatter at «Erik Solheim (…) var veldig opptatt av å få (…) noen formuleringer rundt som 

ikke stengte for samarbeid med andre partier».141 Hvor vidt vedtaket representerer en mer 

positiv holdning til NATO eller ikke er et spørsmål det er flere svar på, men det viser i hvert 

fall en holdningsendring i hvordan SV skulle angripe NATO-spørsmålet. 

Prinsipprogramvedtaket fra 1995 søker en mer pragmatisk løsning enn tidligere.  

Det andre vedtaket av særlig betydning for oppgaven, ble formulert slik: 
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Dersom FN skal kunne spille en sjølstendig internasjonal rolle, må organisasjonen også få 

tilført makt og midler som står i forhold til de oppgaver som skal løses. FN må videre ha 

mulighet for å få gjennomføre fredsskapende og fredsbevarende operasjoner når det er brei 

enighet om dette. Slike operasjoner må være underlagt FN-kommando og ha internasjonalt 

aksepterte målsetninger som sitt grunnlag. En stormakts bruk av militærmakt på fremmed 

jord – både i og utenfor FN-systemet – for å forsvare egne interesser, kan imidlertid aldri 

aksepteres.142  

Prinsipprogrammet går videre over hvordan SV ønsker at FN-systemet skal fungere. Det 

viktigste i denne sammenhengen er viktigheten av at fredsbevarende og fredsskapende 

operasjoner foregår under FN-kommando og flagg, må ikke misbrukes av stormakter, at 

vetoretten i sikkerhetsrådet opprettholdes, men at sikkerhetsrådets permanente representasjon 

utvides til å inkludere land fra Afrika, Latin-Amerika og Asia, og at SV støtter fremveksten 

av internasjonale fredsskapende og fredsbevarende institusjoner og avtaler innenfor FN-

systemet.143 

På neste side av prinsipprogrammet, står det under overskriften Retning: nordisk sikkerhet at 

«SV vil gå inn for utdanning av felles nordiske militære styrker som kan stilles til rådighet for 

FN».144 

Landsmøtet vedtok med 99 mot 80 stemmer at Norge kunne delta i fredsbevarende styrker 

med FN mandat.145 Det er uklart ut fra kildematerialet om dette refererer til kun ‘nordiske 

militære styrkes som kan stilles til rådighet for FN’ eller hele støtten til fredsskapende og 

fredsbevarende styrker tidligere i prinsipprogrammet. Det er mulig at distinksjonen ikke ble 

tydeliggjort og sådan var en upresis formulering åpen for tolkning.   

4.3 Landsmøte 1997  

SVs ordinære landsmøte i 1997 fant sted 2.-4. mai i Oslo. Landsmøtet vedtok Kristin 

Halvorsen som SVs nye partileder. Opptrappingen til Halvorsens overtakelse av ledervervet 

hadde dog ikke skjedd helt udramatisk. Kristin Halvorsen hadde blitt spurt om å overta 

ledervervet etter Erik Solheim, og takket ja til dette 1. Februar 1997.146 Den eneste potensielle 
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utfordreren var Eilef Meland fra venstrevingen, men han ville ikke bli leder. Han kunne 

derimot tenke seg å bli nestleder, men Kristin Halvorsen «Så tydelig som det kan sies uten 

rene ord (…) klart at hun ikke ville ha Meland som nestleder».147 Det ble ramaskrik på blant 

venstrefløyen i partiet. For eksempel skrev Hans Ebbing et innlegg til Klassekampen 11. 

Februar 1997 der han kraftig kritiserte den kommende partilederen for håndteringen av 

Meland-saken.148 I intervju med forfatter forklarte Halvorsen at grunnen til at valget ikke falt 

på Meland, var hovedsakelig av praktiske årsaker. Kristin Halvorsen var i 1997 en 

småbarnsmor, og trengte en nestleder som kunne stille opp på kort varsel og bodde i Oslo.149 

Eilef Meland bodde i Stavanger. Om oppstyret kommenterte Halvorsen at «Ja. Det var mange 

som politiserte det veldig, og det de hadde til felles var at de var godt voksne menn uten 

småbarn».150 

Til tross for den noe turbulente starten ble Halvorsen tatt godt imot på landsmøtet og valgt til 

ledervervet lørdag 3. mai. Viktigheten av tidspunktet for valget av leder skulle vise seg dagen 

etter, da arbeidsprogrammet ble vedtatt. Halvorsen forklarte i intervju at siden hun hadde blitt 

valgt som leder på lørdagen, hadde hun mistet forhandlingskortet sitt på søndagen:  

På det landsmøtet gjorde jeg en feil som jeg aldri gjorde siden, det at jeg ble valgt på lørdag, 

og at arbeidsprogrammet på søndag. Det betydde man hadde ingen makt over landsmøtet i 

forhold til de vedtakene som ble gjort (…) Jeg var opptatt av å ha et arbeidsprogram jeg 

kunne være leder på, men når jeg var valgt på lørdag så var jeg valgt på lørdag, da kunne de 

vedta akkurat det de ville.151 

At Halvorsen ikke kunne true med å ikke stille som leder dersom arbeidsprogrammet dreide 

for langt vekk fra hennes, eller i det hele tatt gjennomførbar, politikk ble utnyttet. Blant annet 

vedtok en uttalelse som problematiserte SVs posisjon for samarbeid med arbeiderpartiet:  

I den nåværende politiske situasjonen taler alt for at SV bør markere en sjølstendig og 

kapitalismekritisk profil. Begrunnelsen for dette er både valgtaktisk og prinsipiell. Sentrale 

saker for SV vil være (…) på det internasjonale plan, kamp mot NATO-utvidelsen og 

blokkbygging (…) I alle disse spørsmålene konstaterer vi at avstanden har økt mellom SV og 
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Arbeiderpartiet (…) SV bør derfor holde seg utenfor dagens regjeringsdiskusjon og satse på 

samarbeid fra sak til sak med andre partier.152 

Det kommer ikke klart frem fra kildene hva partiledelsens posisjon på samarbeid med 

arbeiderpartiet var, men både Erik Solheim og Kristin Halvorsen var tydelige i intervjuer på at 

de søkte handlingsrom til å få gjennomslag for sin politikk via samarbeid med andre partier. 

En uttalelse som understreket vanskeligheten med et slikt samarbeid kan neppe ha vært 

partiledelsens ønske.  

Arbeidsprogrammet reverserte også endringene i SVs posisjon på NATO fra 

prinsipprogrammet fra 1995. Nord-trøndelag fylkeslag hadde sendt inn et forslag om ny 

posisjon på NATO-spørsmålet: 

Det er nå klart at NATO ikke vil gå inn i OSSE for å danne et nytt alleuropeisk 

sikkerhetssystem, men planlegger å utvide alliansen østover (…) Som oppfølging av 

prinsipprogrammet krever årsmøtet (i Nord-Trøndelag fylkeslag, red.) at SVs landsstyre og 

landsmøte fatter vedtak om at Norge går ut av NATO. Stortingsgruppa må fremme slik forslag 

i Stortinget (…).153 

Selv om ordlyden i arbeidsprogrammet ikke var like krass som den fra Nord-Trøndelag, endte 

arbeidsprogrammet opp med en formulering på NATO-spørsmålet som sa at «SV vil arbeide 

for at Norge går ut av NATO. Så lenge vi ikke får oppslutning om dette, vil SV arbeide for at 

Norge går inn for endringer i NATO».154 Rekkefølgen ble altså snudd. I stedet for å søke 

reformer for så melde seg ut dersom det ikke gikk som formuleringen i prinsipprogrammet sa, 

ville SV i arbeidsprogrammet melde Norge ut av NATO i utgangspunktet, for så jobbe for 

reformer om dette ikke gikk. Vedtaket gikk stikk imot Erik Solheims posisjon i 1995, og var 

urealistisk å få gjennomslag for i Stortinget. Det var på sett og vis 

prinsipprogramformuleringen også, men denne tonet i det minste ned ordlyden mot NATO, 

og muliggjorde en slags ignorering av spørsmålet når det kom til samarbeid med andre 

partier. Arbeidsprogramformuleringen signaliserte at dette var en sak SV var villig til å 

kjempe hardt for. Det var også flere andre ting som ble vedtatt på 1997-landsmøtet som 
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vanskelig ville la seg gjennomføre eller ikke gjenspeilet ledelsens politiske posisjoner, for 

eksempel at Norge skulle melde seg ut av Verdens handelsorganisasjon, WTO. 

Utover det norske NATO-medlemskapet behandlet også arbeidsprogrammet NATOs nye rolle 

etter den kalde krigen:» «SV vil (…) gå imot at NATO engasjerer seg utenfor sitt 

mandatområde («out-of-area»-strategien) uten etter oppdrag fra OSSE eller FN» og fremmet 

OSSE som et alternativ til NATO «SV arbeider for at forebygging av krig og konflikter først 

og fremst skal skje gjennom FN og OSSE.»155Målet var å styrke OSSE (tidligere KSSE) som 

et alleuropeisk sikkerhetssystem. Arbeidsprogrammet går også imot NATOs ekspansjon 

østover.156 Disse punktene var forholdsvis i henhold til prinsipprogrammet fra 1995. 

