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nunelva

Debatten som stilnet: Hva skal vi med Forsvaret?

Torsdag23' august2007

&

Publisertav: Odd GunnarSkagestad

Sidensluttenav 1990-tallethar vi sett ansatsentil en debattsom koker ned til det grunnleggende
spørsmålet"Hvaskalvi med Forsvaret?"- Dennedebattenmå løftesut idet offentligerom.

rikssamling
år 872 eller
Spørsmålet
er ikkenytt.Et forvarselmeldtesegalleredemedHaraldHårfagres
og
- militærnektere
deromkring
- en hendelsesomførtetil at femtusenav vårebesteungdommer
skatteflyktninger
- forlotFuretVærbittfor å skapeseget nyttliv i frihetpå øyenevesti havet.Og
yngstesønnHåkonmedtilnavnet
denGodeopprettet
blefor alvoraktueltda Haralds
spørsmålet
Sidendengang- i overtusenår, gjennom
vernepliktsordning.
Ieidangen
- vårførstesystematiske
- harForsvaret,
som id6,somkonseptog i
inkludertunionerog forfallstider
skiftendepolitiskekonjunkturer
gradsomeffektivrealitet,værten del av vår nasjonaleutrustning.
varierende
Si vis pacem,parabellum- Hvisdu ønskerfrednså vær forberedtpå krig.
er ikkenytt,svarethellerikke.Frade tidligstetiderog fremtil idag
Hvavi skalmedForsvaret?
Spørsmålet
integritetmotytre
og detsterritoriale
detsinnbyggere
har Forsvarets
oppgaveværtå sikreFedrelandet,
til prinsippet
og substans
somhargittmoralskberettigelse
fiendtlige
inntrengere.
Deter denneoppgaven
en breddemokratisk
somharmuliggjort
Deter denneoppgaven
omalmen,tvungenverneplikt.
fra
prinsipp
synsvinkel,
kan
fremstå
somen etterlevning
oppslutning
om et
som,vurdertunderen annen
såvelut i fra
kansaktensdiskuteres
og despotiskfortid.Verneplikt-instituttet
en barbarisk
Men
om hensiktsmessighet.
som ut i fra praktiskehensynog spørsmålet
moralsUfilosofiske
betraktninger
om Forsvarets
oppgavehardet inntilvår tid knaptherskettvilellerdissens:A sikreland,folkog territorium
for enhverstatsdannelse.
motytrefienderer en primæroppgave
temaog et politisk
Hvordandenneoppgavenbestkanivaretas,harselvsagtværtet vedvarende
Vi kjenner
harveksletmednedrustning.
Opprustning
innholdog intensitet.
medskiftende
stridsspørsmål
"bruknegeværspolitikk"
NATO-forankring.
til etterkrigstidens
varianter
somspennerfra mellomkrigstidens
plan- knapt
beståri, var- på det erkjennelsesmessige
kjerneoppgave
Menspørsmålet
om hvaForsvarets
debatt.
noetemai denløpendesikkerhetspolitiske
i
av Norgesengasjement
tidvis(blantannetpå bakgrunn
harvi imidlertid
Sidensluttenav 1990-tallet
i 1999)settansatsentil en debattsomtil syvendeog sistkokernedtil dettrivielle,men
Kosovo-konflikten
av
I dennesammenheng
"Hvaskalvi medForsvaref?"
skullefremleggelsen
grunnleggende
bpørsmålet
noeav et
"Omdenvideremodernisering
av Forsvaret"
innebære
Stortingsmelding
nr.42(2003-2004)
og denviderealmenhetstiltoverforradikalt
forsvarsanalytikere
offiserer,
tidsskille.
Herblevårepolitikere,
på hvaForsvarets
basisoppgaver
- ja, så å si dets raisond'6trenyekonsepter,
visjonerog perspektiver
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toppetsegi 2005(blantanneti sambandmed
somdisseforholdutløste,
kanog bØrvære.Dendebatten
problemstillinger
mensynessenereå ha dabbetav. De underliggende
somforsvarssjef),
skiftei stillingen
i
engasjement
og stadigvedvarende
av vårtnåværende
fortsattaktuelle,- ogsåuavhengig
er imidlertid
i et illustrerende
relieff).
Ogsåsom
(enomstendighet
stillersakskomplekset
somriktignok
Afghanistan
aktualitet.
vil spørsmålet
derforutvilsomtkommetilbakemedforsterket
debatt-tema
Norgesendredeinternasjonalerolle - og "det nye sikkerhetspolitiskekonseptn'
haddemeldtsegdelspå
hvorovennevnte
spørsmål
nyttinnhold,
Detskulleblien debattmedet kvalitativt
mednoesomkallesdet
arena,delsiforbindelse
bakgrunn
av Norgesendrederollepå deninternasjonale
"nyesikkerhetspolitiske
konsept".
at Norgeer kommeti
forholdangår,blirdetundertiden
Hvaførstnevnte
- stundomlettironisk.-konstatert
og somforbildefor
av fredog forsoning,
vanemedå boltreseg på denglobalearenaensomstoreksportør
med
stormakt",
hargittossselvstatussom"humanitær
i alt somer godtog riktig.Vi
andrenasjoner
at "deter
Vi forteller
hverandre
til stadighet
underfjernehimmelstrøk.
særoppdrag
somhelstskalutspilles
somdet kallesi
typisknorskå væregod",og mankanstundomfå inntrykkav at dette"godhetsregimet",
blir
| en sliksammenheng
og sikkerhetspolitikk.[1]
faktori norskutenriksmedia,er blitten styrende
støttefunksjoner.
