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NORSK

asjoner ved å holde stridende parter

F R E D S I N I T I AT I V

fra hverandre på en upartisk og effektiv måte og ved å styrke FN-sek-

Den 28. september var det 60 år

retariatets

konﬂiktløsningsarbeid

siden Trygve Lie som FNs første

på bakken. På den tiden ble Lies

generalsekretær trådte foran FNs

forslag mø� med kra�ig motstand,

generalforsamling og foreslo oppret-

og det ble til slu� oﬀer for logikken

telsen av en 800-mann sterk ‘United

i den videre konﬂikten mellom su-

Nations Guard Force’. Tiltenkt dan-

permaktene i den kalde krigen.

net fortrinnsvis av små og nøytrale
FN-medlemsland, styrken var ment

Ideen ble imidlertid aldri helt grav-

å skulle stø�e FNs våpenhvileoper-

lagt; den har seiglivet dukket opp

MAIN POINTS
Norway should reconsider its
decision to withdraw from
the UN’s Standby High Readiness Brigade (SHIRBRIG). This
multinational peacekeeping
brigade, unique in the UN’s
history, is a very effective tool
for military operation planning
and longterm capacity building,
especially in Africa.
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igjen til ulike tider gjennom hele histo-

Til tross for SHIRBRIGs imponerende re-

rien til FNs fredsbevarende arbeid, bare

sultater og åpenbare verdi, har brigaden

for like trassig å bli forkastet av verdens

ikke bare må�et slite med motvillighet

ledere hver eneste gang. Til slu� tok det

fra enkelte av medlemslandene, men har

hele fem tiår, avslutningen av den kalde

også mø� åpen motstand fra de nordiske

krigen, samt det internasjonale samfun-

landene – tradisjonelt SHIRBRIGs mest

nets fallit overfor folkemordene i Rwan-

solide stø�espillere.

da, Somalia og Srebrenica før Lies visjon
om en stående FN-armé ble seriøst gjen-

I et nylig felles brev med hennes ﬁnske,

oppta�: i 1996 grunnla Norge, Sverige

svenske og danske kolleger ikke bare

og Danmark sammen med Kanada, Øs-

meddeler forsvarsminister Anne-Grete

terrike, Polen og Nederland den såkalte

Strøm-Erichsen Norges avgjørelse om å

Multinational Standby High Readiness

avslu�e landets langvarige deltagelse i

Brigade for UN Operations, bedre kjent

den ﬂernasjonale brigaden, men anbefaler

som SHIRBRIG.

også at SHIRBRIG bør fullstendig nedlegges denne høsten. Med referanse til de endrede omgivelsene og behovene til FN

I R R E L E VA N T T R O S S

såvel som de utilstrekkelige styrkebidra-

SUKSESS?

gene til SHIRBRIG fra medlemslandene
som de viktigste grunnene til beslutnin-

Det eksplisi�e formålet var å utstyre FN

gen, påstår brevet at andre institusjoner

med en robust og raskt tilgjengelig freds-

har bli� mer relevante. Disse synspunk-

bevarende brigade, bestående av opp til

tene er videre reﬂektert i statssekretær Es-

5,000 soldater med en kriseresponstid

pen Barth Eides kommentar at SHIRBRIG

på kun 30 dager. Med tung erfaring i

er et barn av 90-tallet.

aktiv fredsbevaring og militær planleggingsstø�e i krisesoner som Liberia, Somalia, Etiopia/Eritrea og Darfur samt en

N AT O E L L E R F N ?

bred og inklusiv ﬂernasjonal medlemsbase, er SHIRBRIG et unikt verktøy i den

Det er ingen hemmelighet at Norges økte

stadig mer kompliserte sfæren av inter-

fokus gjennom 00-tallet på særlig NATO

nasjonal krisehåndtering og FN fredsbe-

men også NORDCAPS er en kritisk res-

varing.

surssbegrensende faktor bak avgjørelsen
om å trekke seg fra FNs raske reaksjons bri-
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gade. Med ﬂere internasjonale organisas-

elle åpning av SHIRBRIGs perman-

joner som alle søker det samme målet om

ente hovedkvarter nær København har

internasjonal militær krisehåndtering og

brigaden vokst til 16 medlemsland og

fredsbevaring, og dermed kjemper om de

syv observatørnasjoner fra hele verden

samme begrensede militære ressurssene i

(inkludert for eksempel Italia, Spania

det norske forsvaret, er det klart at tøﬀe

og Portugal såvel som Chile, Egypt og

prioriteringer må gjøres. Intet europeisk

Senegal). På det operasjonelle nivået har

forsvar har evne til å betjene så mange for-

brigaden ledet fem vellykkede fredsbe-

pliktelser på en gang. Det gjelder spesielt

varende operasjoner på det afrikanske

for Norges tynnstrekte styrker, til tross for

kontinentet og har vært te� involvert i

regjeringens nylige lø�e om å øke fors-

militær planlegging for FNs avdeling for

varsbusje�et med 2,5 %.

fredsbevarende operasjoner.

