TSTETSIENIAOG ORGANISASTONENFOR SIKKERHET OG SAMARBETDI EUROPA (OSSE)

formulering brukt av Oleg Lobov - sekretærfor
Kremls NasjonaleSikkerhetsråd- som menteat en
OSSE (The Organization for Security and liten og seierrik krig i Tsjetsjeniaville sikre Boris
Cooperationin Europe,- fork. OSCE)ble formelt |eltsin gjenvalgsom president.2Den 11. desemetablerti 1995som et sluttprodukt av Konferansen ber 1994 innledet Russland sitt militære felttog
for å "gjenoppretteden konstitusjonelleorden' i
om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) en forhandlingsprosesssom hadde pågått siden Tsjetsjenia. Selv om feltsin halvannet år senere
den store Helsinki-konferansen
i 1975.På orga- vant gjenvalget,ble dennekrigen en ren katastrofe.
For at en krig - stor eller liten - skal kunne
nisasjonenshjemmesidefremgår det at OSSEer
verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon, kalles "seierrik', må seierherrenogså vinne de
med 57 medlemsstater
og geografiskdekning fra beseiredeshjerter og hjerner. Eller, om ddt er for
Vancouvertil Vladivostok.tOSSEsformål omfatter mye forlangt, vinne et minstemål av legitimitet.
tidlig varsling, konfliktforebyggelseog post-kon- Slikt er vanligvis lettere sagt enn gjort. Gjennom
flikt-rehabilitering. I tillegg nevnesslike oppgaver tre århundrer hadde det russiske (eller det sovsom rustningskontroll,bekjempelse
av menneske- jetiske) imperiet forsøkt å beseireTsjetsjeniaog
- med blandetellerbegrensetsuksess.
handelog terrorisme,samtbistandmed hensyntil tsjetsjenerne
forsøkfra Imperietssidepå å
Gjentatte
omfattende
bileggelseav konflikter, grensespørsmålog demoutslettederesnasjonalitet(general|ermolovsgjenkratisering.
felttoggjennomflere tiår fra 1818,og Stalins
tatte
OSSEsviktigste verktøy i så måte er organisa(i norsk fagsjargong
gjerne deportasjon i 1944 av hele befolkningen) hadde
sjonensfeltoperasjoner
kalt "sendelag").Feltoperasjonene
fungererunder brent seg inn i det tsjetsjenskefolkets kollektive
instruks fra OSSE-sekretariatet
i Wien og under hukommelse.Og så skjeddedet igjen på 1990-taloveroppsyn av formannskapet i OSSEsRåd, og let at regioneni løpet av mindre enn ett tiår skulle
omfatter en rekke ulike grupper - hver med sitt gjennomleveto kriger som brakte død, elendighet
Væpnedestridighetersom
spesifikkemandat i henhold til hvilke problemer og enormeødeleggelser:
bekrefte
en
gang
skulle
det gamleordtaket at
atter
som de skal håndterei sine respektiveoperasjonsen krig aldri har noen vinner, bare tapere.
områder.
(april
I skrivendestund
2016)har OSSEi virksomhet til sammen 17 feltoperasjoner
i Syd-Øst- Den tsjetsjenske konfl ikten
Europa,Øst-Europa,Kaukasusog Sentral-Asia.I Det mektigerussiskeimperiet mot lille Tsjetsjenia
alt t5 feltoperasjonersom tidligere var i virksom- var åpenbart en ujevn match. Det var og er en
het, er senereblitt nedlagt.En av disse- OSSEs asymmetriskkonflikt - ikke bare med hensyn til
men også med
Støttegruppe til Tsjetsjenia,hvor artikkelforfat- relativ størrelse/styrke/ressurser,
den
har
av partil
hvordan
vært
opplevet
hensyn
(ambasteren tjenestegjordesom sendelagsleder
sadør)fra desember1998til januar 2000 - var i tene.
Fra tsjetsjensksynsvinkelhar konflikten vært en
virksomhet fra 1995 til2002. I denne artikkelen
gis en fremstilling (inkl. et beskjedentforsøk på kamp mot en undertrykkendekolonimakt, inkluog i
analyse)av de erfaringersom OSSEsengasjementi siv kamp for nasjonal selvbestemmelsesrett
siste instans, å forsvare det tsjetsjenskefolk mot
Tsjetsjeniabrakte.
trusselenom folkemord. Dette synet impliserer at
konflikten ogsåburde betraktessom et internasjo"En liten, seierrik krig"
I 1904 hadde Russlandsdaværendeinnenriks- nalt anliggende,og håndteressom dette.
Fra imperiemaktensside ble konflikten - forminister Vjatsjeslav Plehve tatt til orde for "en
liten, seierrik krig for å awerge revolusjonen"- et utsigbart nok - definert annerledes. Russland
råd som skulle føre til den katastrofaleRussisk- har alltid insistert på at Tsjetsjeniaer et internt
fapanskekrig og det påfølgendeopprøret i 1905. russiskanliggende,og at konflikten følgeligburde
Nitti år senere,i november 1994, ble samme håndteressom et innenriksk problem,uten ekstern
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såledesavisenInternationalHerald Tribune beskrive den nye rådendestemningi følgendeordelag:

&

Om utsiktenetil gjenopprettekeavfredeligeforhold i kon
ftktfuIte regionerkan synesfjernt, er det destoviktigere
å holde liv i håpet.(Foto: OSCEi Ukraina våren 2016,
Reuters).

innblanding. Under krigen i 1994-96ble den russiskeholdning (som barevant lunken entusiasme)
såledesdefinert som å "gjenoppretteden konstitusjonelleordeni Da militæreoperasjonerble gjenopptatt i 1999,var imidlertid det toneangivende
syn blitt omdefinert til det øyensynligmer inspirerende'å forsvareRusslandsterritoriale integritet
og bekjempeterrorisme'l
Med denne endredetilnærmingen- som også
falt sammenmed Vladimir Putins entr6 i maktens
høyborg (som statsministerfra 9. august1999)lyktes det for den russiskeregjeringenå vinne den
hjemligeoffentligeopinion til støttefor sin hardere
linje. Samtidigvar det inntruffet et slåendeomslag
i den internasjonaleholdningensiden"Den første
tsjetsjenskekrigen' (dvs. konflikten i 1994-96).
Innen sommeren1999hadde omverdenenssympati med de tsjetsjenske"frihetskrigerne"stort sett
fordampetog blitt erstattetav avskyog mistro mot
"terroristene".Grunnen var stort sett todelt; (a)
tsjetsjenskvanstyreinkl. grovt mislighold av egne
affærerog ikke minst det styggeinnslagetav gisseltakingog brutale drap; samt (b) en overveiende
vellykket russisk politikk med hensyn til å styre
informasjons- og nyhetsformidling (inkl. dyktig
diplomati), og dermed å kunne manipulereden
offentligeopinion bådehjemme og ute.
Om det såkalte"internasjonalesamfund' fortsatt hadde noen motforestillinger mot Russlands
håndteringav Tsjetsjenia,ble slike følelsereffektivt
brakt til tausheti kjølvannetav terrorangrepetmot
USA 11. september2001. I oktober 2001 kunne