Forsvarets
rolleå utøvede relevante
(somdelsogså
konsept"
- er basertpå denoppfatning
Detandreforholdet
- det"nyesikkerhetspolitiske
rammebetingelser
- og dermedogsåutfordringer
- er radikalt
er et faktum)at dagenssikkerhetspolitiske
av
av den"kaldekrigen",
fremveksten
siden.Awiklingen
annerledes
ennde varfor en mannsalder
er sentralestikkordi så måte.Deter blitttrendyå
og av nyeregionalekonflikter,
internasjonal
terrorisme
harskylletinnoveross meden kraftsom hartvungetosstil drastiskå revurdere
hevdeat globaliseringen
fremsteoppgave
MensForsvarets
interesser
og de tilhørendehandlingsrom.
våresikkerhetspolitiske
hevdesdet medstadigstørrestyrkeat den høyest
integritet,
tidligereharværtå sikrelandetsterritoriale
For
rettsorden.
prioriterte
oppgavenidagog for fremtidenmå væreå bidratil å tryggeden internasjonale
Fremtidens
- et invasjonsforsvar.
detteformålbehøvervi ikke- og maktervi hellerikkeå opprettholde
medsærligspisskompetanse
for rasktå kunne
norskeforsvarvil i stedet(hevdesdet)væreet nisjeforsvar,
fredsskapende
operasjoner.
settesinn i FN-ellerNATO-ledede
medtitelen
I sitt nyttårsforedrag
konsepter transformasion:
Et nøkkelbegrep
i det nyesikkerhetspolitiske
daværende
"Frasnuoperasjon
Samfundi2004annonserte
iOslo Militære
tiltransformasjon"
villemedføreat
rammebetingelser
i de internasjonale
forsvarsminister
KristinKrohnDevoldat endringene
handlerom "nyemåterå tenkepå,
Transformasjon
Forsvaretmåtteomstillesegtil endredeoppgaver:[2]
Vi må kvitte
lærende,
levendeog ledende".
måvære"leveringsdyktig,
nyemåterå handlepå".Forsvaret
strekkersegfra GrenseNorgesinteresseområde
truselbilde.
oss medmentalbagasjefra gårsdagens
Jakobselv
til gatenei Kabul...
"paradigmeskifte",og militærpolitisk
et sikkerhetsAndreharsnakketom at vi er i ferdmedå gjennomgå
av omverdenen.
endringeri vår forståelse
et ord somer mentå beskrivestoreog epokegjørende
det "nyesikkerhetspolitiske
konsept"på dette
Og somet representativt
eksempelpå hvilketgjennomslag
Marit
forsvarskomitå,
tidspunkthaddefått,skalhitsettesfølgendeuttalelseav lederenfor Stortingets
Nybakk(Ap):
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"Denstørstetruselenmot norsksikkerhetidag er folk som menerat vi fortsaftskalha et
invasjonsforsvar
somer baseftpå at det kommeren fienderullendegjennomSverigei
Vi forsvarspolitikere
skalverneom norske
panseruogner.-Det er ikke det somer virkeligheten.
borgeressikkerhet,vi skalverneom norskeinteresserog vi skalverneom disseentende er
hjemmei Norgeelleri utlandet".l3l
konsept.Et konseptsomnokbrytermed
sikkerhetspolitisk
Sterkeord,som målbæreret globalisert
holdsåvelsomfra
- frafagmilitært
mensomlikevelharvunnetalmentilslutning
tradisjonelle
forestillinger,
av forskjellig
legfolk?Vel,ikkehelt.Enkelteadvarenderøsterhar latthørefra seg medmotforestillinger
i
av åfå gjennomslag
ennsikommei nærheten
art,dogutenå vinnegehørhosvårebeslutningstagere
politikk.
utformingen
av denpraktiske
Motforestillinger
og lite
fremståsombakstreversk
konsept"vil nødvendigvis
A awise blanktdet"nyesikkerhetspolitiske
Vi måta innoverosssomet faktumat endrede
konstruktivt:
Norgeleverikkei et globaltvakuum.
medtilhørende
nytenkning
kankreveforsvarspolitisk
og utfordringer
internasjonale
rammebetingelser
at så skjerutenat vi dervedgir
maktpåliggende
Deter imidlertid
og omstillinger.
omprioriteringer
på båten.Farener imidlertid
tilstedefor at deter
prinsipper
oppgaver
og grunnleggende
hevdvunne
av et radikaltnyttkonseptskjerundertilbørlig
nettoppdetsomvil kunneskje,dersomikkeknesettelsen
poengi de
permanente
dissehensynvardetsentrale
behov.Nettopp
hensyntagen
til de underliggende
2005,spesieltutløstav
somfantstedfebruar-april
motforestillingene
som komtil ordei denavisdebatten
idokumentetStyrkeog reIevans. l4l
Forsvarsdepartementets
fremleggelseav strateg
varforsvarsanalytiker
Øystein
nyestrategikonsept
Blantde førstesomgikkut medkritikkav Forsvarets
ble i sammeavisnoendagersenereimøtegåtti
Steirossynspunkter
Steiroi en artikkeli Aftenposten.[5]
(menennåikketiltrådte)forsvarssjef
SverreDiesen,[6]
- et utspillsom
krassevendinger
av den nyutnevnte
lederPeterA. Moe.[7]| mellomtiden
tilsvarfra NorgesOffisersforbunds
i sin tur utløsteet irettesettende
til feltsmot "defpostnasionale
engasjertseg i saken,og gikkpå lederplass
haddeavisenKlassekampen
tåkepratet",
og påpekteat "Til trossfor verbalebesvergelserom det motsatte,drar vimed oss gamle
og historiskbevisstheter deior heltavgiørende".l8lAvisenbraktenoen
konfliktlinjer
og problemstillinger,
i tradisjonelt
ukersenereen seriepå fem bredtanlagteartikler,hvorkritiskerøstermedutgangspunkt
og det
forsvarspolitiske
disposisjoner
prinsipper
motmyndighetenes
hevdvunne
fremførtemotforestillinger
generalmajor
et
TorkelHovland
Hertegnetspesieltpensjonert
somdisseavspeiler.