Gi� disse begrensningene overfor voksende krav fra internasjonale organisas-

V I TA LT F O R A F R I K A

joner, er det imidlertid like nødvendig
som en realistisk avgjørelse å ha en åpen

Mest kritisk er det imidlertid at SHIRBRIG

oﬀentlig deba� omkring det grunn-

har vært en nøkkelstø�espiller for den

leggende spørsmålet om hvilken organ-

afrikanske unionens spirende freds- og

isasjon Norge i fremtiden bør stø�e med

sikkerhetsarkitektur. De�e omfa�er op-

si� uvurderlige bidrag til å sikre inter-

pbyggingen av regionale kapasiteter for

nasjonal fred og sikkerhet. Hvor formål-

raske militære intervensjoner og egenut-

stjenlige og pålitelige er alternativene til

viklede fredsbevarende kre�er. I hjertet

SHIRBRIG? I hvilken grad re�ferdiggjør

av de�e rammeverket ligger oppre�elsen

Norges økte vektlegging av NATO og

av en afrikansk stående styrke, sa� sam-

NORDCAPS termineringen av en av de

men av fem regionale raske reaksjons

mest suksessfulle ﬂernasjonale fredsbe-

brigader som i prinsippet skal være klare

varende styrkene til umiddelbar dispo-

for utstasjonering i alvorlige kriser over

sisjon for FN? Bekymringsfullt lite deba�

hele det afrikanske kontinentet før 2010.

av de�e slaget har ta� plass.
Afrikanske sikkerhetseksperter og milI denne konteksten er det vitalt å ha

itære planleggere har eksplisi� brukt

klart for seg SHIRBRIGs fordeler såvel

SHIRBRIG som modell for etablerin-

som ulemper. Siden Koﬁ Annans oﬃsi-

gen av disse regionale brigadene. Afri-
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kanske oﬃserer samarbeider nært med

V E I VA L G F O R T J E N E R

SHIRBRIGs permanente planleggingsstab,

D E B AT T

som har vært te� involvert gjennom kapasitetsbyggende tiltak og seminarer for

En

kjerneelementene i den afrikanske stående

SHIRBRIG kan imidlertid bare være så

styrken. SHIRBRIG har dermed allerede

eﬀektiv, og ikke minst langvarig, som det

gi� et sentralt bidrag til et av de mest lov-

medlemslandenes politiske valg og stø�e

ende og konkrete alternativene for å sikre

tillater. Norges politiske kursendring i

fred og stabilitet på verdens mest krig-

favør av dypere engasjement med NA-

sherjede continent, og det ved samtidig å

TOs krisehåndteringsaktiviteter og an-

fullt respektere prinsippene om ‘afrikansk

dre internasjonale initiativer er legitime

eierskap’ og ‘afrikanske løsninger på afri-

veivalg blant ﬂere politisk-militære al-

kanske problemer’. Som den pågående

ternativer. Men en beslutning om noe så

krisen i Darfur understreker dag e�er

fundamentalt som det organisasjonelle

dag: å styrke den afrikanske unionen slik

rammeverket for Norges fremtidige in-

at den kra�fullt og raskt kan avverge de

ternasjonale sikkerhetspolitikk og freds-

mangfoldige krisene og folkemordene på

bevarende identitet fortjener å bli åpent

kontinentet er en topp prioritet for FN og

deba�ert med så bred oﬀentlig deltagelse

det internasjonale samfunnet.

som mulig.

Denne helhetlige og langsiktige samar-

I de�e henseende er god politisk styring,

beidsmåten basert på gjensidig part-

spesielt det å ta et lands befolkning al-

nerskap se�er fremdeles SHIRBRIG i

vorlig, ikke bare et imperativ for afrikan-

kontrast til lignende men mye mindre

ske land. En avgjørelse om å forkaste den

koordinerte og fokuserte initiativ fra

første og eneste fredsbevarende styrken

NATO og andre organisasjoner. Blant af-

kun dedikert til FN bør ikke tas le�.

rikanske politikere og eksperter fortse�er

Norge skylder en grundig revurdering

SHIRBRIG dessuten å nyte et omdømme

og deba� til det internasjonale fredsbeva-

som en upartisk, eﬀektiv og kompetent

rende fellesskapet, til sin egen befolkning

krisehåndterer og kapasitetsbygger. I

og ikke minst til den urokkelige visjonen

motsetning til ﬂere andre sikkerhetsak-

til sin egen første FN-generalsekretær.

tører i Afrika er SHIRBRIG også skånet
fra mistanker om en postkolonial agenda
eller geopolitiske interesser.

internasjonal

institusjon

som
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