"Last week PresidentGeorgeW. Bush publicly
agreedwith Mr. Putin that terrorists with ties to
Osamabin Laden arefighting Russianforcesin the
predominantlyMuslim republicand said that they
should be 'brouglrt to justice'. Sincethen the Bush
administrationhas beguntakingconcreteaction in
supportof Moscow".i

O55Esengasiement: StøttegruPPen
og dens oPPgaver
Karakteristiskfor en slik situasjonsom haddeutvivar at
på midten av 1990-tallet,
klet segi Tsjetsjenia
uoverensstand
til
å
løse
sine
partenesyntesute av
stemmelsersegimellom. I slikesituasjonergir det
meningå spørreom hvorvidt - og hvordan- assistanseutenfra vil kunne bidra i så måte.
Her kommer det noe diffuse begrepet "det
internasjonalesamfunn"inn i bildet. I vid forstand
kan begrepet forstås å omåtte verdens samlede
engasjerteoffentligeopinion slik den artikuleresav
nasjonaleregjeringer;interstatligeorganisasjoner
(IGO'er); ikke-statlige organisasjoner(NGO'er),
multinasjonaleeller transnasjonalekommersielle
aktører, massemediaog endog innflytelsesrike
enkeltpersonersom antas å opptre på vegne av
en bredere offentlighet som måtte støtte en gitt
sak. Vi snakker åpenbartikke om noen enhetlig
størrelsesom uten videre kan operasjonaliseres.
Om vi snevrerinn perspektivet,vil imidlertid de
interstatligeorgastørsteog bredestsammensatte
nisasjonene(IGO'ene)pekesegut som de fremste
aktørenesom kan opptre på vegneav det internasjonalesamfunn.
Den ene IGO'en som har et tydelig rulleblad
i arbeid for å
med hensyntil direkte engasjement
er OSSE' I
fremme fred og stabiliteti Tsjetsjenia,
etterhånder det av interesseå spørreom hva dette
(somvartefra 1995til2003) bestod
engasjementet
og hindre som måttetakles,samt
spørsmål
i, hvilke
hvilke erfaringer og eventuellelærdommer som
kan trekkesfra detteengasjementet.
Påbakgrunn av de fiendtlighetenesom var innledeti desemberl994,ble detpå OSSEsPermanente
Råds16.møte den 11.april 1995fattetbeslutning
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om å etablereOSSEsStøttegruppetil Tsjetsjenia
(The OSCEAssistanceGroup to Chechnya).Rådet
gav samtidig Støttegruppenet mandat til å utføre
følgende oppgaver (som, ble det uttrykkelig slått
fast, skulle utføresi samrådmed russiskeføderale
og lokale myndigheter,og i samsvarmed Den russiskeføderasjonslovgivning):
og
- Fremmerespektfor menneskerettigheter
fundamentalefriheter, og dokumenterebrudd
på disse;bistå i å utvikle demokratiske
institusjonerog prosesser,
inkludert gjenopprettelseav lokale myndighetsorganer;bistå
i forberedelseav eventuellenye konstitusjonelle avtalersamti å avholdeog overvåkevalg;
- Å lette internasjonaleog ikke-statlige
organisasjoners
leveranserinn i regionenav
humanitærhjelp til ofre for krisen, hvor de
enn måttebefinneseg;
- Yte assistanse
til Den russiskeføderasjons
myndigheterog til internasjonaleorganisasjonerfor å sikre raskestmulig repatriering
av flyktninger og internt fordrevnetil deres
hjem i kriseregionen;
- Å fremme en fredelig løsning av krisen og
stabiliseringav situasjoneni Den tsjetsjenske
med prinsippet
republikk i overensstemmelse
om Den russiskeføderasjons
territorialeintegritet og i samsvarmed OSSEsprinsipper;
- Fremmedialog og forhandlinget når det måtte
værepå sin plass,ved deltagelse
i'rundebordl
med sikte på å etablerevåpenhvileog
eliminerespenningskilder:
- Støtteetableringav mekanismersom
garantererrettssikkerhet,samfunnssikkerhet
og lov og orden.n

Nok en våpenhvileavtaleble undertegnet 27.
mai 1996takket være et utrettelig skytteldiplomati
fra daværendeleder av Støttegruppen,ambassaOgsådenneble
dør Tim Guldimann (fra Sveits).s
snart brutt, men skulle bli avgjørendei å få fortilbake på et spor som skulle
handlingsprosessen
føre til den såkalte Khasav-Yurt-avtalenav 31.
august1996,som braktede væpnedestridighetene
i denne omgangtil opphør. Foruten å etablereen
våpenhvile, inneholdt Khasav-Yurt-avtalenogså
bestemmelserom tilbaketrekning av alle militære
styrker,og fastsloat en "avtaleom prinsippenefor
de gjensidigeforbindelsenemellom Den russiske
føderasjonog Den tsjetsjenskerepublikk skal bli
utarbeidetinnen 31. desember2001'1 Videre ble
det - i henhold til Khasav-Yurt-avtalen- avholdt
president- og parlamentsvalg27. januar 1997.
Valgene,somble organisertav OSSEsStøttegruppe
og som ble overvåket av ca. 200 internasjonale
observatører,ble fra OSSEsside erklært å værefrie
og rettferdige,og ble ogsåanerkjentsom legitime
av Den russiskeføderasjon.