strategikonsept
gjennomgått
siste
få år:
hadde
i
løpet
av
de
endringersom Forsvaret
alarmerende
bildeav de omfattende
av interesser
og sikkerhetpå den hjemlige
innretning
av Forsvaretmotivaretagelse
[9]Vår tradisjonelle
i globale,USA-ledede,
av styrkerfor deltagelse
arenaer blittforlatttil fordelfor organisering
et sprikmellommålog midlersom
vedslikinnsatsharavdekket
Kostnadene
høyteknologiske
operasjoner.
stedetfor omstillingharmanfåtten
er i ferdmedå manefremet "systemkollaps-spøkelse".l
Vår hær- fremholdt
gjennomgripende
nedbygging,
somi verstefallkanvisesegå væreirreversibel.
konseptStyrkeog
at Forsvarets
nyestrategiske
Hovland- er iferd medå bli så ufatteliglitenog ineffektiv
Detkompetansetap
som nå finnersted,og den
relevansbarekankarakteriseres
somet folkebedrag.
manforetar,vil om littgjøredet umuligå byggeoppstørre
av materiellog installasjoner
ødeleggelse
på rimeligkorttid.
norskehærstyrker
(senereseniorrådgiver
i Europaprogrammet)
Jacob
Enannenpensjonert
offiser,flaggkommandør
Børresen,
fulgteet pardagersenereopp medet kraftigvarsko,hvorhanbl.a.påpekteat "deti økende
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grad stillesberettigedespørsmålom det norskeforsvaretsevnetil å ivaretanorskernferesserog norsk
sikkerhether hjemme".l10l
generalinspektør
for Hæren,LarsSølvberg,
Enkeltehøyereoffisereri aktivtjeneste,så somdaværende
mellomambisjonene
om å levere
spesielt
om misforholdet
i advarende
vendinger,
uttalteseglikeledes
(Rimelig
noki forsiktige
ordelag,
menbudskapet
internasjonalt
underfinansiering.
og denvedvarende
Ogsåandreaktører,
i Hærener sprengtav alleutenlandsoppdragene).[11]
syntesklartnok:Kapasiteten
seg i debatten.Såledestok ØysteinSteiroblantannet
inkludertfagpersoner
medsiviltståstedengasjerte
med
debatti Stortinget
en bredutenriks-og sikkerhetspolitisk
til ordefor at det måttegjennomføres
eksponert
småstatskalspillei det
Norgesomen strategisk
hensyntil hvilkenrolleog hvilkeinteresser
internasjonale
samfunnetterdenkaldekrigen.[12]
En ny kost- og en ny giv?
bleomfattetmeden vissforbeholden
Utnevnelsen
våren2005av generalSverreDiesentil ny forsvarssjef
nyestrategiske
konsept,nedfelti
bakForsvarets
forventning
- Diesenvar kjentsom hovedarkitekten
skissertehanopptre strategiske
ovennevnte
dokumentStyrkeog relevans.I sin programerklæring
årenefremover:[13]
utfordringer
som Forsvaretmåttemøtei de nærmeste
.Påkortsiktmå Forsvaret
harvedtatt.Dette
somStortinget
de effektiviseringstiltak
førstgjennomføre
og regnskaper.
Detkreverogsåat manfår en
forutsetter
at mansnarestbringerordeni budsjettstyring
fra sektorinteressene
og støneloialitettil
endringi organisasjonsstrukturen
, med"mindrelobbyvirksomhet
for å gi Forsvaret
denautoritetog tillit
er nødvendig
utfordringen
helheten".A
overvinnedennekortsiktige
utfordringene.
somtrengesfor å gå løspå de langsiktige
.Enmerlangsiktig
vil væreå skapeforståelselor at "endringer en tilstandsomer kommetfor å
utfordring
samt
og operasjonsmønstre,
bli".Deler taleom en utviklingsommedførernyeorganisasjonsformer
Deter taleom en utviklingsomvil gjøredet stadig
fordyrelse.
kostnadsvekst
som følgeav teknologisk
somvi harigjen.Denkritiskviktigebalanse
strukturen
denoperative
vanskeligere
å fornyemateriellmessig
politiskebeslutninger,
og
en fortsattrasjonalisering
mellombudsjetter
og strukturvil krevevanskelige
ressursbruken.
samtnyetiltakfor å effektivisere
internasjonalisering
av Forsvaret,
.Denkedje- likeledes
i
om Forsvaret
er å sikrefortsatthøyoppslutning
langsiktige
- utfordringen
forståelsen
for at Norgefortsattharsikkerhetsinteresser
- bådei egne
Detbetyrå opprettholde
opinionen.