Vårt land rapporterte mandag 5. mai at «landsmøtet til Sosialistisk Venstreparti jublet fram 

Kristin Halvorsen som ny leder. Men de utstyrte henne med et langt rødere og mer 

ytterliggående partiprogram enn hun ønsket seg».157 Kontrasten mellom prinsipprogrammet 

og partiledelsen, og arbeidsprogrammet tydeliggjorde seg raskt. 7. Mai sendte SVs 

parlamentariske leder, Kjellbjørg Lunde, et brev til sentralstyre for å klargjøre SVs politikk: 

Landsmøtet i SV fatta på fleire punkt vedtak som inneber at at det ikkje er samsvar 

mellomprinsipprogrammet vårt og arbeidsprogrammet. Landsmøtet fatta og fleire viktige 

vedtak mot stemmene til dei som skal fronte politikken, dei som har ansvaret å sette politikken 

ut i livet. Dette gjeld særlig NATO og WTO. Ein slik situasjon stiller heilt spesielle krav til dei 

som skal forvalte vedtaka fra landsmøtet.158  

Lunde etterspurte videre en presisering fra sentralstyret om hva landsmøtevedtakene faktisk 

innebar. Kristin Halvorsen ønsket også denne klargjøringen. Halvorsen mente at 

 Det var mange spørsmål som det landsmøtet vedtok i arbeidsprogrammet som det var umulig 

(…) å forsvare, og som jeg ba landsstyret (sentralstyret, red.) etterpå om å være enig i (…) 

hvordan vi skulle legge fram eller tolke de vedtakene (…) så jeg slapp å gå fra programmet 

midt i valgkampen.159 

                                                 
155 SVs arbeidsprogram 1997-2001: Folkemakt mot Pengemakt 
156 SVs arbeidsprogram 1997-2001: Folkemakt mot Pengemakt 
157 Vårt land: 5.5.1997 
158 Kjellbjørg Lunde, parlamentarisk leder i SV oppfølgjing av landsmøtevedtak SV sitt sentralstyre 7.5.1997: SV-
landsmøte 1997 ARBARK ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti Aa – L0013 mappe 214 arbeidsdokumenter sak 5 
uttalelser 
159 Halvorsen, Kristin: Intervju med forfatter 12.4.2018 
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Halvorsen fikk støtte i sentralstyret. Resultatet ble en enighet i sentralstyret om at 

prinsipprogrammet hadde forrang ovenfor arbeidsprogrammet. I praksis betød det at 

arbeidsprogrammet fra 1997 ble satt til side. Dette kommer ikke eksplisitt fram i kildene, men 

støttes av intervju med Kristin Halvorsen og det faktum at SV ikke frontet politikken fra 

1997-programmet i ettertid.  

I motsetning til prinsipprogrammet fra 1995 og arbeidsprogrammet fra 1993 tok 1997-

programmet for seg konkrete konflikter, i dette tilfellet situasjonen på Balkan. SV erklærte 

støtte til beskyttelse av Bosnia med militære midler: 

SV mener videre det er viktig å forsvare Bosnia som flernasjonal stat og at hele det 

internasjonale samfunn må sikre Bosnias yttergrenser, også med militære midler dersom det 

skulle være nødvendig.160  

Hvilke militære midler det er snakk om nevnes ikke i arbeidsprogrammet. SVs visjon var at 

fredsopprettende operasjoner skulle skje under FN-kommando, men slik jeg har forsøkt å vise 

i kapittel 3, var det i realiteten ikke et alternativ. Enhver stor fredsopprettende operasjon ville 

nødvendigvis ha krevd involvering fra USA og/eller NATO. 

Partiet viste også fremsynthet når det kom til Kosovo: 

Faren for krig er tilstede. Hittil har ikke albanerne vært sterke nok militært til at dette har 

skjedd. En oppgave for det internasjonale samfunn må derfor være å forebygge voldelige 

konflikter i området (…) faren for krig er tilstede (…) SV vil i perioden (…) arbeide for at det 

legges internasjonalt press på Serbia slik at albanerne blir sikra sjølstyre og grunnleggende 

menneskerettigheter.161 

Det er interessant at et parti som, som vist, fattet så “ekstreme venstre-vedtak” at partiledelsen 

endte med å sette dem til side, også fattet vedtak som støttet partiledelsens posisjon på bruk 

av militærmakt. Dersom man aksepterer at venstrevingen “kuppet” landsmøtet i 1997, kan 

man undres hvorfor det ble et så stort opprør i partiet over Stortingsgruppas avgjørelse om å 

støtte trusler om bombing av Serbia høsten 1998, et drøyt år etter at partiet hadde vedtatt å 

godta bruk av militærmakt i Bosnia om nødvendig, og å legge internasjonalt press på Serbia i 

forhold til Kosovo. Hvorfor det skulle være greit å bruke militærmakt i beskyttelse av Bosnia 
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og ikke av Kosovo? Og at partiledelsen hadde tilsidesatt arbeidsprogrammet kan ikke ha hatt 

noe å si, hvis flertallet hadde ønsket disse posisjonene uansett i 1997. En mulighet er at et 

flertall av landsmøtedelegatene i noen grad støttet bruk av militære midler for å hindre 

humanitære katastrofer, også i 1998 og 1999, men de som var imot Stortingsgruppas 

avgjørelse protesterte så kraftig at disse ble overdøvd. En mer konkret årsak ligger i at både 

prinsipprogrammet fra 1995 og arbeidsprogrammet fra 1997 slo fast at enhver 

fredsopprettende militærintervensjon måtte ha mandat fra FN eller OSSE, noe Kosovo-krigen 

ikke hadde. Dette spørsmålet blir behandlet i kapittel 5. 
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Kapittel 5: Kosovo-saken: SV 1998-1999 

 

FNs manglende handlingsevne ved utbruddet av Kosovokrigen høsten 1998 problematiserte 

SVs posisjon i forhold til FN og NATO. Norge valgte å delta i luftoperasjonen mot Serbia 

våren 1999. Selv om Norge aktivt hadde deltatt på Balkan siden 1992, skilte Kosovo-krigen 

seg fra de FN-sanksjonerte fredsbevarende styrkene Norge tidligere hadde tatt del i, ved at 

Kina og Russland i sikkerhetsrådet blokkerte at det ble gitt noe FN-mandat for en 

luftoperasjon mot Serbia.162 NATO valgte da å gå inn alene, uten FN-mandat. SV måtte 

dermed velge mellom å støtte en NATO-operasjon på humanitært grunnlag som skulle 

komme Kosovo-albanerne i unnsetning, eller å stå med FNs avgjørelse (som institusjon) og 

indirekte støtte Serbia. Et flertall i SVs stortingsgruppe, seks mot tre, stemte for å støtte 

NATO-operasjonen.163 

5.1 Kosovo-krigen ulmer 

Konflikten i Kosovo eskalerte sommeren 1998, etter at det kosovoalbanske opprøret brøt ut i 

desember 1997 og vokste i styrke gjennom det første halvåret av 1998. Presidenten for den 

føderale republikken Jugoslavia, som innebefattet Serbia og Montenegro, Slobodan Milosevic 

responderte militært og serbiske styrker og kom i kamp med kosovo-albanske væpnede 

grupper. Den humanitære situasjonen i Kosovo forverret seg drastisk, med stor voldsbruk mot 

sivilbefolkningen. I Juni 1998 rapporterte den britiske avisen The Guardian at det allerede var 

100 000 kosovo-albanske flyktninger.164 Det var frykt for at man skulle se hendelser som 

minnet om Screbenica i løpet av kort tid dersom noe ikke ble gjort. 

Som respons på konflikten forsøkte vestlige representanter å presse Serbia (DFR Jugoslavia) 

til å stanse volden. Den britiske utenriksministeren Robin Cook uttale på 8. Juni 1998 vegne 

av Det europeiske ministerrådet: «I hope Milosevic is listening this time – this is his last 

warning. He should back off now».165 NATOs generalsekretær Javier Solana Madariaga var 

også tydelig i sitt budskap da han en snau uke etter Cook erklærte at: «On Kosovo, let me be 

                                                 
162 Børresen; Gjeseth; Tamnes 2004, 218 
163 Seierstad, Dag: Underveis – artikler 1949-2006 2006 s.143 
164 The guardian (London & Manchester) 9. Juni 1998, 11 
165 Ramet, Sabrina P: Balkan Babel – The disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of 
Milosevic 2002 s. 318-319 
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quite clear that NATO will not stand idle by. We will not allow a repeat of the situation in 

Bosnia in 1991»166 Det ble allikevel snart klart at NATO ønsket en diplomatisk løsning mer 

enn en militær, og NATO-tjenestemenn begynte å distansere seg fra tidligere trusler om 

inngripen i midten av Juni. Russlands president Boris Jeltsin kom også på banen og uttrykte 

motstand mot en unilateral NATO-intervensjon. Den russiske presidenten krevde at en 

NATO-operasjon måtte godkjennes av FNs sikkerhetsråd og av serbiske myndigheter.167 

Til tross for trusler, press og forsøk på diplomatiske løsninger ble det tydelig at Milosevic 

ikke var innstilt på å stanse krigen. I slutten av Juni 1998 igangsatte serbiske styrker en 

offensiv mot kosovo-albanske opprørsposisjoner, som dermed lanserte sin egen motoffensiv, 

som feilet totalt. Kosovo-albanerne tapte en serie av slag, og innen midten av september 1998 

var over 700 døde og 265 000 hjemløse.168 Med hundretusener av flyktninger i fjellene i 

grenseområdene mot Albania og Makedonia, og vinteren i anmarsj, fryktet vestlige 

representanter for skjebnen til flyktningene. Kombinert med rapporter fra Amnesty 

International som rapporterte grusomme krigsforbrytelser og overgrep mot sivilbefolkningen, 

fornyet NATO sine trusler om militær inngripen i konflikten dersom Serbias krigsoperasjoner 

i Kosovo ikke opphørte.169 Robin Cook utstedte 23. September 1998 et ultimatum til 

Milosevic: «There must now be be a cease-fire and rapid progress on political dialogue, 

which is the only route to a lasting solution to the humanitarian problem».170 Den serbiske 

statsministeren Mirko Marjanovic annonserte mindre enn en uke etter at Serbiske «anti-terror-

aktiviteter» i Kosovo var avsluttet, og ville bare fortsette dersom «terrorhandlinger» 

fortsatte.171 Dagen etter statsministerens uttalelse observerte midlertidig vestlige diplomater 

15 døde sivile kosovo-albanere: 

Two of the bodies had been decapitated. One woman was missing her foot. One elderly man 

had his throat cut, apparanently with a kitchen knife that lay on his chest. A boy of less than 

10 also had his throat slit.172 
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169 Ramet: 2002 s. 321 
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171 Ramet: 2002 s. 321 
172 International Herald Tribune (Tokyo ed.) 30. september 1998 s. 5 sitert i: Ramet, Sabrina P: Balkan Babel – 
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Også 14 andre døde sivile ble funnet i en nærliggende landsby. NATO responderte med å 

sette i gang forberedelser for et mulig luftangrep mot Serbia. Milosevic skjønte at NATO 

denne gangen mente alvor, og gikk i dialog med den amerikanske diplomaten Richard 

Holbrooke i Oktober 1998.173 Det var i denne svært spente situasjonen tidlig i oktober at SVs 

stortingsgruppe måtte gi sitt råd til regjeringen om hvorvidt Norge burde bidra til en NATO-

luftoperasjon mot Den føderale republikken Jugoslavia. 

