NORGE- ERVI DER NÅ?
KRIGSSTATEN

orsvarsekspertenes
dom har vært urovekkende: Forsvaret er i praksis like
hjelpeløstsom 9. april.r Evnentil krisehåndtering beskrivessom marginal: "Vi
har i realitetenikke noen forsvarsterskel.
Det norske forsvaret er awiklet. Vi har væpnede
styrker, som hver for seg holder svært høy kvalitet, men som på grunn av sin lille størrelseog lave
utholdenhet ikke er noe verdt i en stridssituasjon,
annet enn som ledd i større allierte oppsetninger".2
Nedbyggingen av vårt konvensjonelle forsvar er
en prosesssom har skjedd dels som resultat av en
fordreid sikkerhetspolitisk virkelighetsforståelse,
delssom følgeav strategiskomprioritering, og ikke
minst gjennom konsekvent underbudsjettering.
Resultateter at vårt forsvar i dag,ifølge generalmajor Robert Moods diagnose,er "på full fart inn i et
systemkollaps".
Endog vår forsvarssjefog vår forsvarsministerhar
nå gitt dem som kritiserer Forsvaretsberedskap
delvis rett. For å sitere forsvarsminister Søreide:
- "...jeg har ved flere anledningersagt at en av
de størsteutfordringene er at vi mangler dybde i
strukturen, og at dagensforsvar ikke lar segvidereførepå,mellomlang og lang sikt'i 3

For 10-12 år siden var det parolen "Transformasjon' som rådet grunnen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitisk tenkning. Transformasjonhandlet,
rfølge daværendeforsvarsminister Kristin Krohn
Devold, om 'hye måter å tenke på, nye måter å
handle påi og i denne forbindelse måtte Forsvaret være "leveringsdyktig, levende og ledende'i5
Budskapetsessensvar at vi måtte kvitte oss med
mental bagasjefra gårsdagenstruselbilde,og ta inn
over oss at Norges interesseområdestrekker seg
fra Grpnse-Iakobselvtil gatenei Kabul. Det var et
budskap som i 2005 fikk sin operativeutforming i
et 79 siders
styringsdokumentetStyrkeog relevans,T
(om
enn i den noe
aktstykkesom iallfall inntil nylig
Evne
2009) har
til
innsats
fra
versjonen
reviderte
vært retningsgivendefor norsk forsvarspolitikk.

Myten om "Krigsstaten Norge"
vs. l970-8o-tallets
si kkerhetspol itiske rea I iteter
kan erindreat Institutt for statsviUndertegnede
tenskapvedUniversiteteti Osloen gangi 1969arrangerteen ekskursjonfor sinestudentertil PRIO
Vertskapets
- ogsåkalt Instituttfor Fredsforskning.
orienterteberedvilligom
hyggeligerepresentanter