Dagens
at den norskestatråderovermilitæremaktmidler.
nærområder
og ute i verden- somforutsetter
enndengamleinvasjonstruselen.
andreog merkompliserte
og morgendagens
utfordringer
er imidlertid
for hvordanvi må innrettevårtegetforsvar,og da er svaretnoeannetenndet
Dettefår konsekvenser
for de nye
forståelse
gamlemobiliseringsforsvaret.Forsvaret
må derforgreieå skapeen mergrunnfestet
karakter,og påviseat deter samsvarmellomdemog den måtenvi utformer
sikkerhetsutfordringenes
på, innenforde gitteøkonomiske
rammer.
Forsvaret
Dettevar ordsom målbaren reflektert
- for ikkeså si visjonær- holdningtil de oppgaversomfølgermed
programerklæring
kunnegeneralens
synes
rentumiddelbart
detembetesomDiesennå skulleskjøtte.Og
etteri
til oppgaven.Dersommangikkprogrammet
å fremståsomen i hovedsakriktigtilnærming
somsynteså fordrenærmere
avklaring.
sømmene,
avtegnet
detseglikevelen del problemstillinger
reisteforsvarssjefens
utspillogsåvisse
i annensammenheng,
Sammenholdt
medutsagnfremkommet
karakter.
spørsmålav tildelsbetenkelig
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vedtatte
behovfor å gjennomføre
av utfordringene
Medhensyntil denførstnevnte
- det kortsiktige
og regnskaper
- kunnedetvanskeligfremføres
samtå bringeordeni budsjettstyring
effektiviseringstiltak
gjøre
må selvsagt
- forsvarssjefen
effektiviseringstiltak
noeninnvendinger.
Enigelleruenigi angjeldende
hva
vedtak.Derimotkunnemanmedgodgrunnstillespørsmålved
Stortingets
sittbestefor å effektuere
Dersom
og størrelojalitet
til helheten".
for sektorinteressene
hanmentemed"mindrelobbyvirksomhet
åpenbartpå ville
dettevar et uttrykkfor ønskeom å knebledenfagligedebattinnad,var forsvarssjefen
avsnittom Munnkurv-politikk?).
veier- hvilketogsåble rasktpåtalti media(fr. ogsådet etterfølgende
Oppgaven
å skapeforståelseforat "endringer en tilstandsomer kommetfor å bli"lød lettfloskelpreget.
måteredefor hvahansiktettil. Sliksomdenne
gjorderiktignokpå en rimeligmeningsfylt
Forsvarssjefen
av at detdreiersegom en
permanente
får manlikevelfornemmelsen
beskrives,
endringstilstanden
heletidenå kommetil korti forholdtil
utvikling
hvorForsvaret
er dømttil heletidenå værepå etterskudd,
Og da vardetlitentrøstå hentei at generalen
de stadigendrede
- kravsomskalinnfris.
- og voksende
"Ethvertforsvarsbudsjett
er stortnok.Det
er underfinansiert:samtidigkunnesi seg uenigi at Forsvaret
Selvom detneppevarslikment,
representerer
detfolketer villigtil å brukepå dennevirksomheten".[14]
(Den
grensende
til resignert
defaitisme.
nærå tolkedettesomet uttrykkfor passivitet,
liggerdetsnublende
til Diesensuttalelse
så langtsomtil å konstatere
IngvaldGodalgikki en kommentar
fhv.stortingspolitiker
meldtsegut av seriøsdebatt").[15]
at "Dermedharhani realiteten
koker
i opinionen,
om Forsvaret
oppgaveå sikrefortsatthøyoppslutning
Nårdetgjelderdenlangsiktige
for de
forståelse
programerklæring
nedtil å makte"å skapeen mergrunnfestet
dennei forsvarssjefens
riktigefokus?Selvom detvel kanbestå
Menvar detteegentligdet
karakter".
nyesikkerhetsutfordringenes
hos
forståelse
på folkeopplysningssektoren,
er detneppemangelfull
et visstforbedringspotensiale
Detmansærligkunne
om Forsvaret.
oppslutningen
motdenfortsatte
almenheten
somer hovedtruselen
som
for de synsmåter
programerklæring,
til forståelse
var en antydning
savnei den nyeforsvarssjefens
mellom
ellerprioriteringer
for klareavveininger
debattom behovet
varfremkommet
i denoffentlige
på denhjemlige
arena-og,på denannen
Forsvarets
kjerneoppgaver
- knyttettil egnesikkerhetsbehov
oppgaversomvi måttepåtaoss og som krevereffektivtsamvirkemedvåreallierte.
side,de internasjonale
somer et uttrykkfor detsåkalte"nyesikkerhetspolitiske
komponent,
Medall respektfor sistnevnte
i
detslegitimitet
og oppslutning
somgirog alltidhargittForsvaret
komponent
konsept",
er detførstnevnte
lot til å avfeie
at den nyeforsvarssjefen
Fraen legmannsståstedvirketdet litebetryggende
opinionen.
prinsipper
somdet byggerpå,vedbrukav lett
grunnleggende
og de hevdvunne
oppgaver
Forsvarets
"detgamlemobiliseringsforsvaret"
og "en
som"dengamleinvasjonstrusselen",
anløpnemerkelapper
medlangetradisjoner".
byggetpå en forsvarsmodell
invasjonstrussel,
synligog lettfattelig
Munnkurv-politikk?