5.2 Stortingsgruppas behandling av Kosovo-saken 

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe behandlet situasjonen i Kosovo for første gang på et 

gruppemøte 10. Juni 1998. Stortingsgruppa bestod av 9 representanter: Kristin Halvorsen, 

Erik Solheim, Øystein Djupedal, Karin Andersen, Inge Myrvoll, Olav Gunnar Ballo, Hallgeir 

H. Langeland, Rolf Reikvam og Ågot Valle. Erik Solheim, som var medlem av stortingets 

utvidede utenrikskomité, redegjorde for situasjonen og vurderinger om eventuelle NATO-

tiltak.174 Solheim orienterte om situasjonen i Kosovo igjen en uke etter.175 

 I Oktober 1998 innkalte regjeringen til møte i Stortingets utvidete utenrikskomité. Komiteen, 

der alle partiene sitter, mottar fortrolig informasjon fra regjeringen og gir sine råd. Nå gjaldt 

det spørsmål om maktbruk overfor Serbia. Og nå måtte SV gi sitt råd til regjeringen. Saken 

kom uvarslet, og «plutselig hastet det», som Kristi Halvorsen sier. Hun og Erik Solheim 

diskuterte saken og var enige i om at rådet til regjeringen måtte være ja.176  

Etter at regjeringen hadde orientert Stortingets utvidete utenrikskomité om tilstanden i 

Kosovo og bedt partiene gi råd om eventuell bruk av våpenmakt i NATO-regi mot Serbia, ble 

saken tatt opp på stortingsgruppemøtet 7. Oktober 1998. Solheim redegjorde for situasjonen i 

Kosovo og i Serbia/Jugoslavia. Stortingsgruppas protokoller sier at: 

 På tross av de mange innvendinger som kan og skal reises mot en NATO-aksjon, anbefalte 

Solheim at han på gruppas vegne kan gi en "skeptisk og nyansert aksept" for aksjoner i den 

helt spesielle situasjonen som gjelder i Kosovo.177 

                                                 
173 Ramet: 2002 s. 321-322 
174 Protokoll til SVs stortingsgruppe: Møtedato Onsdag 10.06.1998, sak 7. Situasjonen i Kosovo 
175 Protokoll til SVs stortingsgruppe: Møtedato Onsdag 17.06.1998, sak 5. Situasjonen i Kosovo 
176 Rossavik: 2012 392 
177 Protokoll til SVs stortingsgruppe: Møtedato Onsdag 07.10.1998, sak 4. Situasjonen i Kosovo 
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Stortingsgruppa sluttet seg til Erik Solheims anbefaling med 5 mot 2 stemmer. De to som var 

imot var Hallgeir Langeland og Rolf Reikvam. Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle var på reise, 

men Ballo ville stemt «ja» og Valle «nei», så resultatet ville blitt det samme.178 Erik Solheim 

kunne dermed på møtet med Stortingets utvidete utenrikskomité dagen etter råde regjeringen 

til å støtte en NATO-operasjon mot Serbia dersom volden ikke opphørte. Det er verdt å merke 

at uenigheten i Stortingsgruppa var sterk, og flertallet prøvde hardt å overbevise de to som var 

imot til å stemme for: «Ledelsen gjorde alt for å få enstemmighet. Møtet ble stoppet flere 

ganger for å bearbeide dissenterne, men de stod på sitt.»179  

En uke etter, 14. Oktober, redegjorde Solheim for situasjonen og utviklingen etter forrige 

gruppemøte. Stortingsgruppa drøftet videre håndtering av saken, og protokollen sier at:  

Det sendes et brev fra gruppa til sentralstyret, der det redegjøres for saksbehandling, 

argumentasjon, tro og tvil, og der også mindretallets syn blir redegjort for. Brevet bør videre 

invitere til en debatt om hvordan denne type saker, der gruppa på kort varsel skal gi et råd, 

kan gis en god nok behandling organisasjonsmessig.180  

Saken var nå behandlet i stortingsgruppa, og rådet til regjeringen gitt. Nå gjenstod det for 

stortingsrepresentantene å stå til ansvar overfor sentralstyret/landsstyret (sentralstyret leder 

partiet mellom landstyremøtene, ref. SV.no/partiet/sentralstyret). Stortingsrepresentantene 

visste at de, ved å stemme for norsk støtte til en NATO-operasjon som ikke var i regi av FN, 

gikk imot sitt eget arbeidsprogram som slår fast at: 

«SV vil … Videre å gå imot at NATO engasjerer seg utenfor sitt mandatområde ("out-of-

area"-strategien), uten etter oppdrag fra OSSE eller FN».181  

Langeland, Reikvam og Valle, som hadde vært imot, ønsket en tilførsel til protokollen:  

"Vi presiserer at vi fortsatt er uenige i det vedtaket som ble fattet i gruppemøte 7/10. Vi vil 

arbeide videre i organisasjonen for at prinsipp- og arbeidsprogrammets formuleringer om at 

fredsskapende operasjoner skal ha et folkerettslig grunnlag gjennom en enstemmighet i FN, 

skal gjelde, og for at organisasjonen i liknende saker skal høres på en forsvarlig måte."182  

                                                 
178 Rossavik: 2012 s. 392 
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Uenigheten i stortingsgruppa, og senere i den videre debatten i partiet, gikk altså på hvordan 

man skulle veie den humanitære situasjonen på bakken i Kosovo opp mot folkeretten. 

Flertallet i gruppa mente at støtte burde gis til en NATO-aksjon som kunne være ulovlig etter 

internasjonal lov, med basis i nødrett, kontra synet til mindretallet som argumenterte for at 

stater ikke kan gripe inn i andre staters indre anliggender uten at en resolusjon fra FN lå til 

grunn.   

5.3 Landsstyrets respons 

Sosialistisk Venstrepartis landsstyre holdt møte 21. og 22 November 1998. Følgende 

uttalelser fra landsstyret er basert på sakspapirer til møte i stortingsgruppa 25. November med 

en oppsummering av landsstyremøtet fra landsstyret, altså responsen til stortingsgruppas 

behandling av kosovo-saken. Landsstyrets uttalelse startet med å understreke den vanskelige 

humanitære situasjonen i Kosovo: 

«Borgerkrigen i Kosovo har drevet hundretusener av mennesker på flukt, mange er drept og 

tusener har vært i fare. Europa har igjen stått overfor en humanitær katastrofe i det området 

som var det tidligere Jugoslavia».183 

Videre ble det redegjort det for SVs posisjon på at handling var nødvendig og at partiet støttet 

FNs engasjement og krav til Slobodan Milosevic. Landsstyret påpekte så at det har vært 

uenighet i behandlingen av saken i stortingsgruppa, og at flertallet i landsstyret var uenig i 

konklusjonen til flertallet i stortingsgruppa. Uenigheten ble formulert med to spørsmål: 

1. Var situasjonen for de albanske flyktningene så dramatiske at Folkerettens ikke-

intervensjonsprinsipp og krav om FN-mandat måtte vike for nødrett? 

2. Vil bombing av serbiske militærstillinger bidra til å bedre situasjonen for flyktnin-

gene i Kosovo på kort sikt og til å gjøre politiske løsninger mer sannsynlige?184 

Landsstyret påpekte at det var uenig i stortingsgruppas vurdering av disse spørsmålene, men 

skriver også at de hadde respekt for andre standpunkter. Rundt tiden landsstyremøtet ble 

holdt, hadde situasjonen i Kosovo roet seg noe. Etter trusler om bombing fra NATO begynte 

serbiske styrker å trekke seg, sakte, ut av Kosovo rundt 16. Oktober, etter en avtale inngått 
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mellom Slobodan Milosevic og den amerikanske diplomaten Richard Holbrooke 12. 