"...gjennomført helt og fullt"

Hvorfor ville Russland,samtidig som de hardnakket fastholdt at den tsjetsjenskekonflikten var
et rent indre anliggende,likevel tillate noen som
helst form for innblanding fra en såpassfremstående agent for "det internasjonalesamfunn" som
OSSE?
klare lys synesdet nærligI etterpåklokskapens
gendeå anta at det i 1995var oppstått et "mulighetsvindu" gjennom en kombinasjon av flere faktorer, herunder:
1. En merkbar fornemmelseav mangel på retning og sammenhengfra det ansvarligeføderale
Støttegruppenbegynte sitt arbeid i Tsjetsjenias lederskapsside i dets politisk-militære strategivisnoe som medførteen seriepinlige
hovedstadGroznyj 26. april1995 med oven siterte å-visTsjetsjenia,
håpløstomfattende,men samtidigfleksiblemandat. nederlagpå slagmarken. Ledelsenbefant segi en
I lys av de akuttebehov som den væpnedekonflik- hengemyr som de selv hadde skapt, og foretok
ten hadde skapt,skulle megling bli Støttegruppens sine disposisjonerunder presidentfeltsinstidvis
mest profilerte virksomhet gjennom de nestehal- uklare og lunefulle overoppsyn.Dermed haddeen
i Kreml
vannet årene.En omfattendevåpenhvileavtaleble situasjonoppståtthvor beslutningstagerne
en
form
for
å
akseptere
disponert
da ogsåinngått 31. juli 1995ved Støttegruppens kunne bli mer
mellomkomst. Den ble aldri overholdt,men skapte for eksterninvolvering som ogsåville lette noe av
likevel presedensfor videre forhandlinger med byrden ved deresegetansvar.
Støttegruppeni en aktiv meglerrolle.
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2. Russisklinje med hensyn til OSSEhadde
fra starten av vært preget av en tilbøyelighet til
å søke en mer aktiv rolle for organisasjonen,i
tråd med en generell politikk som gikk ut på å
vinne oppslutning om tanken om at OSSEetter
hvert skulle erstatteNATO og innta en rolle som
den altoverskyggendeall-europeiske sikkerhetsorganisasjon.Denne prinsipielle linjen medvirket
utvilsomt til Russlandsvillighet til å tillate OSSEå
bidra til å løse krisen. I dette perspektivetfremstod Tsjetsjenianærmest som et test-kasusfor
troverdighetenav Russlandsuttalte entusiasmefor
å utvide OSSEsrolle.
Dette "mulighetsvinduet" skulle imidlertid
snart bli stengt. I mars 1997 fremstod resultainnsatssom betydelige- og
tene av Støttegruppens
megetåpenbartså. På dette stadium,da de væpnede stridighetenevar opphørt og valg var blitt
gjennomført, synes den generelleholdning hos
de berørteparter (dvs.de russiskeføderaleså vel
regionalemyndigheter)å være
som de tsjetsjenske
at de viktigste - og mest presserende- oppgavene
mandat, var blitt
som inngikk i Støttegruppens
fullført, vellykket og definitivt. Dette synet ble
uttrykkelig målbåret i følgendeErklæring fra Den
russiskeføderasjon,som ble presentertfor OSSEs
PermanenteRådsmøteden 13. mars1997:

assistanse
i å etableredemokratiske
hetssituasjonen,
institusjonerog i å sikre repatrieringav flyktninger
og interntfordrevne;samt koordineringav innsats
for å leverehumanitærbistand.
Den russiskepart gjentar sin villighet til å samarbeide Konstruktivt med Støttegruppenom disse
sakene",6

Man må vel kunne stille spørsmålet om
Moskva hadde noen autoritet til ensidig å endre
mandat og dermedbegrensedens
Støttegruppens
virksomhet.Formeltsetter svaretnei. Men det følat Støttegruppens
ger av OSSEskonsensusprinsipp
eksistensog dens deployering til regionen var
avhengigav russiskaksept.Det var klart erkjent at
aktiviteterble gjenstandfor
dersomStøttegruppens
mishag,måttedennepåregvertslandsregjeringens
nes å bringe oppdragettil opphør. Den russiske
regjeringhaddemed andre ord makt til å diktere
hvordan Støttegruppenskulle tillates å fortolke sitt
mandat. Selv om mandattekstenforble uendret,
ble oppgaveneetter dette vesentlig og effektivt
innskrenket.
av russernesinnstramningble
Konsekvensene
ikke umiddelbart merkbare. Gjennom førstehalvdel av T997var Støttegruppenfortsatt involvert i
represensamtalermellom føderaleog tsjetsjenske
tanter med sikte på å inngå en detaljert avtaleom
"Den russiskepart, som tar i betraktningden økonomiske forbindelser og fredelige relasjoner.
somhar oppståttmed Av særlig viktighet i så måte var to avtaler - en
fundamentaltnyesituasjonen
repu- Traktat om fred og prinsipper for gjensidigeforhensyntil å få brøkt orden i Den tsjetsjenske
(Den
russiske
blikk
føderasjon),ønskeratter engang bindelserog en Avtale om økonomisksamarbeid
å gjøre oppmerksompå detfaktum at den delenav - som beggeble undertegneti Moskva 12. mai
mandat som gjelder meglings' 1997av de to presidenteneBoris feltsin og Aslan
OSSEsStøttegruppes
bestrebelser
i forbindelsemed å løseden væpnede Maskhadov.T
Videre langtrukne forhandlinger kom i gang
konfliktensamtbaneveienforforhandlingerer blitt
med sikte på L fil bilagt de oljerelaterteproblegjennomførthelt ogfullt ("...carriedout infull").
Den dialogen som har blitt innledet mellom menefor heleregionen,inkludert transittgjennom
de føderale myndigheterog det nye lederskapeti tsjetsjenskterritorium og gjeldsoppgjørfor det
av Den rus- tsjetsjenskestatlige oljeselskapet,samt gjenoppTsjetsjeniasom et føderasjonssubjekt
olje- og kjemirelaterte
siskeføderasjon,foregår,som naturlig er, direkteog byggingav det tsjetsjenske
Avtaler
om disse sakeneble
utelukkerenhvermeglingfra OSSE-representantersindustrikomplekset.
inngått 12. juli og 9. september,men viste seg å
side.
arbeid nå har væresværtskjøreog medførteikke noen praktiske
Vi formoder at StøttegrupPens
blitt re-fokusertpå andre aspekterav densmandat, endringer. Den tsjetsjenskekrisen forble uløst.
områder innen Forhandlingerom Tsjetsjeniaspolitiske status,slik
nemlig de som gjelder essensielle
kom riktigOSSEsaktiviteter: Overvåkingav menneskerettig' det var forutsatt i Khasav-Yurt-avtalen,
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av republikken. Til tross for den betydeligenedbyggingen av Støttegruppensrolle, omfattet de
gjenståendeoperative deler av mandatet fortsatt
vesentligeoppgaversom måtte utføres. Den russiskeerklæringenav 13. mars hadde spesieltidentifi sert tre,lprioriterteområder:

Fra å ha vært en tilsynelatendebunnløshengemyrav vold og
sekteriskkonflikt er Groznyj i dag en by man tør å investerei.

nok i gang,men uten resultat. Hovedhindringen
for enighet lå fortsatt på det prinsipielle plan, idet
Russlandblankt awiste det tsjetsjenskekravet om
full selvstendighet.
Samtidig inntraff en vedvarendeforverring av
den interne situasjoneni Tsjetsjenia,noe som
gjorde det stadigvanskeligereå kunne foreta noen
vesentligeskritt i retning av løsninger,det væreseg
av politisk eller økonomiskart. I tilbakeblikk synes
det klart at den dialogenmellom de føderaleog de
tsjetsjenskemyndigheter som angivelig skulle ha
gjort Støttegruppensmeglerrolleoverflødig ("...
gjennomførthelt og fullt"), temmeligraskt hadde
mistet all fremdriftskraft.

Oppgaver som fremdeles gienstod
å utfore
Fra midten av 1997 hadde tyngdepunktet i
Støttegruppensarbeid merkbart skiftet fra megling
til bistand i post-konflikt rehabilitering og andre
deler av dens mandat. I tillegg til den russiske
erklæringenav 13. mars 1997 ville også andre
forhold - så som de avtalene som var inngått
12. mai 1997 - nødvendigvisforanledige en viss
reorientering av Støttegruppensvidere aktiviteter.
Dette ble også offentlig erkjent av Støttegruppens
daværendeleder, den danskeambassadørRudolf
Torning-Petersen,som i et intervju med pressebyråetInterfax påpekteat den situasjonensom
rådeti Groznyletterinngåelsenav avtalenemellom
Moskva og Groznyj ville berøre prioriteringene
virksomheter. Hovedretningen
for Støttegruppens
for sistnevnteville fra nå av være å gi humanitær
og praktisk assistansetil fredelig gjenoppbygging

- Overvåkingav menneskerettighetssituasjonen
- Assistansei å etableredemokratiske
institusjonerog i å sikre repatrieringav
flyktninger og internt fordrevne
- Koordinering av innsatsfor å levere
humanitærbistand
I tillegg gjenstodoppgavenmed å støtteetablering av mekanismersom kunne garantererettssikkerhet, samfunnssikkerhetsamtlov og orden.
Videre bestod en rekke problemer av særlig
viktighet for arbeidet med post-konflikt rehabilitering, herunder minerydding og håndtering av
vannforsyning, avløps- og andre miljøproblemer.
Selv med et sterkt begrensetmandat, var det
fortsatt mer enn nok for Støttegruppenå ta seg
til. Det var fullstendig unødvendigå finne opp
nye oppgaverfor å rettferdiggjøreStøttegrupPens
fortsatteeksistens- dette så megetmer som OSSE
etter hvert skullebli den enestegjenværendeinternasjonaleorganisasjonsom fremdelesvar representertpå bakken i Tsjetsjenia,noe som tilførte
en viktig
fortsattetilstedeværelse
Støttegruppens
tilleggsdimensjon.
Samtidigskulle utviklingen internt i Tsjetsjenia
i årene 1997-99medføre stadig større praktiske
vanskeligheterfor Støttegruppentil å utføre sine
oppgaver.

Den forverrede si kkerhetssituasionen - Evakuering
Siden1997haddemodalitetenefor Støttegruppens
arbeid i stigendegrad kommet til å bli definert
av sikkerhetsmiljøet.Tsjetsjeniahadde alleredei
årevis vært et høyrisikoområde,særlig for utlendinger som ikke omfattesav den beskyttelsesom
samfunnstradisjonergir tsjetsjenere,herunder
klansystemetog blodhevnprinsippet. I tillegg til
forbrytersk gisseltakingvar det en konstant fare
for politisk motiverte mord, såsom de brutale dra-
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penepå seksutenlandskeRødeKors-medarbeidere
(hvoravto norske)i byen Novyje Atagi i desember
1996.I oktober 1998ble likeledestre briter og en
newzealanderbortført, og deresavhuggedehoder
funnet noen uker senere.I løpet av 1998 hadde
i Tsjetsjeniablitt så forverret
sikkerhetssituasjonen
at det ble stadig vanskeligerefor Støttegruppenå
utføre sitt arbeid på meningsfylt vis og samtidig
kunne opprettholdeet akseptabeltsikkerhetsmiljø
for egetpersonell. Mot et bakteppeav stadig forverrede sosioøkonomisketilstander hadde kriminalitet og uro nådd endemiskeproporsjoner.Den
politiske uroen hadde islett av militant religiøs
fanatisme, organisert kriminalitet og et generelt
sammenbruddav lov og orden, noe som gav seg
utslag i stadighyppigereutbrudd av vold, drap og
terrorhandlinger. Fremfor alt fant det steden sterk
økning i gisseltakingog bortførelserfor løsepenger,
et onde som spredteseg over hele Tsjetsjeniaog
over i naboregionene.Gislerble holdt fangetunder
miserable forhold, ble i stor utstrekning utnyttet
som slavearbeidere,
og ble ofte gjenstandfor byttehandel mellom kriminelle grupper (inkl. kvasipoog deresvæpnedeenheter),
litiske organisasjoner
som inntektsbringendehandelsvarer.Utlendinger,
spesieltrepresentanterfor organisasjonersom ble
antatt å kunne skaffestore beløp i løsepenger,ble
sett som særlig interessantemål for kidnappinger. Så si alle internasjonaleinstitusjoner trakk
seg derfor ut av regionen. Følgelig kom OSSEs
Støttegruppe- som det enestegjenværendeinteri Tsjetsjenia
nasjonaleorgan med representasjon
og sannmer
sårbart
som
stadig
til
å
bli
ansett
et
synlig angrepsmålfra ikke-vennligsinnedekrefter.
Til tross for omfattende sikkerhetstiltak ble
Støttegruppenfire ganger i løpet av 1998 nødt
til å evakueresine utenlandskemedarbeiderefra
Groznyj til Moskva. Den siste evakueringen,
som ble effektuert16. desember1998,ble senere
- etter beslutning av OSSEsformann - forlenget
gjentatte ganger i lys av en stadig forverret sikFor å sikre kontinuiteten og
kerhetssituasjon.s
regulariteten i Støttegruppensvidere arbeid ble
det i tidsrommet januar-mars 1999 foretatt tre
arbeidsbesøktil Groznyj,emen OSSEsPermanente
Råd besluttetpå sitt møte 11. mars 1999at evakueringsregimet- som fortsatt var ment å være