medfaglig
ytringsfrihet
er ikkebareen garantifor et ureddoffiser-og embetskorps
Dengrunnlovsfestede
utenfryktfor karriåremessige
integritet,og personlig
selvom deter viktignok.Frimeningsytring,
somskal
og medeierskap
til de oppgaver
medvirkning
til en konstruktiv
represalier,
er ogsået incitament
grunnlag
disse
for ektelojaliteti forholdtil
utføres,noesomgir det besttenkeligeog mestrobuste
100
er
derfordensistesetningen:"Frimodige
i vår Grunnlovs$
Denviktigstebestemmelsen
oppgavene.
ytringerom Sfafssfyre/sen
andenGienstandere Enhvertilladte".Ved en
og hvilkensomhelst
i formav følgende
en viktigunntaksregel
denneparagrafen
vedtatti2004fikkimidlertid
Grunnlovsendring
tilføyelse:?etkan kun sættessligeklarligdefineredeGrændserfor denne Ret,hvorsærligtungtveiende
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Begrundelsef'.Hvaslags"tungtveiende
Hensyngjøredet forsvarligholdtop imod Ytringsfrihedens
uthuling
klartat detteinnebærer
en vesentlig
er uklart,mendeter tindrende
hensyn"
manhaddei tankene,
en klaradvarseltil statensansattemotå gi uttrykk
Merspesifiktbetyrdennetilføyelsen
av ytringsfriheten.
for synspunkter
sommåtteawike fra de til enhvertid aksepterte.
i 1986-87
knesatte
daværende
ikkenoenytt.Alleredei densåkalte"munnkurvstriden"
Dettevaregentlig
bestemmelser
forsvarsminister
JohånJørgenHolstdoktrinenom at "uskrevneregler"gårforanlovfestede
Deter denne
rom.[16]
adgangtil å ytresegi detoffentlige
for militærpersoners
nårdetgjeldergrensene
påtroppende
Diesenpå
forsvarssjef
Derforstodogsåden
doktrinensomnå er nedfelti selveGrunnloven.
fra
krevde"mindrelobbyvirksomhet
nårhani sintiltredelseserklæring
trygggrunni forholdtil Grunnloven
Utspilletble likevelfra flereholdtolketsomet signalom
sektorinteressene
og størrelojalitettil helheten".
på
til DiesensvisjoneranførtesåledesAftenposten
sin kommentar
en skjerpetrestriktivpraksis.[17]l
lederplass
at
mangesynspunkter
som
"hvis hanvil knebtedenfagligedebattinnad- detfinnesfatktisk
og sektortenkning
- er det farepå ferde.Det
ikke barekan atieies somlobbyvirksomhet
verdieri det norskesamfunn.Enav dem er
norskeforsvarbør speilede grunnleggende
sefterlikhetstegn
nødvendigheten
av åpendebatt.Vihåperikke den nye forsvarssiefen
mellomfagliguenighetog illojalitet'.l18l
på ville veier"?
"Forsvanskritikere
"Styrkeog relevans"haddeutløst,medde kritiskeytringersomdokumentet
lkkeallevar komfortable
under
forsvarssjefs
uttalelser.
I en avisartikkel
ytringersomtildelsogsåknyttetan til den påtroppende
påfallende
tok forsvarsanalytiker
JohnBergi
en månedetterDiesenstiltredelse
ovennevnte
overskrift
skarpeordelaget oppgjørmedde såkalte"forsvarskritikerne":[19]

\v/

"Aldrifører en påtroppendeforsvarssjefblitt utsattfor en så åpen, sterkog vedvarendekritikksomden
somnå rettesmot generalSverreDiesen.Kritikerne,med tidligerediplomatØysteinSteiroog
manglerimidleftidhelt åpenbartden vilietil teknologiforsfåelse
flaggkommandør
JacobBøneseni spr'ssen,
omstillingsom foregåri alle
av den gjennomgripende
somkrevesfor å kunneerkjennenødvendigheten
land somhar økonomiskevnetil de(.
BårdBredrupKnudsen
oppmeden
(Forsvarsdepartementet)
En ukesenerefulgteavdelingsdirektør
fra NorgesForsvarsforenings
polemisk
til et debattinnlegg
(forikkeå si direktehånlig)anlagtkommentar
mot
somi sintur utløsteen reprimande
generalsekretær
en kommentar
ArnoldBlix,[20]daværende
president
HåkonRandal.[21]
daværende
fra Forsvarsforeningens
departementet
skulleimidlertidkommefra
av forsvarsdebatten
håndtering
Densterkestekritikkenmotmyndighetenes
medlemsorgan
av NorgesOffisersforbunds
i oktober-nummeret
hold- i en lederartikkel
fagmilitært
PeterA. Moeavlevertefølgendekraftsatser:
Befalsbladet,
hvorforbundsleder
[22]

.

"Forførstegangpå fleretiårhar vi opplevden bred forsvars-og sikkerhetspolitisk
debafti Norge.En slik
debatter særdelesvelkommen.Et forholdveddebattener likevelskjemmende.Forsvarsdeparlementet
formoverfordem somhar et noe annet synpå våre sikkerhetspolitiske
har lagt segpå en trakasserende
utfordringerog hvordanForsvaretbør innreftes.Def grovesteovertrampetbegikkFD mot Norges
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ArnoldBlixiAftenposteni sommer.(...).Kritikeren
Forsvarsforening
og detstidligeregeneralsekretær
ØysteinSfeiroble anklagetfor å væreuseriøs,sidenhan ikke kom opp med et kompleftforslagfor en ny
(...).JacobBønesen
og detaljeftekostnadsoverslag.
foruarsinnretning
med tilhørendestrukturelementer
forfatterog debattant.