Dette er relativt nye toner - iallfall fra øverstehold.
Vår forsvarsledelseskal likevel ha ros for å ha erkjent noe som en del av oss andre har påpekt i en
årrekke.Det har ikke mangletpå advarenderøster.a
Røster som fra politisk ansvarlig hold har vært
ignorert, marginalisert og til dels latterliggjort.
Varslerne har gjennomgåendeblitt stemplet som
utdatertedinosaurer- bakstreveresom ikke hadde
forstått den sikkerhetspolitiskenye tid. Symptomatisk var følgende uttalelse av mangeårig leder
av StortingetsforsvarskomitdMarit Nybakk: "Den
størstetrusselenmot norsk sikkerhetspolitikki dag
er folk som mener.at vi fortsatt skal ha et forsvar
basert på at det kommer en fiende rullende gjennom Sverigei panservogner".5
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ble det fremhevet
PRIOsvirksomhet. I særdeleshet
at man var engasjerti et prosjekt benevnt "Krigsstaten Norge'i Oppdragsgiverenvar Det Norske
Studentersamfund,som hadde vært generøsenok
til å avsepengemidlerfor at PRIO skulle påviseat
Norge var en "krigsstat".PRIO tok oppdraget alvorlig. Man hadde riktignok - ble det innrømmet
- ikke klart å finne noen norsk krigsstat.Men instituttet ønsketlikevel å leverevarene,og d6t skjedde
ved utgivelsen i 1970 av boken KrigsstatenNorge
(155 sider) på Pax forlag. Som forfatterefigurerte
forskerneNils PetterGleditschog SverreLodgaard
(sistnevnteskulle senerebli kjent som mangeårig direktør på Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI).
Bokens nedslagsfeltvar en forholdsvis begrenset
krets av NATO-motstandere,og utgivelsenskapte
ingen store rystelseri vår hjemlige sikkerhets- og
forsvarspolitiskedebatt. Her hadde man annet å
tenkepå. Dettevar under en av Den KaldeKrigens
mange kjølige faser,hvor spesieltSovjetunionens
styrkeoppbygging på Kola samt den sovjetiske
skaptebekymNordfl åtesutvidede øvelsesmønster
ring. Hva dissetrusleneinnebar for Norgessikkerhet ble i årene1970-72gjenstandfor en bred offentlig debatt, hvor spesieltNUPIs sikkerhetspolitiske
forskereJohanJ.Holst, AndersC. Sjaastadog |ohn
Kristen Skoganleverteen nestensamlebåndspreget
produksjon av notater, artikler og analyser.Samtidig krøp Norge tett inn under den amerikanske
ble Foratom-paraplyen.
Gjennom I 970-/8O-årene
svaretmodernisert,bl.a. med vekt på tilpasningtil
å kunne motta alliert bistand i en krisesituasjon.
Det var en tid og en utvikling preget av forsvarspolitiske valg som avstedkomtildels sterk offentlig
debatt:Noen av osshuskerfortsatt den betentestriden som knyttet segtil stikkord som "rakettsakenl
"dobbeltvedtaket"og "forhåndslagring'i

politisk doktrine la til grunn at denne oppgaven
skulle kunne håndteresmed alliert hjelp, basertpå
NATOs grunnleggendekarakter som kollektiv garantist for det enkeltemedlemslandssikkerhet.Og
NATO var en defensivforsvarsallianse:Ikke minst
fra norsk hold awiste man enhver tanke om at alliansenskulle kunne engasjeresegi 'but-of-area"operasjoner.

Det sikkerhets- og forsvarspolitiske paradi gmeskiftet
Berlinmurens. fall og Sovjetunionenssammenbrudd innvarslet en utvikling som i løpet av
i norsk
1990-talletskulleføretil et paradigmeskifte
sikkerhets- og forsvarspolitikk. En vedvarende
ble ledmoderniseringsprosess
kostnadskrevende
sagetav en tiltagendeslanking,som på lengresikt
skullevisesegå innebæreen gradvisnedbyggingav
anlegg og styrkeoppsetninger.Dette var en utvikling som skjeddenærmestparalleltmed at Norge
med akselererendefart skapteseget selvbildesom
"humanitær stormakt" - en storeksportørav fred
og forsoning,og et forbilde for andrenasjoneri alt
som er godt og riktig. Et selvbildeog en rolle som
per definisjonikke kunne begrensestil egetterritorium. Men heller ikke NATO forble uberørt av
de forandringenesvinder som ledet til et utvidet
med en uttalt humanitærkomsikkerhetsbegrep,
ponent,hvor ogsåomsorgenfor vårenaboersve og
vel måtte inngå.