et midlertidig tiltak - skulle strammesinn, og at
medlemmer av Støttegruppensutenlandskekomponent inntil videre ikke skulle foreta noen reiser
i Tsjetsjenia. I mai samme år utstedteRusslands
innenriksminister en generelladvarseltil alle som
måtte reise til eller i Nord-Kaukasusom at ingen
kunne garanterenoen sikkerhet mot trusselenom
bortføring og gisseltaking. At den russiskeregjering heller ikke kunne garantereStøttegruppens
sikkerhet, ble ved flere anledninger understreket
overfor undertegnedei samtalermed høytstående
herunder med
russiskemyndighetsrepresentanter,
(senere
Sergej
statsminister)
innenriksminister
Stepasjin.Støttegruppenfortsattederfor å operere
fra Moskva,hvor midlertidige kontorer ble etablert
lokaler,med den forståelseat
i Norgesambassades
returnere
til Groznyj så snart
Støttegruppenville
OSSEsformann (et verv som detteåretble innehatt
av NorgesutenriksministerKnut Vollebæk)kunne
konstatereat det var skjedd en positiv og vesentlig
forbedring av sikkerhetssituasjonen.
I påvente av en slik utvikling fortsatte
Støttegruppensitt arbeid fra Moskvakontoret,med
å overvåke den politiske og sikkerhetsmessige
utviklingen i Tsjetsjenia.Samtidig ledet man (pr.
telefon-og fax-sambandsamthyppigemøter utenfor operasjonsområdet)de praktiskegjøremålsom
ble utført av de lokalt ansatteved Støttegruppens
Groznyjkontor, hvor Støttegruppen fortsatt var
og
fullt operativ med intakt personelloppsetning
infrastruktur.ro

Utviklingen i 1999 - Gjenopptagelse av de væpnede stridighetene
Fra tidlig i 1999ble det fra tsjetsjensksidegjentatte gangergitt uttrykk for at det ville væreønskelig å inkludere en tredjepart - fortrinnsvis OSSE
- i det man håpet kunne bli en gjenopptagelseav
med de føderule myndigforhandlingsprosessen
hetene. Fra Støttegruppensside ble det i en rekke
samtalermed høytståenderussiskerepresentanter
gangpå gangbekreftetat vi var parat til å påta oss
et slikt engasjement- hvis og når parteneså måtte
ønske.lrDet rådendesyn i Moskvavar imidlertid å
videreføreden restriktive linjen som var nedfelt i
den russiskeerklæringav 13.mars 1997,som fastholdt at den delen av Støttegruppensmandat som
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gjaldt meglingsvirksomhet,var blitt gjennomført myndighetersappeller til det internasjonalesamhelt og fullt, og at man ikke så for segnoe tredje- funn om hjelp. I slutten av septemberprotesterte
partsengasjementi en eventuellgjenopptagelseav Russlandogså formelt mot Støttegruppensvirksomhet,idet det ble hevdet at dens rapporteringer
en russisk-tsj
etsjenskdialog.
Om det i det hele tatt haddevært noen utsikter gikk ut over Støttegruppensmandat. Som respons
for en fornyet meglerrollefor Støttegruppensved- på de russiskemyndighetersstadigmer restriktive
kommende, ble disse effektivt satt en stopper for fortolkning av Støttegruppensmandat,ble rapporav de begivenhetenesom fant sted i annet halvår teringsvirksomhetenetter hvert (og i samrådmed
trappetned til et minimum.
av L999. Et forvarselom hva som skulle komme, OSSE-formannskapet)
fortsatte
Støttegruppensforbininntraff 7. august, da velutrustedeog velorgani- Ikke destomindre
serte tsjetsjenskegeriljagrupper under ledelse av delsermed det russiskeutenriksministeriumå bli
de beryktede krigsherreneog terroristene Sjamiil merkbart mer anstrengt. Dette kom blant annettil
Basajevog Al-Khattab gikk til væpnede angrep uttrykk ved at.kritikken mot Støttegruppen(herved navnsnevnelse)også
på flere landsbyeri den nord-kaukasiskenabore- under av undertegnede,
publikken Dagestan,hvor de i ukevis engasjerte ble fulgt opp i en serie artikler i Moskva-aviser,
store russiskestyrker i omfattendekamphandlin- med henvisningtil kilder i det russiskeutenriksger. Denne utviklingen ble utnyttet av de føderale ministerium.
Samtidig gav russiske myndigheter gradvis
myndighetene(som nå hadde fått en ny og handfor det synet at tidligere inngåtte avtaler uttrykk
Putin
lekraftig leder ved utnevnelsenav Vladimir
i nærmerebestemtKhasav-Yurt-avtalenfra 1996og
til statsminister)til å skapeen stemningsbølge
fredstraktatenav 12. mai
"gjenopprette
den russisk-tsjetsjenske
favør av russiskmilitær aksjon for å
lov og orden'i regionen. Få dagersenerevar den 1997- ikke lengervar juridisk bindende,og trakk
av de tsjetsjenkrig" et faktum, i form tilbake sin tidligere anerkjennelse
såkalte'Annentsjetsjenske
av en storstilet operasjon for å tvinge utbryter- ske president- og parlamentsvalgenesom hadde
republikken i kne. Angrepeneble innledet 3. funnet stedi januar 1997under OSSEsledelseog
septembermed massivebombetokt fra luften mot overvåking.
Den 19.november1999avsluttetOSSEet todatsjetsjenskterritorium - fra 22. septemberogså
mot hovedstadenGroznyj. Fra 30. septemberble gers toppmøte i Istanbul med en appell om en
og med
offensivenutvidet til ogsåå omfatte en invasjonav politisk løsning av Tsjetsjeniakonflikten
vedtagelsenav et Europeisk Sikkerhets-Charter.
bakkestyrker.
Ved slutten av L999var Støttegruppensfunk- Toppmøtethaddevært tilbakeholdentmed åpentå
sjoner blitt redusert til et minimum. Etter at kritisere Russlandfor dets opptredeni Tsjetsjenia.
den "klassiske"meglerrollenalleredei 1997måtte Møtet kunne likevel ikke ignorere den humanioppgis, hadde av ulike grunner også dens rol- tære katastrofensom var i ferd med å utspille seg
ler med hensyn til humanitær bistand og innen som følge av krigshandlingene,med 200 tusen
måttet trappes ned flyktninger som oppholdt seg i naborepublikken
menneskerettighetsområdet
betraktelig. Som følge av de fornyedekrigshand- Ingusjetia under elendige forhold. Toppmøtet
lingene måtte Støttegruppensresterendemedar- stadfestetStøttegruppensmandat og åpnet for et
beidere (de lokalt ansatte) i Groznyj i oktober senerebesøk('åct-finding visit") til Tsjetsjeniaav
evakuerestil naborepublikkenIngusjetia, og alle OSSEsformann, utenriksminister Knut Vollebæk'
de humanitære bistandsprosjektenemåtte inntil Den russiskeregjering åstholdt imidlertid at det
videre stilles i bero. Fra august av hadde også ikke forelå noen politisk rolle for OSSEeller dens
ikten.
Støttegruppensledelse i Moskva kommet under Støttegruppei sambandmed Tsjetsjeniakonfl
fra
tilbake
i
midten
desember
av
økende kritikk fra de russiskemyndighetersside Formannenkom
for sin rapporteringsvirksomhet- rapporter som sitt besøktil Tsjetsjenia,og fremla da følgendefiregjaldt sensitive,temaersom menneskerettighets- punkts forslagtil å finne en løsningpå konflikten:l2
1. Øyeblikkeligvåpenstillstandi og
krenkelser fra russisk side samt de tsjetsienske
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omkring Groznyj.
2. Etableringav dialogmellom partene,
med deltagelsefra OSSE.
3. En regionalkonferansemed deltagelseogså
av presidentenefra Dagestan,Ingusjetia
og Nord-Ossetia,i tillegg til representanter
fra Den russiskeføderasjonog Tsjetsjenia.
4. Opptrappingav den internasjonale
humanitærebistandtil regionen,
og bedret koordinering av slik bistand.
Dette initiativet ble imidlertid awist av Russland.
I realiteten betydde Istanbul-toppmøtet en
avgjørendebekreftelseav det stadig tydeligere
faktum at ethvert engasjementfra OSSEsside
i Tsjetsjeniarelaterte
saker var ytterst uønsket.
Toppmøtet bekreftet samtidig en grunnleggende
endring i russiskpolitikk med hensyn til OSSE.
Ifølge den russiskeutenriksministerenIgor Ivanov
markerte toppmøtet et vendepunkt i hvordan
RusslandoppfattetOSSE- fra å væreen organisasjon som gav uttrykk for Europaskollektive vilje