forsvarsanalytiker,
har i mangeår fremståttsomen ureddog innsiktsfull
har ikkeklartpå faglig basiså sfanseham.Dertorblir han konsekventomtaltsom
Depaftementet
pensjonertoffisersomdet ikkeliggernoenverdiå lyttetil lenger.(...). Dissetre, av mangeeksempler,viser
i våft land.(...).I stedetfor å ta
med'ufinemidlerforsøkerå sfanseforsvarsdebatten
at departementet
debattenmeddet alvorden foftjener,velgerFD å trakasseresinemotstanderei en nærmestfanatisk
Det er å håpeat FD ifremtidenvil se på ytringene
forestitlingom egenoienteringsevneog ufeilbarlighet.
og debattensomen styrke,ikke som en trussel".
har innfridddet
om hvorvidtForsvarsdepartementet
Detkani ettertidsynesbetimeligå stillespørsmålet
fra departementets
her målbar.Noenresponspå innholdeti artikkelen
håpetsom NorgesOffisersforbund
stortsettstilnethen.
hvoretter
debatten
utebli,[23]side,skulleimidlertid
i henimotto og et halvtår. Hvorvidt
GeneralDiesenhar- i skrivendestund- sitteti stolensomforsvarssjef
av denfagligedebatt,ennsibørkunne
vil kunnesieså bærepregav knebling
hansregimei etterhånd
å problematiseres
somikkebehøves
er et spørsmål
karakteriseres
meduttrykksom"munnkurv-politikk",
nyedirektivi sakensanledning
væregrunntil å merkesegforsvarssjefens
nærmere
her.Detkanimidlertid
hvorfølgendebleslåttfast:[24]
til alleForsvarets
avdelingssjefer,
i tjenesteligsammenhenguttalesegom spørsmålav
"Forsvaretspersonellskalikke somenkeltpersoner
primærtpolitiskkarakter.spørsmålet
om hvilkeoperasjonerNorgeskaldeltai berøreriden sammenheng
råd idenne
formellemilitærfaglige
selvekjernenidet sommå anseesfor å være politiskebeslutninger.De
vurderingerknyftettil slike
og byggerpå militærtagfige
til Regjeringen,
forbindelsegisav forsvarssjefen
risrko,
operasionenes
og egnethet,mandatetshensiktsmessrghed
forhotdsomvåre Styrkerstilgjengelighet
Kommandoforhold,
den operativeutviklingeni de operasjonervi deltari etc. Enhveroffiserkan ogsåuttale
segom rent faktiske,fagmilitæreforholdi kraftav sinstillingellerkompetanseder deftenaturligkommer
på slikemilitærfaglige
spørsmålkan væreulike
Eksempler
inn under hansellerhennestjenestestilling.
muligheterog
militærekapasiteters
egnethetiforhold til ulikeoppdragog operasjoner,militærmaktens
generelt,hvilke kapasiteter
og hvilkenkompetanseForsvaretinneharpå ulikeområdermv.
begrensninger
Militærtpersonellkan imidlertidikkegå ut i medieneitjenesteligsammenhengmednormative
standpunkter
om hvilkeoperasjonerNorgebør ellerikkebør deltai. Dettevil i enhversituasionvære
har selvsagtingenting
vurderingersomdet er opp til politiskemyndigheterå foreta.Dennebegrensningen
med politiskestandpunkter,
hverkengenerelt
å gjøremed offiserersadgangtil å deltai samfunnsdebatten
elleri forsvars-og
må det da skillesmellomhva man uttalersegom i uniformog
sikkerhetspotitiske
sammenhenger.lmidleftid
med et politiskengasjement.
Forsvaretssiefer
i kraftav sinstilling,og hva man sier somprivatpersoner
påleggeså presrseredettefor alt militærtpersonell".
Hertiler kortå bemerkeat medsittdirektivhargeneralDiesen- medvår reviderteGrunnlovi ryggenform.Gehaltenog profileni denseneretids
i skjerpetog langtpå vei kodifisert
Holst-doktrinen
stadfestet
haroppfattetsignalene.
spørsmålkantydepå at landetsoffiserstand
debattom forsvarspolitiske
offentlige
Tilbaketilfremtiden
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holder
fagmilitært
om at manhellerikkepå ansvarlig
vitnerriktignok
medieoppslag
Sporadiske
haravstedkommet.
doktrinerog disposisjoner
somvåreforsvarspolitiske
komfortable
medden utviklingen
"Awiklingenav Hæren"gjengirog kommenterer
ØysteinSteiro
I en nyligartikkelmedoverskriften
ordelag:[25]
RobertMoodi følgende
av Hærensgeneralinspektør
uttalelser
"RobertMood,generalinspektøren
for Hæren,er en modigmannnår han i Aftenposten30.iuli skriverat
rammer.Det
"Detnorskeforsvarer altforliteetteralleandremålestokker
enn kvalitetog ressursmessige
måfte
Hans forgienger,
LarsSølvberg,
er forsvarmedstørrekapasitet".
tar mangeår å gjenopprette
fortatestillingensom øverstesjeffor Hærenefterat han i Aftenposten11. november2004i forsiktige
vendingertillofseg å advaremot den "lille
patrutjehæren"
og stillespørsmålom "Forsvareter så nedbygdat det
somvar igjenetterforsvarsreformen
ikkeevneret troverdigforsvarav nasionalstaten".
vil ikkeforsvinne
av segselv,uansetthvor
Moodherberører,
somgeneralinspektør
De problemstillinger
myndigheter
ellersmåtteværei sineuttalelser.