Om det ikke hadde gått opp for ossfør, skulle Kosovo-konflikteni 1999 vise med all tydelighetat
det nå var en ny virkelighet, med nye hensyn,nye
prioriteringer og nye spillereglersom gjaldt. Og
det nye stikkordet, som rettferdiggjorde bruk av
våpenmaktmot fremmedjord i fredensog forsoningenstjeneste,var humanitærintervensjon.For
mangeforsvarsvenner,inkl. forfatterenav disselinjer, var det likevel et tankekorsat Norge - gjennom
Men "KrigsstatenNorge" var det ingen som snak- sitt medlemskapi NATO - for første gangdeltok i
ket om. Et slikt uttrykk ville rett og slett virke alt- en angrepskrigmot et land utenfor alliansensomMed begivenfor virkelighetsfernt og tøvete. Norges forsvar råde.8Og dettevar barebegynnelsen.
2001
kampen
mot terkom
11.
september
var dengang,som tidligere, ment å skulle forsvare hetene
Kongeriketsterritoriale integritet. Norsk forsvars- rorisme på det internasjonalesamfunnsdagsorden.
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F'orNorge og \råreallierteble behovetfor a tr1'gge
den internasjonalerettsordeneu hovedbegrullnelse- i tillegg til de humirnitæreirensl'n - for å
iverksetternilitæreinten'ensjoner.Derfbr ble r'åre
soldatersendt i krig i Afghanistan,ln'or de skulle
bli r.eelende
i mangeår. Derfbr ble r'åreluftforsvarsenireter- norskehampfl1',ført av norskefllvere satttil ir bornbeLibl'a,clgderfor er vi nå i gangnred
ir by'ggeopp et rlilitært nær\'æri lrak.

styrker koster perlger,rnangeperlger.Og parallelt
mecldenneuttiklingen skjeddeen gradvis,men i
sum radikalnedbyggingav viirt kortvensjonelle
forsvar,territorialforsvareteller "irtvasjonsforsvaret'l
I
tilleggtil å ha \'ærten villet prosess,
bledennenedbyggingenytterligereaksentuertgjennorn vedvilrendeunderfinansiering.

l)e norskeenhetenesom settesinn i slike ferne
operasjoner,er topptrenteog I'elutrustedespesialstyrker,med de ntestavAnserte
r'åtpenog annetutstyr.Detteer et resultata'r.en bevisstog systenlatisk
satsingpå opplæringog utrustningav styrkermed
spisskornpetanse
til å kunne settesinn i skarpespesialoppdragi FN- eller NI\TO-lededeoperasjoner
tunderde rnestkrevendeog uvanteforhold, un<ler
fenie hirnmelstrøk.lllen å hoide seg rned slike

Alle som gadd å fblge med, rniitteselr'sagtse hvilken vei cletbar.I realitetenble vi vitne til en uti'ikling som rned tiden måtte føre til at vi ikke lenger
ville ha noe l]orsvnr.For ii sitere dal'ærende(frir

"Transf,ormasionen":
En varslet rasering

generaiSverrel)iesen:e2005til 2009)forsvarssjef,
"Fortsettertapet itv kjøpekraftr'il Forsvaretont ca.
25 år r'æreså svekliettrt bare begrensedeenheter
sortrK1'stvaktog grensevaktrnot Russiandvil r'ære
i full funksjon. Et seli,stendig,nasjonalt Forsvar
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Er det russernesonthar endret sittsynpå bruk av tnilitrcrmaktunderPutin, ellerer det vi somfar en periodegletnteat andre
serpå krig på en annenmåteerutvi gjør? (Foto:Krenilin.ru)

vil værehistorie'l Og for å vise at han mente alvor,
foreslo forsvarssjefeni Forsvarsstudie07 (FS 07)
blant annetå nedlegge12 av landetsfå gjenværende militærbaser samt vrake seksnye MTB'er til en
prislapppå 5 milliarder kroner.Med fremleggelsen
av FS07 haddeforsvarssjefenåpenbarttrukket den
konklusjon - det væresegsin egeneller på vegneav
sine politiskeforesatte,på grunnlag av de signaler
som han måtteha hørt fra dissehold - at fremtidens
norske forsvar skulle være et nisjeforsvar,tilpasset
internasjonanasjonaleog spesialiserte
begrensede
le oppgaver.Noe territorialforsvar skulle vi imidlertid ikke kunne kostepå osså ha.
Norge var altsåalleredefor snart 8 år sidenhavnet i
en situasjonhvor vi i fullt alvor burde stille ossselv
spørsmålet:Hva skal vi med Forsvaret?ty'ardet virkelig dette vi ønsket?Skulle fremtiden bli at Norge
skulle ha en krigsmakt, men ikke noe forsvar?Var
det dette som skulle bli "KrigsstatenNorge"?
Disse,og lignende spørsmålhar i realitetenvært
stilt hele tiden rnensderureutviklingen har pågått,
dvs.i særliggrad gjennomde siste15år.Det er dissespørsmålene
som har utgjort kjerneni de spora-