til å tjene som Vestensverktøy for "tvungen demokratisering".t3

Reetablering av Støttegruppen som
en feltoperasion - og dens senere
avslutning
Den situasjonsom rådet ved sluttenav 1999syntes
å gi grunn til en revurdering av Støttegruppens
eksistensberettigelse.Mens Støttegruppenvar
sattden nå nærmest
ment å væreen feltoperasjon,
uvirksom i Moskva - mer enn halvannet tusen
kilometer fra sitt operasjonsområde- og uten
noen åpenbarutsikt til snarligretur. I og med de
skjerpederestriksjonenefra vertslandetside var
handlingsrommetfor å utføre noen som helst av
de oppgaversom Støttegruppensmandat omfattet,
reduserttil nærmestingen ting. Spørsmålsom
karakter:
man måtte stille segvar av eksistensiell
for
en
gjenopptagelse
av en
Hva var utsiktene
relevantog meningsfylt rolle for Støttegruppen?
Hvordan ville Støttegruppenfortsatt kunne "utgjø-

Drapet på Anna Politkovskajai 2006 øntyderat det ikke er ufarlig å engasjeresegi historien om Tsjetsjeniaheller.
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Reetableringav Støttegruppensom en 6perativ
re en forskjelf'? Hva var Støttegruppensaktuelle
eller potensiellenytteverdi? Hva var poengetmed enhet trakk imidlertid i langdrag - øyensynlig
Støttegruppensfortsatte eksistens? Hvorfor ikke som følge av de russiske myndighetenesnøling
bare avfinne segmed de uoverkommeligerealite- eller muligens manglende evne til å levere slike
ter, avskrivetapeneog heller rette OSSEsfokusmot sikkerhetstiltak som ble ansett som nødvendige.
I en erklæring fra USAs OSSE-representanttil
mer lovendeutfordringer?
Personligvar undertegnedealdri i tvil: Da mitt OSSEsPermanenteRåd 2. november2000het det
eget engasjementsom Støttegruppensleder utløp at USA "hilser velkommen nyheten om at OSSEi januar 2000,var min vurdering at endog under sekretariatetog den russiske regjering er i ferd
de rådendehøyst nedslåendeomstendigheter,ville med å slutte en avtale om sikkerhetstiltakene'i I
nytteverdien av Støttegruppensoppdrag på len- erklæringen,som ogsåmålbar en viss skuffelseog
gre sikt oppveie de kortsiktige ulempene, og at utålmodighetmed Russlandshåndtering av saken,
Støttegruppenfortsatt kunne utgjøre en positiv bemerketUSA videre:
forskjell. Fra en rekke hold hadde Støttegruppen
"Det er vår forventningat så snart dissetiltamottatt kontinuerlige forsikringer og støtteerklæer gjennomført,skulle veien stå åpenfor en
kene
ringer. En fellesnevnerfor hvordan Støttegruppen
her ble betraktet,var hvordan dette lille symbolet rask retur av OSSEsStøttegruppemed kontinuerlig
under sitt mandatfra 1995,på baktilstedeværelse,
et håp på et nærværfra OSSEssiderepresenterte
om enn aldri så beskjedent- i en ellersmistrøstig ken i Tsjetsjenia.Vi hilser velkommenden russiske
av regjeringstilsynelatendevillighet til å virkeliggiøre
situasjon. Mens utsiktenetil gjenopprettelse
normale, fredeligeforhold i dennekonfliktfylte og dettemålet.
Vi registrererstatsministerKasyanovsdekretsom
lidelsesrammederegionenforekom å værefernere
enn noensinne,syntesdet desto viktigere å holde instruererrussiske
forføderaleministeriertil å legge
retur, og vi tror
holdenetil rettefor Støttegruppens
dettehåpet i live.
vende
Dette var åpenbartogsåoppfatningeni OSSEs at detteburdegjennomføresog Støttegruppen
den
kan
rapporter
vi
høre
PermanenteRåd og hos det påtroppende(øster- tilbake nå, slik at
før
fra
rikske, som overtok etter Norge) formannskapet. våreministremøtes.
Det er vårforståelseøt Europarådetnå arbeider
I årene2000-2001ble det gjort en rekkeforsøkpå
og vi kan bare
i operasjonsområdet,på kontinuerligbasisi Znamenskoje,
å få reetablertStøttegruppen
derfor tillater
av dens gå ut fra at sikkerhetssituasjonen
samt å få brakt i standen gjenopptagelse
gjøre
det
samme.
å
Støttegruppen
ble
Spesielt
aktiviteteri henholdtil densmandat.
kan vi erindretilftlI likhetmedvåreEU-kolleger
det fokusert på spørsmåletom redeployeringav
lovet
umiddelbar
retur av OSSE,
hvor
vi
er
blitt
Ier
ble
Støttegruppentil Tsjetsjenia.Egnedelokaler
- et noengangerbasertpå løfter direktetil DeresminisTsjetsjenia
funneti Znamenskoje
i nordvestlige
(til
forskjellfra restenav Tsjetsjenia) ter og senesti april i år barefor å oppleveat disse
områdesom
ble antatt å væreunder fast føderalkontroll. Men håp er gjort til skammenår hvertav disseløfteneav
for Lfilagt forholdenetil rette for at Støttegruppen en eller annengrunn er svunnethen. Det er vårt
kunne vende tilbake, måtte to grunnleggendevil- håp og forventningat de forsikringenesom vi nå
skffilser".
kår oppfylles:1aFor det første måtte de russiske mottar,ikke vil ledetil tilsvarende
myndigheter garantere sikkerheten og adekvat
beskyttelsefor Støttegruppenog dens medarbei- Etter omfattede forhandlinger med de russiske
statusbli myndigheteneble det endelig den 13. juni 2001
dere. For det annetmåtte Støttegruppens
("Memorandum
klart definert, spesieltmed hensyn til immunitet undertegneten hensiktserklæring
og sikkerhet, i en særskilt avtale tilsvarendedem of Understanding")med det russiskejustisminissom var inngått med regjeringenei andreland hvor terium, som påtok segå garanteresikkerhetenfor
kontor i Znamenskoje. Den 15.
Støttegruppens
OSSEhaddedeployertfeltoperasjoner.
juni foretok OSSEsformann den formelle gjenåp-
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I sitt brev viste Ivanov videre til at Russland
ning av Støttegruppens
kontor i Znamenskoje,idet
han understreketbehovet for full gjennomføring hadde sendt OSSEsByrå for demokratiskeinstituav Støttegruppensmandat, slik det var blitt vedtatt sjoner og menneskerettigheter(BDIHR) detaljert
av OSSEsPermanenteRåd i april 1995. Etter å ha informasjon om forberedelsenetil en folkeavstemblitt redeployert konsentrerte Støttegruppenseg ning, som skulle finne sted 23. mars 2003, om
om å normaliseresin tilstedeværelsei Tsjetsjenia Tsjetsjeniaskonstitusjon, i tillegg til valg til styetter mer enn to års fravær,og med vekt på over- rendeorganerpå alle nivåer i republikken. Idet det