Oktober.185 Landsstyret påpekte at «... en humanitær katastrofe ser ut til å være avverget selv 

om ikke konflikten er løst.»186 Til tross for den, tilsynelatende, avspenningen mellom Serbia 

og NATO, rettet landsstyret kritikk mot stortingsgruppas avgjørelse om å støtte trusler om 

NATO-bombing mot Serbia, ved å påpeke at ved å true med militær aksjon uten et klart 

mandat fra FNs sikkerhetsråd, så kunne det sette presedens og svekke FNs rolle som 

mandatgiver i fremtidige konflikter. Dersom mandat fra FNs sikkerhetsråd ikke var 

avgjørende her, hvorfor skulle det være nødvendig andre steder? Landsstyret kritiserer også at 

truslene mot Serbia «har hatt et visst preg av "gambling"», og at det ikke fantes en klar plan 

for hva som ville skje dersom NATO-bombing av serbiske mål ikke lyktes med å tvinge 

Serbia til å trekke seg ut av Kosovo.187  

Landsstyret bad videre om en utredning av nødrettens plass innenfor folkeretten, og bad 

stortingsgruppa om å ta initiativer i Stortinget for å styrke FN og OSSEs (Organisasjonen for 

sikkerhet og samarbeid i Europa) rolle i internasjonale konflikter og å sette fredsbyggende 

tiltak og konfliktløsningsstrategier som alternativ til militære inngrep i fokus. Til slutt bad 

Landsstyret om at stortingsgruppa om å, i fremtiden, trekke partiets styrende organer med 

som rådgivere før beslutninger tas i «Slike kontroversielle saker».188 Det ble understreket at 

dette burde ha skjedd i dette tilfellet:  

I vurdering av en så viktig sak - og hvor det ene alternativet representerte et klart brudd med 

arbeidsprogrammet, skulle organisasjonen blitt konsultert. Landsstyret ser at det var 

tidsknapphet og aksepterer på det grunnlag at en selv i dette tilfelle ikke ble sammenkalt.  

Landsstyret vil likevel presisere at sentralstyret burde vært innkalt, og utenrikspolitisk utvalg 

konsultert.189  

Denne endelige uttalelsen fra landsstyret var ett av to alternativer det ble stemt over. På 

landsstyremøtet ble det under prøvevoteringen gitt flertall til Åge R. Rosnes’ forslag som 
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fordømte stortingsgruppas vedtak. Da den endelige voteringen fant sted byttet Sosialistisk 

Ungdom – leder Heikki Holmås side og stemte for det mer moderate forslaget, som dermed 

vant med knapp margin.190I følge Heikki Holmås i intervju med forfatter byttet han stemme 

for å garantere et flertall for hvert fall et av forslagene: «Min vurdering var at vi ikke kunne 

risikere at vi ikke kom ut med en uttalelse».191 

Det er her verdt å bruke noen linjer på Sosialistisk Ungdoms engasjement i Kosovo før vi går 

videre på responsen fra partiet. SU hadde mottatt penger fra utenriksdepartementet for å 

opprette kontakt med ungdomsorganisasjoner på Balkan fra midten av 1990-tallet.192 

Sosialistisk Ungdom fikk derfor et tidlig varsel da konflikten i Kosovo begynte å ulme igjen 

tidlig i 1998. Våren 1998 inviterte SU Erik Solheim, som var SVs utenrikspolitiske 

talsperson, til SUs sentralstyremøte og foreslo at SV skulle ta til orde for at NATO med FN-

mandat skulle stille fredsbevarende styrker til Kosovo for å overvåke situasjonen.193  

Eventuelt andre, men det var liksom fredsbevarende soldater på bakken vi foreslo (…) Også 

sa Erik Solheim at det var helt urealistisk å se for seg at man kunne gjøre det, og han gikk 

ikke videre med det forslaget.194 

Heikki Holmås er usikker på hvorfor Solheim mente det var urealistisk. Antagelig, mente han, 

det var fordi det ikke ville vært realistisk å få med seg sikkerhetsrådet på det. Hvorvidt det var 

tilfelle så ville ikke det nødvendigvis hindre SV i å fronte ideen. Holmås sine uttalelser i 

intervju med forfatter får støtte fra Frank Rossaviks SV: Fra Kings bay til kongens bord, men 

også her er kilden Heikki Holmås, i et intervju fra 2010.195 Erik Solheim selv kunne ikke 

huske hendelsen under intervju med forfatter 3. April 2018. Jeg har forsøkt å finne materiale 

fra Sosialistisk Ungdoms arkiv, men det eneste møtet Solheim var på hos SU i 1998 var i 

Oktober: «Erik Solheim innledet om FNs rolle i internasjonale konflikter og om bakgrunnen 

for vedtaket i Stortingsgruppa i forbindelse med NATO-bombing i Kosova».196 Det ble 

opplyst at SU manglet noen referater fra April og Mai 1998. Akkurat hva som skjedde og i 

tilfelle hva grunnen til at SV ikke skulle fronte at NATO skulle stille med fredsbevarende 

                                                 
190 Rossavik: 2012 side 393 
191 Homlås, Heikki i intervju med forfatter 9.3.2018 
192 Homlås, Heikki i intervju med forfatter 9.3.2018 
193 Homlås, Heikki i intervju med forfatter 9.3.2018 
193 Homlås, Heikki i intervju med forfatter 9.3.2018 
194 Homlås, Heikki i intervju med forfatter 9.3.2018 
195 Rossavik: 2012 s. 393 
196 Sosialistisk Ungdom: Referat fra Sentralstyremøte 27.10.98. 
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styrker med FN-mandat til Kosovo forblir usikkert, men saken viser i alle fall en aksept for å 

bruke NATO-styrker som fredsbevarende styrker, og at det var et engasjement rundt disse 

spørsmålene i ungdomspartiet. 

5.4 Partiets respons 

Landsstyrets samlede uttalelse gav en nyansert kritikk av stortingsgruppa, men uttalelsene fra 

øvrige partimedlemmer i tiden etter var vesentlig skarpere i tonen. Styret i Haugesund SV gav 

«… si fulle støtte til Hallgeir Langeland sitt standpunkt når det gjeld Nato ‘aksjon’ i 

Kosovo».197 Også arbeidsutvalget (AU) i Rogaland SV støttet mindretallet i stortingsgruppa: 

«SV er et parti med sterke røtter i fredsbevegelsen … AU i Rogaland SV beklager at flertallet 

i Stortingsgruppa gjorde et vedtak som var i strid med dette»198 Den hardeste kritikken kom 

kanskje i form av et brev fra en rekke SV’ere i lederposisjoner i Rogaland, blant andre Kari 

Oftedal Lima, leder i fylkestingsgruppa, Herleiv Haugland, fylkesleder i Rogaland og Svein 

Strømme, leder av Haugesund SV. I brevet skrev de at: «Dette er så alvorlig at det vil være 

vanskelig å fortsette som SV-medlem hvis stortingsgruppa opprettholder sitt vedtak».199 

Akershus SV gav også sin støtte til mindretallet i stortingsgruppa, og skrev at «Vi finner det 

svært beklagelig at et flertall i stortingsgruppa så åpenbart handler i  strid med 

landsmøtevedtak».200 Hordaland SV, Førde SV, Trondheim SV, Kristiansand SV, Nord-

Trøndelag SV og Troms SV sendte alle brev eller e-post med lignende kritikk om 

Stortingsgruppa.201 Sosialistisk Ungdom (SU) var «… Sterkt uenig i beslutningen tatt av SVs 

stortingsgruppe … vedtaket er utvilsomt i strid med landsmøtevedtatt politikk og tidligere 

SV-politikk på Stortinget …»202 

                                                 
197 Styret i Haugesund SV, 4 November 1998: Behandlinga av «Kosovo-saka» Sak 30/98 Kosovo 
organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 
mappe 2792 
198 Hetland, Bjarte: Uttalelse om NATO-aksjon i Kosovo Sak 30/98 Kosovo organisasjonsuttalelser, 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 mappe 2792 
199 Lima, Kari O; Haugland, Herleiv m.fl: Til SVs stortingsgruppe/SV sentralt Sak 30/98 Kosovo 
organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstrepart i boks Da – 0534 
mappe 2792 
200 Akershus SV: Uttalelse fra Akershus SVs fylkesstyre 15. oktober 1998 Sak 30/98 Kosovo 
organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 
mappe 2792 
201 Samtlige uttalelser finnes i: Sak 30/98 Kosovo organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 mappe 2792 
202 Sosialistisk Ungdom: konflikten i Kosova Sak 30/98 Kosovo organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens 
Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 mappe 2792 
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Telemark SV var midlertidig mindre kritiske. Selv om styret uttalte at det var skeptisk til 

kosovo-vedtaket, og etterlyste at stortingsgruppa burde ha rådført seg med partiets 

medlemmer og styrende organer, mente de at «… beslutningen om å støtte NATO-aksjonen er 

endelig og ikke lar seg tilbakekalle».203 Stortingsgruppas flertall fikk også støtte fra fire 

fylkesrepresentanter i Nordland SV. I sitt brev til stortingsgruppa skriver de at «Vi vil gi 

uttrykk for at vi har stor forståelse og respekt for det standpunkt som flertallet i 

Stortingsgruppa har inntatt».204 Tross disse formildende meldingene var det tydelig at de 

sterkeste reaksjonene kom som protester mot Kosovo-vedtaket. Det kan allikevel være verdt å 

vurdere om nærværet av skarp kritikk og fraværet av ros gjenspeilte den reelle holdningen i 

partiet. Å uttrykke støtte til kosovo-vedtaket da det var så kraftig kritikk mot det kan ha blitt 

oppfattet som risikofylt med tanke på fremtidig posisjon i partiet, og de som var i tvil ville 

uansett vært tilbøyelige til å ikke uttale seg i sterke ordelag. Om en mer positiv holdning til 

kosovo-vedtaket var der fra starten av eller om den kom med utviklingen i Kosovo utover 

vinteren og våren 1999 er vanskelig å vite, men det virker usannsynlig at landsmøtet i April 

skulle komme frem til en nyansert og kritisk aksept til Stortingsgruppas vedtak dersom 

motstanden var så stor som brevene fra fylkesgruppene tilsier.  