disketilløpenevi har hatt til seriøsforsvars-og sikkerhetspolitiskdebatti det offentligerom gjennom
disse årene. Men fra de ansvarligernyndigheter
regjeringog Storting - har det
- forsvarsledelsen,
vært tyst. Her synestematikkenå
gjennomgående
ha vært omfattetav en vedvarendeberøringsangst,
som om man har stått overforselveste"Elefanteni
rommet" (for å bruke en tidsriktig metafor).

Nye erkjennelser?
Men noe er øyensynligi ferd med å skje.Sammen
med forsvarssjefHaakon Bruun-Hansenhar statsråd Søreideerkjent at glansbildet som ble gitt av
Forsvaretfrem til og med høsten2013,var uriktig.
at
I desember2014annonserteforsvarsministeren
hun hadde oppnevnten uavhengigekspertgruppe
beståendeav "fremtredendeog dyktige fagfolki og
opplyste herunder at "Gruppen skal vurdere Forsvaretsevnetil å løsesine mestkrevendeopPgaver.
Fra sikkerhetspolitiskekriser,til forsvaravlandet".r0
Hva som skulle komme ut av dette initiativet, skulle vi raskt få vite - trolig raskereenn hva de fleste
hadde forestilt seg.Allerede28. april 2015ble ekspertgruppensrapport overlevertforsvarsministeren. 11Rapporten- et 100 sidersdokument med
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den løfterike tittel Et felles løft - er interessantlesning. Ikke bare fordi den anviser nye, radikale og
kostnadskrevendetiltak for å gjenreiselandetsforsvarsevne,men ikke minst (som særlig påpekt av
Klassekampensredaktør Bjørgulv Braanen) fordi
rapporten viser hvor fundamentalt annerledesdet
tenkes om Forsvaretsoppgaveri dag, sammenlignet med for bare ti år siden.t2En lyte ved rapporten er densvektleggingav Russlandsangivelig"nye
rolld' som begrunnelsefor omleggingav norsk forsvarspolitikk - en vektleggingsom bidrar til å bagatelliserede fatalefeilvurderingenesom ble gjort i
norsk forsvarspolitikk gjennom en årrekke.Samtidig er det lett å slutte segtil redaktør Braanennår
rapport som et stort
han betegnerekspertgruppens
skritt fremover,idet den anleggeret langsiktig perspektivpå norskesikkerhetspolitiskeutfordringer.
At ekspertgruppensrapport kom i kjølvannet av
oppmerksomheten omkring den ulykken som
rammet landet vårt den 9. april 1940,må kunne
kalles god "timing". Nlarkeringen av dette dystre
75-årsminnetbidro utvilsomttil å utløseen fornyet
oppmerksomhet(ikke minst mot bakteppet av en
kaldereog mer utrygg internasjonalutvikling) omkring vår sikkerhetspolitiskesituasjon og vår forDet kan væregod grunn til å følge
svarsberedskap.
oppfordring om
Stanghelles
Aftenposten-redaktør
"Aldri
mer 9. april!".t3Troå børstestøvav parolen
lig er det ogsåbred enighet- blant politikerne så
vel som blant folk flest om at vi bør satsetner på
Forsvaret.Det prinsipielle spørsmåletom hva slags
forsvar vi bør satsepå, er likevel ennå ikke avklart
- til trossfor ekspertgruppensanvisninger.Ekspertene har talt, og det vil nå være opp til våre politiske myndigheter å avgjøreom Styrkeog relevans
fra 2005, supplert med.Evne til innsats fta 2009,
fortsatt skal være Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske doktrine, eller om denne doktrinen skal
skrinleggesog avløsesav Etfellesløft. For å settedet
på spissen:Skalvi kostepå osså prioriteregjenoppbygging av vår hjemlige forsvarsevne,eller skal vi
fortsatt primært væreen 'lKrigsstat"med noe som i
bestefall kan kalleset nisieforsvar?
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