våking av menneskerettighets-situasjonen
samt å ble uttrykt håp om at BDIHR ville værei stand til
bistå i levering av humanitær bistand til kriseo- å yte ekspertbistandi å overvåkedisseaktivitetene,
frene.lsStøttegruppens
mandat,som opprinneligi konkluderte brevet med å observeresom følger: 1995var blitt vedtattpå midlertidig grunnlag,ble i "Som erfaringenviser,er det overhodetikke behov
for noen permanent tilstedeværelseav en feltope2001endrettil å måttefornyesårlig.t6
Som i tidligere år, forble Støttegruppeni 2002 rasjon fra OSSEsside for slike formål'i
den enesteuavhengigetilstedeværelsepå bakken
av internasjonaleorganisasjoneri Tsjetsjenia.tT Veien videre?
Med utgangspunkt i awiklingen av OSSEs
Mandatet ble imidlertid ikke fornyet for 2003, og
til Tsjetsjenia
er det lettereå setilbake
Støttegruppenseksistensopphørte dermed ved Støttegruppe
denne
fra
tilbakelagte eksersisen
utgangenav 2002. Støttegruppenssiste formann på erfaringene
var den erfarne finske diplomaten forma Inkits- enn å øynenoen farbar vei videre.
Selv om det ikke uttrykkelig var nevnt i
en mann som forfatteren av disse linjer kjente
godt fra vår samtidigetjenestegjøringiMoskva i Støttegruppensmandat, utgjorde arbeidets poli1970-årene
samtfra |ormasperiodesom Finlands tiske dimensjon en hovedgrunn for et fortsatt
i Tsjetsjenia.OSSEstilstedeværelse
OSSE-nærvær
i Oslopå 199O-tallet.
ambassadør
I et brev datert 18.januar 2003 til OSSEsfor- var et politisk budskap om at Tsjetsjeniaikke var
mann søkte den russiskeutenriksminister Ivanov blitt glemt av det stundom utskjelte"internasjonale
å "klargjøre omstendighetenevedrørendeden tek- samfunn'l For Tsjetsjeniavar Støttegruppenviktig
til Den tsjet- som en kanal for kontakt med omverdenen. For
niskelukking av OSSEsStøttegruppe
sjenskerepublikki Russlandsposisjonble forklart OSSEutførte Støttegruppen- endog under dens
langvarigeevakueringsregime- viktige funksjoner
som følger:
" Vårp osisjon har heltfra begynnelsenvær t maksi- ved å levere uavhengigeobservasjoner,analyser,
malt transparentog klar: Å tilpasseStøttegruppens evalueringerog rapporterom den generellepolisomhar endret tiske utvikling så vel som om den økonomiske
oppgavertil situasjoneni Tsjetsjenia,
segvesentlig
sidenmandatetble vedtatti 1995. Til utvikling, herunder levekårenei regionen. Via
trossfor våreforslag som vi presentertei november Støttegruppenkunne OSSEsåledesopprettholdeet
2002, og som gav Støttegruppenet perspektivfor å nærværsom satteorganisasjoneni standtil å overvidereføresitt arbeidi 200j, har det ikke vært mulig våke disseuwiklingsbildenepå kontinuerlig basis.
Innledningsvis i denne artikkelen berørte vi
å oppnå konsensus.Resultatethar ikke vært vårt
spørsmåletom hvorvidt og hvordan OSSEi egenvalg.
prosedyrerhar skap av å være en såkalt"agentfor det internasjoI betraktningav de eksisterende
Støttegruppensiden januar 2003 gått over i en nalesamfuntt''kunnebidra til en eventuellløsning
tekniskavviklingsfase
som vil vare til 21. mars i år. på den tsjetsjenskekonflikten og å bringe fred og
stabilitettil regionen. Slike spørsmålinnebærer
Vi yter OSSE-sekretariatet
og formannskapetfull
bistandi åfå denneprosessen
til å gå smidigfor seg. et visst elementav ønsketenkning:Selv om OSSE
Samtidigbetyr dette - som vi har påpekt mange trolig er det internasjonale organ som fortsatt
ganger- ikke at vi automatiskavsluttervårt sam- ville være best rustet til å takle en slik utfordring,
pro- er dets begrensningeri så måte åpenbare:OSSE
arbeid med OSSEvedrørendedet tsjetsjenske
er en organisasjonsom operererpå grunnlag av
blemet".
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konsensusprinsippet,og kan derfor kun bli så
effektiv som medlemslandeneønsker å gjøre den.
er part i en gitt
Når en av de storemedlemsstatene
konflikt, og insistererpå at denne konflikten er et
rent indre anliggende,er det knapt mulig å giøre
noen fremskritt.
Når man betrakter den tsjetsjenskekonflikten
under dagens post festum-perspektiv,synes det
mindre sannsynlig at en slik situasjon igjen vil
kunne oppstå(som den gjordei 1995)at Russland
sersineinteresser
tjent med å benyttesegav OSSEs
medvirkning for å finne en vei ut av en slik hengemyr som landethadderotet segfasti. Dette ogsåså
megetmer som det ut fra dagensrussiskesyn trolig
ikke lengereksisterernoe tsjetsjenskproblem.
Under hele konflikten har 'hlle" synteså være
enige om at problemet ikke ville kunne løsesved
militære maktmidler alene - man måtte finne en
politisk løsning. Fra de russiskeføderalemyndigheters synspunkt ble denne utfordringen erkjent,
taklet og angivelig overvunnet ved den konstitusjonellefolkeavstemningeni 2003og de påfølgende
valg som førte til innsettelsenav Tsjetsjenias"stormufti" (religiøsleder) Akhmat-Hadji Kadyrov som
president. Drapet på Kadyrov9. mai 2004kunne
imidlertid bare bekrefte den høyst ustabile situasjonen som rådet, og det fortsatte fravær av en
politisk løsning med et minstemålav legitimitet.
Den videre utvikling - preget av slike hendelser
som "valget" 30. august 2004 av Alu Alkhanov
som Kadyrovserstatter,samt drapet 8. mars 2005
på republikkenssistelegitimt folkevalgtepresident
Aslan Maskhadov- førte ikke til noen avgjørende
endring i det generellekonfliktbildet. Det viktigste
utviklingstrekk skulle imidlertid bli at Moskva
overførteden interne politiske makten i Tsjetsjenia
til en gruppe tidligere separatistersom fikk styre
territoriet på Russlandsvegne, men kun under
Moskvasdelviseog nominelle kontroll. Samtidig
var store føderale russiskestyrker stadig bundet
opp i republikkensgrenseområder,hvor de begikk
overgrepmot sivilbefolkningenog selv ble påført
betydelige tap fra ulike separatistgruppersside
(en situasjonsom fortsatti dag - i2016 - syneså
vedvare).
Til gjengjeldfor å anerkjennerussiskoverhøyhet og kutte ut sin tidligere "selvstendighets"-reto-