5.5 Kosovo-krigen begynner 

Til tross for avspenninger etter avtalen mellom Milosevic og Holbrooke i oktober 1998, 

eskalerte konflikten utover vinteren og våren 1999. Den forsøkte fredskonferansen i 

Rambouillet, Frankrike fra 6. Februar lyktes ikke i å bringe sidene til enighet. Kombinasjonen 

av ønsket utplassering av NATO-styrker i Kosovo, og begrenset selvstyre til kosovo-

albanerne viste seg umulig å kombinere for å få serberne til å godta avtalen, selv om kosovo-

albanerne viste villighet til å godta. Samtidig som fredssamtalene foregikk fortsatte serbiske 

styrker angrep på kosovo-albanske landsbyer. Mellom desember 1998 og midten av mars 

1999 ble rundt 80 000 kosovo-albanere fordrevet fra sine hjem og rundt 2000 drept.205 Det var 

tydelig at fredssamtalene ikke førte noen vei, og at serbiske styrker bedrev folkemord i 

Kosovo. USAs president William J. Clinton uttalte 19 mars 1999: 

                                                 
203 Fylkesstyret i Telemark SV: Stortingsgruppas tilslutning til NATO-bombing i Kosovo Sak 30/98 Kosovo 
organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 
mappe 2792 
204 Hansen, Geir Ketil m.fl. på fylkesting i mo i rana: Til SV’s Stortingsgruppe v/Kristin Halvorsen Vedr. 
NATOaksjon i Kosovo Sak 30/98 Kosovo organisasjonsuttalelser, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: 
Sosialistisk Venstreparti boks Da – 0534 mappe 2792 
205 Ramet: 2002 s. 326 
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 Make no mistake, if we and our allies do not have the will to act, there will be more 

massacres. In dealing with aggressors in the Balkans, hesitation is a license to kill. But action 

and resolve can stop armies and save lives206 

Etter et siste mislykket forsøk fra Richard Holbrooke på å overtale Milosevic til å godta 

vilkårene i Rambouillet-avtalen, og et siste mislykket forsøk på å skaffe en 

sikkerhetsrådsresolusjon som gav mandat til å gripe inn militært, ferdigstile NATO 24. mars 

1999 krigsplanene, og iverksatte i løpet av de neste dagene Operation Allied Force (OAF).207 

Operation Allied Force var en luftoperasjon med over 900 fly og 38 000 tokt i løpet av 

operasjonen som bombet serbiske mål i Kosovo og i Serbia. Siden OAF ikke hadde mandat 

fra FNs sikkerhetsråd, ble operasjonen kritisert av statlige aktører, blant andre Russland, Kina 

og India.208 Siden Kosovo var en del av serbisk territorium, ble det argumentert for at NATO-

operasjonen brøt med Serbias folkesuverenitet. Fra norsk side var det ønskelig dersom man 

fikk i stand et FN-mandat, men det ble vurdert som lite gunstig å gå mot den konsensusen 

som fantes blant NATO-land som var ‘for krig’, og at menneskerettighetssituasjonen bakken i 

Kosovo var såpass ille at verdenssamfunnet hadde ansvar for å gripe inn, med eller uten 

sikkerhetsrådets godkjenning.209  

I Juni 1999 ble en fredsavtale undertegnet og FNs sikkhetsråd sanksjonerte resolusjon 1244 

som gav mandat til opprettelsen og iverksettelsen av en fredsopprettende bakkestyrke i regi av 

NATO, og KFOR (Kosovo Force) ble opprettet.210 KFOR førte til en gradvis forbedring av 

situasjonen i Kosovo, og forble frem til 2001.  

Norge bidro med et betydelig bidrag til OAF og KFOR. Seks F16 kampfly ble stilt til OAF, 

og totalt over 7000 personer deltok i KFOR fra 1999-2001, blant andre Telemark Bataljon og 

Forsvarets etterretningstjeneste.211  

Kosovo-krigen var spesiell, ikke bare i forhold til effekten den hadde på SV, og kritikken den 

mottok nasjonalt og internasjonalt, men ved at den var en NATO-intervensjon som var ‘out of 

                                                 
206 Ramet: 2002 s. 327 
207 Ramet: 2002 s. 327 
208 Børresen; Gjeseth; Tamnes 2004, 217-220 

209 Børresen; Gjeseth; Tamnes 2004, 222-223 
210 United Nations Security Council Resolution 1244 (1999) 10 June 1999 

211 Børresen; Gjeseth; Tamnes 2004, 223-226 
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area’, utenfor NATOs område, ‘out of treaty’, ved at den ikke kom som en reaksjon på angrep 

på et medlemsland, og at den gikk utenfor FN-pakten. Operation Allied Force gikk imot 

eksisterende normer for når det var godtatt å gripe inn i staters indre anliggender. Dersom 

Kosovo-krigen markerte et skille fra kald-krig-balansering og FN som mandatgiver til en 

verden der militære stormakter fikk større spillerom internasjonalt til  å intervenere i andre 

stater på humanitært grunnlag uten mandat fra FN, så var det en utvikling Sosialistisk 

Venstreparti gav sin støtte til i stortingsgruppa i 1998 og etter landsmøtet i 1999.  

Problemstillingen til SV stod altså mellom å prinsipielt forholde seg til FN som mandatgiver, 

eller velge å la de humanitære realitetene veie tyngst. Valget falt som sagt på sistnevnte, og 

SV gikk dermed i Kosovo-saken vekk fra institusjonell internasjonalisme, og de utenriks- og 

sikkerhetspolitiske målsetningene partiet hadde til dette. Valget med å prioritere de 

humanitære forholdene viste midlertidig at SV søkte å ivareta liberale verdier internasjonalt.  

5.6 Landsmøtet 

Sosialistisk Venstrepartis landsmøte ble holdt 8.-11. April 1999 på Lillehammer. Landsmøtet 

tok opp og diskuterte en rekke saker, men viktigst for oppgaven er diskusjonene rundt 

stortingsgruppas Kosovo-vedtak og hvordan partiet skulle forholde seg til dette. Som tidligere 

fungerte Hallgeir Langeland som fanebærer for opposisjonen mot vedtaket, mens Kristin 

Halvorsen forsvarte avgjørelsen. 

Kristin mot Hallgeir 

Manuskriptene til talene/innleggene Halvorsen og Langeland holdt den første dagen av 

landsmøtet ligger til grunn for hva som følgende ble ‘sagt’, men det påpekes at hvorvidt 

manuskriptet ble fulgt til punkt og prikke er usikkert. For eksempel fortalte Erik Solheim at 

talen til Langeland ikke nevnte kosovoalbanerne en eneste gang, men Langeland benektet 

dette.212 I manuskriptet nevnes i hvert fall kosovoalbanerne flere ganger.213 

Kristin Halvorsens innlegg gikk innom temaer som skole, EU og partikultur, men 

størsteparten dreide seg om Kosovo-spørsmålet og SVs forhold til militærintervensjoner. Hun 

startet med å redegjøre for den humanitære situasjonen i Kosovo: 

                                                 
212 Rossavik: 2012 s. 397 
213 Frank Rossavik skriver i note 90 til kapittel 15 at det er mulig at Langeland ikke nevnte kosovoalbanerne, for 
eksempel grunnet tidsnød, men at det ikke finnes noe båndopptak. 
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Det er en ubeskrivelig flyktningkatastrofe, midt i Europa, og det er to sannheter som langsomt 

går helt opp for oss. Milosevic har ingen grenser for å bryte menneskerettigheter. Det er jo 

tanks klare til å gjennomføre etnisk rensing. Og NATO bomber videre og lavere. Men de vet 

ikke hva som er neste skritt.214 

Halvorsen viste til at trusler om NATO-bombing ikke hadde stanset volden, og at NATO-

bombingen som var i gang ennå ikke hadde stanset volden, men satt spørsmålstegn ved hva 

som var alternativet: 

Midt i denne katastrofen leter vi etter løsninger. Stopp bombinga nå, er ett krav. Men den 

grusomme erkjennelsen er at kosovo-albanerne ikke flykter fra Kosovo pga. bombene, men 

pga. etnisk rensning. Ethvert krav om å stoppe NATOs bombing uten krav om stopp i 

overgrepene mot kosovo-albanerne samtidig og krav om nye forhandlinger vil gi Milosevic 

hjelp til å fullføre den jobben han har begynt.215 

Halvorsen fortsatte innlegget med å forsvare stortingsgruppas støtte til trussel om bombing i 

oktober 1998: «Da var 300.000 kosovo-albanere på flukt i fjellene. I eget land, og vinteren 

stod for døra. Hvis ikke verdenssamfunnet da hadde tydd til siste utvei før en politisk løsning 

så hadde katastrofen vært et faktum».216 Så henviste hun til at «Bosnia viste oss hva Milosevic 

var i stand til. 200.000 mennesker ble drept. I Srebrenica 7.000 mennesker. Truslene førte i 

første omgang til at flyktningene kunne vende hjem og at det kom OSSE-observatører inn».217  

Halvorsens posisjon, slik den ble forsvart i innlegget, var den at ingen alternativer var gode, 

men noen alternativer var mindre dårlige: «I denne saken har vi bare virkemidler fra nederste 

hylle å velge i, og ingen på øverste. Vi velger ikke mellom krig og fred men mellom krig og 

krig».218 For gruppen i SV som støttet NATO-operasjonen ville et krav om å betingelsesløst 

stanse bombeaksjonen mot Serbia ikke være en fredshandling, men en voldshandling i form 

av å tillate serbiske styrker å drepe og fordrive kosovo-albanerne. At det var NATO, uten FN-

                                                 
214 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199  side 1. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
215 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 1. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
216 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 1. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
217 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 1. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
218 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199  side 2. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
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mandat, som skulle bekjempe Milosevic var en ubehagelig problemstilling for SV’ere, men 

det var kun NATO som hadde kapasitet og vilje til å gripe inn militært.  