ellerfagmilitære
våreforsvarspolitiske
tilbakeholdne
i noengradogsåmer
debattdreierseg normaltom konkreteenkeltsaker,
Vår hjemligeforsvarspolitiske
tematikk
hvordenaktuelle
prinsipielt
art.Så ogsåi dagenssituasjon,
av sektormessig
betontespørsmål
Temaersomer viktigenok,og sommåtåleå
nærværiAfghanistan.
spennerfraflytjøptil detoperative
gjelderprinsipielle
av meroverordnet
spørsmål
kritiskelys.Nårdetimidlertid
offentlighetens
underkastes
karakter,er detfor tidentemmeligtyst- i merkbarkontrasttil dendebattensomvi så ansatsertil for 3-4 år
i en
NilsAugustAndresen
somf.eks.nårMinerva-redaktør
riktignok
sporadisk,
siden.Unntakforekommer
nyligartikkelpåpekerat
"Mensman underden katdekrigenofte så på debaftom den fastlagtelinje somnoe som skapteuro rundt
No4gespolitikk,trengervi nå mer enn noengangen debatt,fordidet slettikke er klarthva somer hverken
No4geseller Natospolitikk".l26l
Deter
segi en bølgedal,
er egnettil å bekymre.
debattbefinner
At dennedelenav denforsvarspolitiske
vil åpen,offentligdebatt
dagsorden,
fordiuansetthvilkettemasomstårpå våremakthaveres
illevarslende
som
somtasog de tiltakene
somvelges,de beslutningene
væredenbestegarantiforat de løsningene
at
ønskerog behov.Deter nårdebattenforstummer,
iverksettes,
faktisker i paktmedalmenhetens
grepblirtatt.Dåtgjelderfaktiskogsåsåvidtkrevendesakersom
uopprettelige
skadeligeog undertiden
grunnleggendesikkerhetsIitiskeveivalg.
og forsvarspo
A forsøkeå
konsept".
er ikkeå blåsetil stridmot"detnyesikkerhetspolitiske
Undertegnedes
anliggende
Vi må gjernebidra,etterbesteevneog i
somdeter reaksjonært.
skrutidentilbake,er likeformålsløst
rettsorden.
Vi må for all del ta innoveross at
samvirkemedvåreallierte,til å tryggeden internasjonale
med
kankreveforsvarspolitisk
nytenkning
og utfordringer
rammebetingelser
endredeinternasjonale
liggeren
i opinionen
Mentil grunnforen fortsattoppslutning
omprioriteringer
og omstillinger.
tilhørende
og
primæreoppgaveer og forblirå sikreFedrelandet,
detsinnbyggere
fortsattforståelse
av at Forsvarets
i det
som ingenforsvarsledelse
Dåter en erkjennelse
integritetmotfiendtligeinntrengere.
detsterritoriale
langeløpkanignorere.
på bevilgningene,
fenomån.
er et velkjent
medstørrelsen
er misfornøyde
At generaler
og andreoffiserer

I 5582&magasin:j
a
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befinner
segi, gjelderforholdsomikkekanavfeiesså enkelt.
Mendensituasjonen
somForsvaret
veivalgvi hartatt- ellervil måtteta. I så
menhvilketforsvarspolitisk
Hovedproblemet
er ikkebevilgninger,
nr. 8 ("Vendi tide,deter ingenskamå snu")fortsattgyldighet.
måteharFjellvettregel
disposisjoner
somforetas,er lettvint- selv
for de urovekkende
A kritisereforsvarsminister
og forsvarssjef
for at vi ogsåi fremtidenfår detforsvarsomvi behøver
Hovedansvaret
om detogsåer riktigog nødvendig.
- ligger
detellersmåtteblitildelt,kanivaretasinebasisoppgaver
- et forsvarsom,uansetthvilkeoppgaver
måtteforeta,vil til syvendeog sistværeet uttrykkfor hva
i Stortinget.
MenhvilkevalgStortinget
imidlertid
vl - landetsborgereog velgere- måtteønske.Derforer detviktigmeden mestmuligåpenog
vitaleinteresser.
Detteer en
somjo gjelderFedrelandets
demokratisk
debattomkringdissespørsmå|,
lukkedefora.Deter en debattsomhørerhjemme
debattsomikkebarekanforegåi de fagligeautoriteters
såvelsomsivile,
angårossalle,og herer vi alle- militære
rom.Landets
forsvarspolitikk
i detoffentlige
legfolksåvelsomfagfolk- meningsberettigede.
blir
av Forsvarets
basisoppgaver
debattkanføretil at en bevisstprioritering
Deter å håpeat en revitalisert
plan.Denne
og budsjettmessige
ogsåpå detbevilgningsdagsorden,sattpå densikkerhetspolitiske
leggesunderlokkellertiesi hjel.
debatten
er forviktigtil at denbøravspores,

og
og samfunnsdebattant,
o OddGunnarSkagestad
til dagligi UD.Haner en aktivskribent
arbeider
og NorskStatsvitenskapelig
NyttNorskTidsskrift
hartidligere
hattartikleri bl.a.Samtiden,
Tidsskrift.

Kap.7iBirgitteKjos
utenrikspolitikk",
organisasjonerog
frivillige
[1]Sebl.a.JonHaraldSunde,"Utvikling,
praksis,
Oslo2006,s.138-164;
Fonn,lverB. Neumann
og OleJacobSending(red.),Norskutgnrikspolitisk
22.februar2005;samt
ll", kronikki DagensNæringsliv
fraoffentlighet
ØysteinSteiro,'UD - unndratt
om
2003,somet leddi UDsprosjekt
A Strategy,
Utenriksdepartementet
heftetNorway's
PublicDiplomacy:
av dette.