rikk, fikk de Moskvainnsattesamarbeidslederne
temmelig frie hender i sine interne disposisjoner,
og ble etter hvert belønnet med massiveføderale
subsidierfor å gjenoppbyggeGroznyj til et utstillingsvindu for vellykket russisk distriktspolitikk.
Dette har spesieltvært merkbart for utviklingen
etter at Alu Alkhanov 5. april 2007 ble erstattet
som presidentav den myrdedepresidentKadyrovs
sønn, den beryktedebandelederog "sterkemann"
Ramzan Kadyrov. Selv om Tsjetsjeniabåde føt
og i de påfølgendeår vært underlagt noe som må
kunne betegnessom et bandittregimeog et terrorvelde,har RamzanKadyrov med russiskføderal
hjelp kunnet levere en så vidt akseptabelgrad av
stabilitet at Moskva åpenbarthar sett segfornøyd
med tingenestilstand.
Noen "normalisering"kan det imidlertid knapt
regimethar på
væretale om. Det Moskvastøttede
ingen måte klart å kvitte segmed sitt renommdfor
grusomheter,krenkelserav menneskerettighetene
og attentatermot regimetsmotstandere- innenfor så vel som utenfor republikkens grenser.'e
Drapet i Moskva 7. oktober 2006pil journalisten
Anna Politkovskajavar en særlig påminnelse til
omverdenenom den ekstreme risikoen som det
innebærer (og om det mot som kreves) for å
rapportere om maktmisbruk og overgrep mot
Tsjetsjeniassivilbefolkning.Drapet på den russiske
Boris Nemtsovpå åpen gatei
opposisjonslederen
Moskva 27. februar2015var et tilsvarendeeksempel i såmåte.
Det er vanskelig å øyne noen utsikter til en
omfattendepolitisk løsning med den fornødne
legitimitet - det væreseginternasjonalteller blant
den tsjetsjenskebefolkningen. Internasjonale
organisasjoner- statlige(som OSSE)så vel som
ikke-statlige- står fortsatt parat til å engasjeresegi
bistandpå det humanitæreområdetsamtå ta opP
Men slikt engasjemenneskerettighetsspørsmåI.
ment forutsetter at sikkerhetsbehovetfor slike
organisasjonerog deres personell kan ivaretas,
og er uansettavhengigav en positiv holdning fra
Russlandsføderalemyndigheter. Russlandbærer
et tungt ansvar for Tsjetsjeniastragiske historie,
og vil fortsatt bæreansvaretfor hvordan regionens
problemervil håndteresi fremtiden.
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