Halvorsen satte så Kosovo-saken i kontekst med andre humanitære kriser etter den kalde 

krigen.219 Først snakket hun om «… Rwanda, der 800 000 mennesker ble drept for omtrent 5 

år siden akkurat nå … det var ingen som sa at man skulle gripe inn man ville heller ikke fått et 

FN mandat fordi Frankrike ville nedlagt veto fordi de hadde gamle kolonidresser på seg 

fortsatt, ingenting ble gjort».220 Hun fortsatte med Bosnia, og de over 200.000 menneskene 

som omkom der mellom 1992 og 1995.221 «Det er fire år siden og vi satt og så på og vi klarte 

ikke å få opp et FN mandat her som gjorde at man først kunne gripe inn militært også med 

bombing, som SV støtta fordi katastrofen måtte skje først».222 Videre beskrev Halvorsen 

Folkeretten som viktig og egnet til å håndtere konflikter stater i mellom, men at etter den 

kalde krigen ville: «… svært mange konflikter være borgerkriger etniske motsetninger grove 

brudd på menneskerettigheter fra egne herskere».223 I en ny tid der de aller fleste konflikter 

var borgerkrigslignende, og nesten aldri mellom stater direkte, viste Halvorsen til at de 

gjeldene internasjonale reglene ikke strekker til:  

Flertallet i SVs stortingsgruppe ga et råd i oktober, under stor tvil, og det har rysta hele 

partiet. Hvis vi (…) hadde gjort motsatt, så kunne vi nok ha følt oss på trygg grunn … men på 

et eller annet tidspunkt så hadde det gått opp for oss at vi har et skrikende behov for å utvikle 

alternative internasjonale rettsordener, fordi de vi har er utilstrekkelige.224  

Halvorsen påpekte også at SV tidligere har støttet brudd på folkeretten, som ved Vietnams 

invasjon av Kambodsja i 1978 og Tanzanias invasjon av Uganda i 1978, begge med grunnlag 

i nødretten for å stoppe regimene til Pol Pot og Idi Amin.225 

Halvorsens argument kan oppsummeres med at folkeretten måtte gi vei for nødretten. Dersom 

verdenssamfunnet ikke maktet å hindre folkemord gjennom resolusjoner fra FN, var det bedre 

                                                 
219 Det skriftlige innlegget inneholder her mange skrive- og punktfeil. Sitatene er gjengitt slik de står i kilden. 
220 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 3. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
221 Ramet: 2002 s. 239 
222 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199  side 3. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
223 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 3. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
224 Halvorsen, Kristin: Kristin Halvorsens tale til Landsmøte 08.08.199 side 4. Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: Innledninger 
225 Kan her referere til kapittel 3: Veivalg for ytterligere utdypning. 
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å gripe inn i humanitære katastrofer uten FN, selv om mandat fra FNs sikkerhetsråd absolutt 

ville vært ønsket. Fra innlegget på landsmøtet kommer det tydelig frem at Halvorsen mente at 

de gjeldende internasjonale rettsordenene var utdaterte og ikke sikret godt nok mot overgrep i 

borgerkrigslignende situasjoner, og at rådet til regjeringen om å støtte trusler om bombing 

høsten 1998 var det rette, men på grunn av manglende alternativer til bombing, og ikke fordi 

flertallet i stortingsgruppa var for å bombe. Det er her verdt å nevne at FN, i kjølvannet av 

Kosovo-krigen, begynte å utarbeide nye prinsipper for humanitære intervensjoner. 

Verdenssamfunnet fikk et ansvar for å gripe inn humanitært, diplomatisk eller på annet vis i 

stater som ikke var villige eller i stand til å beskytte sivilbefolkningen mot overgrep. 

Responsibility to protect (R2P) – prinsippet ble vedtatt i 2005.226 

Hallgeir Langeland startet sitt innlegg med en sammenligning av situasjonen i Irak og i 

Serbia: «Den allmektige NATO-sjefen sjøl, USA og hans høyre hånd bomber mål i Irak når 

de finner det passende – demonen må overvinnes. Folkerett – hva er nå det?» før han sa at «I 

Beograd sitter også en demonisert leder. Det er han som er skyld i alt … For det er mot Satan 

sjøl kampen står – og da er jo alt tillat for gode krefter»227 Videre fortsatte han med å beskrive 

lidelsene og frykten til den jugoslaviske sivilbefolkningen som en følge av NATOs bomber. 

Selv om lidelsene absolutt var reelle, er det verdt å påpeke at det totale dødstallet som følge 

av NATOs bombing er anslått til rundt 500 serbere og albanere, mye grunnet feilbombing, 

mellom 26. Mars og 10. Juni, noe som kan vurderes som relativt lavt. 228Operasjonen hadde 

foregått i omtrent 2 uker da landsmøtet ble holdt. 

Langeland fortsatte talen med å si at: 

Dette blir et av de viktigste landsmøtene i SV/SFs historie … Jeg håper at Landsmøtet slår 

fast at vi skal følge vårt partis stolte historiske tradisjoner. For meg dreier dette seg om 

partiets sjel … Det dreier seg om selve eksistensberettigelsen.229 

                                                 
226 Forente Nasjoner: http://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.html 
22.01.2018 
227 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999 side 1. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
innledninger 
228 Børresen; Gjeseth;Tamnes: 2004 s. 220 
229 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999 side 2. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
innledninger 
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For Langeland, og for en stor del av SVs medlemmer, dreide altså spørsmålet seg ikke kun 

om realpolitikk og om uenighet når det kom til ‘metode’ for å løse situasjonen i Kosovo. Den 

avgjørelsen stortingsgruppa, inkludert partilederen, hadde tatt stred imot selve 

eksistensgrunnlaget til SV. Kampen stod om hvilken ideologi SV skulle ha i forhold til 

spørsmål om krig og fred. Dette ble bygd på senere i talen da Langeland uttalte at:  

Skal ikke SV være det partiet som står i front for fredelige løsninger, og som ikke tror på en 

strategi som bomber for fred. Kan et parti som er for styrking av folkeretten og … styrke FN, 

la NATO, en organisasjon vi er i mot, gå til krig mot en selvstendig republikk som er medlem 

av FN, uten folkerettslig grunnlag? Mitt svar er nei. Min bønn til SVs landsmøte er at vi nå 

må kreve stans i bombinga.230 

Langeland gikk også gjennom de kokrete innvendingene mindretallet i stortingsgruppa hadde 

hatt angående Kosovo-vedtaket. Disse innvendingene er ikke kun bygd på ideologi og 

prinsipper, men også på frykt for at bombekampanjen ikke skulle ha ønsket effekt, eller 

forverre situasjonen, eller hvilke konsekvenser den kunne få i det lange løp, særlig knyttet til 

FN som mandatgiver.  

For det første mente de at fredelige løsninger måtte arbeides videre med, og uttrykte 

bekymring over usikkerheten rundt konsekvensene av en bombekampanje for situasjonen på 

Balkan og for kosovoalbanere. For det andre påpekte de at det ikke lå noe folkerettslig mandat 

for å bombe, altså at FNs sikkerhetsråd ikke hadde godkjent NATO-operasjonen. Mindretallet 

var bekymret for at bombingen dermed ville svekke FN og folkeretten, og USA og NATO 

styrke sin posisjon på bekostning av dette. For det tredje poengterte Langeland ‘presedens-

problematikken’. Dersom NATO kunne gå inn i Jugoslavia uten FN, kunne de vel gå inn 

andre steder også, og andre land kunne ta seg til rette der de måtte ønske, uten FN-

godkjenning. Langeland viste her til Amerikansk og Britisk inngripen i Irak i 1998. For det 

fjerde stilte Langeland spørsmål om hvorfor man skulle gå inn i akkurat Kosovo, når «NATO-

landet Tyrkia har tatt livet av 30.000 kurdere i den siste tiden … NATO og den norske 

                                                 
230 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999  side 3. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
Innledninger  
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regjeringa holder kjeft. Og vi vet alle hvorfor det ikke sendes bomber mot Ankara».231 I 

tillegg slo han fast at Kosovo-vedtaket var i strid med partiprogrammet.  