å formeNorgesomdømmeog oppfattelsen
januar
foredragi OsloMilitære
Samfund
til transformasjon",
[2]KristinKrohnDevold,"Frasnuoperasjon
nr.2,2004.
Tidsskrift
2004,teksttrykti NorskMilitært
2003.
til NRK8. desember
[3]Uttalelse
3. januar2005,79sider,nettutg.
[4]Styrkeog relevans,brosjyrepublisertav Forsvarsdepartementet
.Atdettestrategidokumentet
blefremlagti
http://www.regjeringen.no/upload/FD/Dokumenter/Styrke.pdf
var
i Forsvaret,
sammetidsrom(vinteren2005-05)somdet bleavdekketstorebudsjettoverskridelser
på de problemstillinger
somdet nye
rimeligvis
til et forsterketmediefokus
et forholdsommedvirket
forsvarspolitiske
konseptaktualiserte.
7. februar2005.
artikkeli Aftenposten
Ingengodanalyse",
[5]ØysteinSteiro,"Forsvaret:
Aftenposten
13.februar2005.
Steirosanalyseav Forsvaret",
[6]SverreDiesen,"Øystein
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17.februar2005.
Aftenposten
[7] PeterA. Moe,"GeneralDiesenstakhøyde",
10.februar2005.
i Klassekampen
Braanen(red.),"Alter nytt",lederartikkel
[8] Bjørgulv
17.mars2005,s.14-15.
"Vårsikkerhet
er truet",artikkeliKlassekampen
[9]TorkelHovland,
på feilefronter",artikkeli Klassekampen
19.mars2005,s.26-27.
"Forsvaret
['10]JacobBørresen,
7. mai2005.
artikkeli Aftenposten
[11]LarsJ. Sølvberg,"Etforsvarbasertpå realisme",
30.mars2005;
måavklares",
artikkeliAftenposten
forsvarsbehov
ØysteinSteiro,"Norges
t12lSe spesielt
"HvaskalForsvaret
jfr. ogsåJosteinRønneberg,
gjøre?",artikkeliAfteriposten17.mars2005;samtOdd
Newsletter
l.april2005,nettutg.
"Hvaskalvi medForsvaret?",
kronikki Farmann
GunnarSkagestad,
html.
http://www.farman
n.no/forsvaret.
kronikkiAftenposten
2. april2005.
"Hvamågjøresi Forsvaret?",
[13]SverreDiesen,artikkelen
"Politikerne
1. april2005.
måværepresise")
[14]SverreDieseniintervjumedAftenposten(artikkelen
11.april2005.
Aftenposten
forsvarsdebatt",
[15]IngvaldGodal,"Enunderlig
se
og knesettelsen
av "Holst-doktrinen",
forforløpeti "munnkurvstriden"
redegjørelse
[16]Foren nærmere
nr.11(november)
Tidsskrift,
"Ytringsfrihet
artikkeli NorskMilitært
til besvær'',
OddGunnarSkagestad,
2005,s.23-24.
Vern,mai
"Forsvaret:
En ny kost- og en ny giv?",artikkeli ProPatriaA/årt
t17]OddGunnarSkagestad,
2005,s.64-65.
2. april2005.
iAftenoosten
visjoner",
lederartikkel
[18]"Diesens
på villeveier",artikkeliAftenposten
2. mai2005.
[19]JohnBerg,"Forsvarskritikere
4. mai2005;og BårdBredrup
[20]ArnoldBlix,"Etforsvarfor norskebehov",artikkeliAftenposten
10.mai2005.
"Forsvarsvenner
artikkeliAftenposten
ut av NATO?",
Knudsen,
19.mai2005.
artikkeliAftenposten
departementet",
skriblerierfra
[21]HåkonRandal,"Merkelige
lederartikkel
i Befalsbladet
nr.4,oktober2005;
i Forsvarsdepartementet",
l22lPeterA. Moe,"Fanatisme
"Fanatisme
i forsvarsdebatten".
5. oktober2005underoverskriften
ogsåtrykti Aftenposten
Aktuell5. oktober2005,hvordetbleopplystat
[23]Sakenbleomtalti LO Statsmedlemsblad
foreløpig
"Pressekontakt
siertil Aktuellat departementet
KåreHelland-Olsen,
i Forsvarsdepartementet,
på
ikkeseså
kan
heller
fra Moe".Noenrespons evt.seneretidspunkt
ikkeønskerå svarepå påstandene
væreblittavgitt.
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GeirAnda- sjef
14.oktober2005,signertbrigadEr
i Aftenposten
[24]Gjengittin extensoi en debattartikkel
fremstetalerør.I
og somsådanforsvarssjefens
i Forsvarsstaben
for presse-og informasjonsavdelingen
"gjort
forsøkpå å lageen
energiske
gikkbrigad6ren
til feltsmotTV2,somangiveligskulleha
artikkelen
rettigheterved å nektedem
skatha fratattnorskeoffisererderesdemokratiske
sakut av at Forsvarssjefen
å uttalesegom politiskespørsmå|".
4. august2007.
[25]ØysteinSteiro,"Awiklingenav Hæren",Aftenposten
Minerva
6. juni2007,
"Usikker
artikkeli tidsskriftet
sikkerhetspolitikk",
[26]NilsAugustAndresen,
.
nettutg.http://minerva.as/?vis=artikkel&fid=1757&id=0606200711465515569&magasin=ja
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