Langeland hamret også hjem poenget at stortingsrepresentantene, de tillitsvalgte «… Har et 

stort ansvar for å sørge for at det er flertallet sitt syn det er vår fremste oppgave å fronte».232 

Avslutningsvis summerte han sin posisjon i 3 punkter: 

- det ble gjort et vedtak på uforsvarlig kort varsel 

- ingenting i dagens situasjon tilsier at standpunktet i oktober var rett  

- situasjonen på Balkan krever en revurdering av det standpunkt flertallet i 

stortingsgruppa hadde i oktober.233 

Selv om innlegget til Langeland summerte motstanden i SV til NATOs bombing, ble det 

vurdert som for positivt innstilt ovenfor Milosevic og serberne, og for fordømmende ovenfor 

NATO. Partiledelsen, med Kristin Halvorsen og Erik Solheim, ble provosert av det 

manglende fokuset på kosovo-albanske lidelser. NTB (Norsk Telegrambyrå) skrev at 

innlegget: «ble tolket som om han mener det er Nato som har ansvar for den etniske rensingen 

i Kosovo, ikke Milosevic»234. Allikevel var det tydelig at flertallet på landsmøtet var 

motstandere av Kosovo-vedtaket: «… alt tyder på at det i utgangspunktet er et klart flertall i 

salen for å stoppe all bombing nå, og å fastslå at bombingen aldri burde ha funnet sted».235 

Akkurat dette poenget var stridens kjerne under diskusjonen på Lillehammer, ‘Ethvert krav 

om å stoppe NATOs bombing uten krav om stopp i overgrepene mot kosovo-albanerne og 

krav om nye forhandlinger’ var for Kristin Halvorsen, og de som støttet Kosovo-vedtaket, 

som Erik Solheim, uaktuelt. Solheim fortalte VG (Verden gang) 8. April at: «NATO kan ikke 

gi seg før Slobodan Milosevic betingelsesløst lover å stanse folkemordene i Kosovo» og at 

«… alternativet til den massive bombingen av Jugoslavia ikke er fred. Alternativet er krig».236 

                                                 
231 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999  side 2. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
Innledninger 
232 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999 side 3. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
Innledninger 
233 Langeland, Hallgeir H: SV’s landsmøte 1999 – Innlegg av Hallgeir H. Langeland 08.04.1999 side 4. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ARK 1010 Sosialistisk Venstreparti boks Aa – L0017 mappe 217: 
Innledninger 
234 NTB, 8. April 1999 
235 VG, 9. April 1999 side 5 
236 VG, 8. April 1999 side 27 
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Dersom landsmøtet skulle velge å vedta at SV skulle kreve slutt i NATO-operasjonen uten de 

overnevnte krav til serberne, risikerte SV at Kristin Halvorsen gikk av som partileder. Det ble 

aldri gitt noe formelt ultimatum om dette fra Halvorsens side, men VG skrev 9. April at: «Får 

Langeland flertall for sitt krav om umiddelbar stopp i NATOs bombing uten betingelser, går 

Halvorsen av».237 I forbindelse med kritikken partilederen mottok under innleggene på 

landsmøtet, skrev VG at: «… landsmøtet har ikke så mye å gå på før Kristin Halvorsen vil si 

at nok er nok og kaster inn håndkleet».238 Den samme artikkelen spekulerer også om 

muligheten for om Halvorsen ville gå av som partileder dersom landsmøtet valgte å kaste Erik 

Solheim som utenrikspolitisk talsmann. Uten at VG oppgir konkrete sitater, ble det vurdert 

som sannsynlig at det ikke ville være aktuelt for Kristin Halvorsen å fortsette som partileder 

dersom det ble vedtatt på landsmøtet at SV skulle reversere rådet som ble gitt til regjeringen 

høsten 1998. 

5.7 Landsmøtets vedtak 

At Kristin Halvorsen sannsynligvis ville gå av som partileder dersom landsmøtet stemte imot 

henne gav landsmøtedelegatene som var i opposisjon til Kosovo-vedtaket et problem; det var 

ingen gode alternative lederkandidater. Hallgeir Langeland ble vurdert som den mest 

sannsynlige av VG: «VG kjenner også til at Langeland ikke nødvendigvis vil stille seg 

negativ til å bli partileder, hvis situasjonen skulle kreve det».239 Langeland fortalte midlertidig 

Frank Rossavik i 2010 at «Det var han ikke interessert i, men han var åpen for å stille som 

nestlederkandidat».240 Dessuten mente Erik Solheim at Langeland kunne blitt valgt «… til et 

hvilket som helst verv på landsmøtets første dag, men han svekket seg for hver time 

gikk».241Langeland var dermed på ingen måte et klart alternativ til Halvorsen. Dersom 

landsmøtet hadde vedtatt at SV skulle kreve betingelsesløs stopp i bombingen, risikerte de å 

stå igjen uten partileder, eller med en motvillig leder, eller en leder uten bred tillit i partiet. En 

splittelse var heller ikke utenkelig. Usikkerheten spilte i partiledelsens favør. 

                                                 
237 VG, 9. April 1999 side 5 
238 VG, 9. April side 2 
239 VG, 9. April 1999 side 5 
240 Rossavik: 2012 s. 398, note 92. 
241 Rossavik: 2012 s. 396-397 
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Flertallet i redaksjonskomiteen, som var ledet av Dag Seierstad, produserte to vedtaksforslag 

om Kosovo-saken som landsstyret skulle stemme over.242 Det første flertallsforslaget 

konstansterte at: «De serbiske myndighetene har ansvaret for den brutale militære 

opptrappingen vi har sett i Kosovo».243 Videre stiller forslaget seg kritisk til NATOs 

bombeaksjon. Bombeaksjonen hadde vært «… mislykket i forhold til de mål NATO satte seg 

… Krigen har ikke løst eller bidratt til å løse noen av Kosovo og Serbias grunnleggende 

problemer».244 SV krevde via vedtaksforslaget at «NATOs bombing straks opphører mot at 

serberne innstiller den etniske rensingen i Kosovo.»245 Videre tok vedtaksforslaget opp tiltak 

til fredsforhandlinger og gjenoppbygging. Forslaget sa også at SV på lenge sikt skulle jobbe 

for å iverksette tiltak som skulle hindre folkemord, i form av overvåkning, fredsbevarende og 

fredsskapende aksjoner gjennom FN. 

Vedtaksforslaget var ordlagt slik at det var mulig for begge sider å godta den. SV krevde 

umiddelbar stans i bombingen, men kun dersom Serbia avsluttet den etniske rensingen. Uten 

krav om for eksempel også serbisk militær tilbaketrekning, var dette et vedtaksforslag som 

tok avstand til krigen i seg selv, men som samtidig lot partiledelsen slippe å umiddelbart velge 

mellom å trekke seg fra sine verv eller gå tilbake på Kosovo-vedtaket. Forslaget gav akkurat 

nok slingringsmonn til at begge sider kunne godta det. Det ble vedtatt med 129 mot 76 

stemmer.246 

Det andre vedtaksforslaget til flertallet i redaksjonskomiteen ble formulert slik at kosovo-

saken ikke skulle sette presedens for SVs syn på bruk av militærmakt: «Ingen norsk støtte 

hverken med våpen eller soldater til krigføring mot noe land uten godkjenning fra FNs 

                                                 
242 Rossavik forteller om taktisk spill fra Seierstad i redaksjonskomiteen for å få produsert vedtak som begge 
sider kunne godta, uten å tvinge ledelsen til enten kreve bombestopp eller gå av. Ingrid Fiskaa fra SU som også 
var i redaksjonskomiteen følte seg lurt av dette. 
243 SVs landsmøte Lillehammer 8-11 april 1999, redaksjonskomiteens flertall: Vedtatt på Sosialistisk 
Venstrepartis 13. ordinære landsmøte 8-11 april 1999. Andre Uttalelser - Stans krigen i Kosovo. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks L0016 mappe 214 sak 5. Andre 
uttalelser og innkomne forslag 
244 SVs landsmøte Lillehammer 8-11 april 1999, redaksjonskomiteens flertall: Vedtatt på Sosialistisk 
Venstrepartis 13. ordinære landsmøte 8-11 april 1999. Andre Uttalelser - Stans krigen i Kosovo. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks L0016 mappe 214 sak 5. Andre 
uttalelser og innkomne forslag 
245 SVs landsmøte Lillehammer 8-11 april 1999, redaksjonskomiteens flertall: Vedtatt på Sosialistisk 
Venstrepartis 13. ordinære landsmøte 8-11 april 1999. Andre Uttalelser - Stans krigen i Kosovo. 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks L0016 mappe 214 sak 5. Andre 
uttalelser og innkomne forslag 
246 Rossavik: 2012 side 399 
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sikkerhetsråd».247 Dette forslaget ble vedtatt med 113 mot 91 stemmer.248 At 

stemmegivningen om dette vedtaket hadde mindre margin enn det første, kan hinte til at 

motstanden blant landsmøtedelegatene mot Kosovo-vedtaket kanskje ikke var fullt så stor 

som det VG antok. Det er også mulig at et snaut mindretall av landsmøtet var klar til å stille 

seg bak ledelsen etter at det første forslaget ble vedtatt. Resultatet ble uansett at landsmøtet 

samlet sett gav sin skeptiske støtte til partiledelsen, men med en klar advarsel om lignende 

situasjoner ikke burde oppstå i fremtiden. 

Kosovo-saken overdøvde det meste av landsmøtet på Lillehammer, men ble det også fattet 

andre vedtak av betydning. Blant annet ble det fattet en uttalelse som åpnet for at SV ville i 

regjering, uten å eksplisitt si det:  

SV ønsker en flertallskonstellasjon i norsk politikk som gjennom politiske avtaler eller 

regjeringssamarbeid vrir politikken til venstre. Ut fra styrkeforholdene på Stortinget i dag er 

det nødvendig at Arbeiderpartiet blir en del av en slik flertallskonstellasjon. Det er SVs 

utfordring og klare oppgave å sørge for at en framtidig Arbeiderparti-regjering ikke like lett 

som før søker støtte hos Høyre og Fremskrittspartiet.249 

Videre i uttalelsen ble det tydeliggjort at uten innflytelse kunne ikke SV gi garantier til en 

regjering de ikke selv tok del i. Uttalelsen, som i realiteten åpnet for at SV-ledelsen ble gitt 

spillerom til å søke regjeringssamarbeid, ble vedtatt med 130 mot 71 stemmer.250 

Landsmøtet i 1997 hadde valgt inn Kristin Halvorsen som leder, men som fortalt i kapittel 4, 

var preget av kaos i forhold til hva som ble vedtatt, og resulterte i at partiledelsen satt 

arbeidsprogrammet fra 1997 for det meste til siden. Landsmøtet på Lillehammer, som var den 

mest spente situasjonen i moderne SV-historie, viste seg å ikke bare la ledelsen sitte etter å ha 

handlet mot prinsipprogrammet, men også åpnet for at SV skulle i regjering. Det var en 

snuoperasjon som sjelden har blitt sett i norsk politikk.  

Etter landsmøtet satt Kristin Halvorsen veldig trygt som leder av SV, og i 2001 fikk SV 

12,5% av stemmene ved stortingsvalget, sitt beste valg noensinne, og ble med i Stoltenbergs 

                                                 
247 SVs landsmøte Lillehammer 8-11 april 1999, redaksjonskomiteens flertall: Vedtatt på Sosialistisk 
Venstrepartis 13. ordinære landsmøte 8-11 april 1999. Andre Uttalelser – Norge, NATO og FN 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Arkiv: Sosialistisk Venstreparti boks L0016 mappe 214 sak 5. Andre 
uttalelser og innkomne forslag 
248 Rossavik: 2012 side 399  
249 Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti 1999, i Rossavik: 2012 s. 401  
250 Rossavik: 2012 s. 401 
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andre regjering fra 2005. SV måtte i regjering blant annet håndtere både krigen i Afghanistan 

(2001-) og NATOs bombekampanje over Libya i 2011, men det er en historie for en annen 

masteroppgave. 
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Konklusjon 

Sosialistisk Venstreparti gikk ut av 1990-tallet med en langt mer debattert utenriks- og 

sikkerhetspolitikk enn hva partiet hadde forlatt den kalde krigen med. De store internasjonale 

endringene etter den kalde krigen; USAs dominerende rolle, FNs nyvunne formål, 

menneskerettighetenes plass i internasjonal politikk og NATOs ekspanderende rolle utfordret 

SVs tradisjonelle politiske posisjoner. Den kalde krigen hadde, til tross for store sosiale 

omveltninger og teknologiske nyvinninger, gitt et rammeverk for forutsigbar utenriks- og 

sikkerhetspolitikk, i hvert fall i Norge. Dette var miljøet SF/SV hadde sitt eksistensgrunnlag i: 

Motstand mot de eksisterende utenriks- og sikkerhetspolitiske strukturene. Etter at muren falt 

og Sovjetunionen gikk i oppløsning forsvant de strukturene partiet var dannet i protest mot.  

Med konfliktene som oppstod i første halvdel av 1990-tallet ble SVs prinsipper utfordret: 

Partiet var for å intervenere i humanitære katastrofer, men hadde en dyp skepsis ovenfor USA 

spesielt og NATO generelt. Den ideelle situasjonen hadde vært om FN selv, som 

organisasjon, stod for ledelsen av disse operasjonene. Det var også en ambisjon i FN-systemet 

at FN skulle få en tydeligere rolle i fredsskapende operasjoner, men de strukturelle endringene 

kom aldri og FN forble en mandatgiver, og ikke en håndhever. USA og NATO var de eneste 

med kapasitet til å mobilisere store styrker på kort varsel til intervensjoner over hele verden. 

At disse viste seg vellykkede i de fleste tilfeller, med unntaket Somalia, og etter altfor lang tid 

i Bosnia, illustrerte problemet med SVs visjon om FN som fredsskaper. SV måtte i disse 

konfliktene velge: holde seg til sin visjon om en FN-ledet verdensorden, eller støtte 

intervensjoner i regi av USA og NATO som stoppet massedrap og undertrykking. Debatten 

varte gjennom 1990-tallet, der Erik Solheim på den ene siden representerte et skifte retning av 

aksept for USA og NATO som håndhever av FN-mandat, og Venstrevingen eller 

museumsvokterne representerte den delen av SV som var uenig. Mye av kampen i partiet 

dreier seg heller ikke om enkeltsaker, men mer om “partiets sjel” enn noe annet. Solheim ble 

sett på nesten som en høyreavviker blant deler av partiet, mens Solheim ønsket endringer i 

NATO-spørsmålet ikke bare på grunn av endrede holdninger til bruk av militærmakt, men 

også for å ha handlingsrom i politiske forhandlinger. Kristin Halvorsens posisjoner ligner mye 

på Solheims, men i motsetning til Solheim var hun flinkere til å ikke terge på seg partifeller. 

Allikevel, debatten skulle fly rundt henne også, med Kosovo-saken fra 1998 og landsmøtet i 

1999. Det er med Kosovo-saken at skiftet i SVs prinsipper om bruk av militærmakt 

tydeliggjøres best.  
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Stortingsgruppa ble med Kosovo-saken puttet i en konkret situasjon de måtte ta stilling til, 

som utfordret hovedprinsippene i partiets ideologi: Operasjonen hadde ikke mandat fra FN og 

var i henhold til folkeretten ulovlig, men det var en humanitær krise og de som stemte for 

vurderte nødretten som viktigere enn folkeretten. Det var en kulminering av de humanitære 

fredsopprettende operasjonene på 1990-tallet. FN som organisasjon hadde ikke evnet å 

opprette fredsopprettende operasjoner i egen regi, og oppdragene hadde gått til NATO og 

USA. Da FN som organisasjon ikke evnet å skaffe mandat fordi det ble blokkert i 

sikkerhetsrådet av Russland og Kina, tok NATO på seg jobben her også. At et flertall av 

stortingsgruppa valgte å støtte denne operasjonen, og ikke bli kastet av partiet, kan 

symbolisere et brudd i SVs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det var ikke et paradigmeskifte, 

men det brøt med SVs ideologiske tradisjon om FN som mandatgiver og motstand mot NATO 

og USA. SVs forsiktige tilnærming til norsk utenrikspolitisk konsensus, om ikke i navnet, 

men til en grad i praksis er også et resultat av perioden. Sett i kontekst av den langt mer 

moderate utenrikspolitikken SV førte etter år 2000, særlig i relasjon til NATO, virker det 

naturlig å si at SVs utenriks- og sikkerhetspolitiske posisjon endret seg i løpet av 1990-tallet:  

SV vil at OSSE skal bli Europas viktigste sikkerhetsorgan. For å få det til, må Nato bygges 

ned. For å få til en utvikling i denne retningen, må noen land gå foran og stille seg utenfor 

blokktenkingen. SV vil derfor arbeide for en norsk utmelding av Nato. Før det blir en 

vesentlig tørre oppslutning i Norge om dette standpunktet, vil vi konsentrere oss om å arbeide 

for at Norge spiller en mer uavhengig rolle i alliansen.251 

Det er allikevel min påstand at denne endringen ikke kom plutselig med Kosovo-saken. 

Kosovo-saken var det første tilfellet der SV ble bedt om å ta stilling til en konkret operasjon: 

Regjeringen ba om råd. Stortingsgruppa handlet som om deres stemme i saken var 

avgjørende, og viste dermed effekten av et tiår preget av humanitære katastrofer, folkemord 

og manglende engasjement fra verdenssamfunnet, men også samtidig som det var preget av 

en liberal optimisme, et massivt engasjement fra verdenssamfunnet fremvekst av 

menneskerettigheter som utenrikspolitikk. Utviklingen skjedde gradvis, og som en respons på 

de endrede forholdene Sosialistisk Venstreparti eksisterte i.  

                                                 
251 Sosialistisk Venstreparti: Folkemakt mot Pengemakt. Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram for perioden 
2001-2005 
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Jeg håper at jeg har vist denne utviklingen i teksten, og avslutningsvis vil jeg trekke frem et 

eksempel på SVs dualitet når det kom til bruk av militærmakt som fredsmiddel:  

Hvis vi (…) hadde gjort motsatt, så kunne vi nok ha følt oss på trygg grunn (…) men på et 

eller annet tidspunkt så hadde det gått opp for oss at vi har et skrikende behov for å utvikle 

alternative internasjonale rettsordener, fordi de vi har er utilstrekkelige. 

- Kristin Halvorsen til landsmøtet, April 1999: 
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Protokoll til SVs stortingsgruppe: Møtedato Onsdag 07.10.1998 

Protokoll til SVs stortingsgruppe: Møtedato onsdag 14.10.1998 

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe 1997-2001: Sakspapir gruppemøte, møtedato 25.11.1998 
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Mediekilder: 

Aftenposten 5.2.1991 

International Herald Tribune (Tokyo ed.) 30. september 1998 

Ny Tid nr. 23 – 16 Juni 1995 

NTB, 8. April 1999 

The guardian (London & Manchester) 9. Juni 1998 

VG, 9. April 1999 

VG, 8. April 1999 

Vårt land: 5.5.1997 

Mediekilder m. sitat: 

Bjørn, Rolf Ketil i Aftenposten 

Chaffey, Paul i Klassekampen 1.12.1990 

Chaffey, Paul i Aftenposten 5.2.1991 

Ebbing, Hans: Arbeiderbladet 10. Juni 1995 

Nordland, Ester: Arbeiderbladet 10. Juni 1995 

 

Solheim, Erik i Klassekampen 1.12.1990 

Solheim, Erik i VG 30.8.1991 

Solheim, Erik i Klassekampen 1.9.1990 

Solheim, Erik i Ny tid 18.2.1994 

Intervjuer: 

Solheim, Erik: Intervju med forfatter 03.04.2018 

Halvorsen, Kristin: Intervju med forfatter 12.04.2018 

Holmås, Heikki: Intervju med forfatter 9.3.2018 

Langeland, Hallgeir: Intervju med forfatter 10.3.2018 

Djupedal, Øystein: Intervju med forfatter 1.3.2018 

Nettkilder: 

FN pakten kapittel 7, artikkel 42: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten Sist sett 07.10.2018 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/FN-pakten
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Forsvarets museer, Marinemuseet om Gulfkrigen: http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-

historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen Sist sett 

28.10.2018. 

 

 

 

 

http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen
http://forsvaretsmuseer.no/Marinemuseet/Sjoeforsvarets-historie-1814-2014/1990-2014-omstillingen-og-ny-tid/Internasjonale-operasjoner-1990-2013/Gulfkrigen

