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Det som skulle være et tett nordisk
forsvarssamarbeid, er blitt til noe langt løsere.

Ambisjoner lagt i grus
Norge holdt i 2014 formannskapet i det

nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO),
og Forsvarsdepartement (FD) publiserte
nylig oppsummeringen av året som var
gått. Der la FD mye vekt på anstrengelsene
for å styrke samarbeidet som et forum for
dialog om sikkerhets- og forsvarspolitiske
utviklingstrekk. En slik dialog er helt klart
viktig og riktig, ikke minst med tanke på
Russlands fremferd i Ukraina, men det er
samtidig også en innrømmelse av nederlag.
Da NORDEFCO ble opprette var ambisjonsnivået skyhøyt over å lage et debattsamfunn.

I 2006–07 kom daværende forsvarssjef

Sverre Diesen og hans svenske motpart,
överbefälhavare Håkan Syrén, sammen om
en felles ambisjon. Over mange år hadde
kostnadsveksten i forsvarsektoren, kombinert med statiske eller synkende budsjetter,
tvunget frem en gradvis reduksjon av forsvarenes størrelse. Nå mente Diesen og Syrén at
man var nådd et minimumspunkt, en «kritisk masse». Det å få vesentlig mer penger til
landenes forsvar syntes samtidig usannsynlig. Deres løsning var å gi opp ambisjonen
om at forsvarsmakten skulle produseres
nasjonalt. Istedet ville de samarbeide om
å produsere militærmakt i felleskap. Kun
landenes operative forsvarsstrukturer skulle
forbli nasjonale. Med tanke på forslagets
radikale natur fikk forsvarssjefenes initiativ
overaskende stort støtte og momentum.
I 2008 dannet de fem nordiske landene
samarbeidsordningen NORDSUP, og i 2009
ble denne slått sammen med to andre samarbeidsfora til det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Samme året kom også
Torvald Stoltenberg-rapporten, «Nordisk
samarbeid om utenriks- og sikkerhetspoli-

tikk», som blant annet foreslo en «nordisk
solidaritetserklæring». Den skulle gjøre det
klart hvordan man ville reagere «dersom et
nordisk land blir utsatt for ytre angrep eller
for utilbørlig press».
I årenes løp utviklet de nordiske landene et
utmerket treningssamarbeid, ikke minst på
kampflysiden, de utvekslet felles luftbilder,
og de samarbeidet om logistikk og trening
av styrker til Afghanistan. I 2014 øvet til
og med norske, svenske og finske jagerfly i
felleskap på Island. Men «solidaritetserklæringen» som til slutt ble vedtatt i april 2011
var utvannet og uforpliktende. Hovedambisjonen i 2006–07 hadde også vært å
spare penger, og dermed unngå at Forsvaret
fortsatte å krympe i størrelse. Greide man
så det? Etter hvert ble det pinlig klart at det
gjorde man ikke.
I mars 2013 utalte den finske forsvarssjefen

Ari Puheloinen at NORDEFCO så langt
ikke hadde ført til noen besparelser av
betydning for Finland. Så, i oktober 2014,
kom den såkalte Bertelman-rapporten i
Sverige. Rapporten var ikke nådig angående
NORDEFCOs manglende effekt. Hovedfunnet var at samarbeidet ikke maktet på noe
«avgörande sätt påverka svensk försvarsekonomi eller svensk försvarsförmåga», og «i
de större sammanhangen förblir effekterna
marginella».

Nordisk forsvarssamarbeid er populært og
fungerer godt og kommer derfor til å fortsette i mange år fremover. Men noen felles,
integrert nordisk styrkeproduksjon, hvor
militærmakt produseres i felleskap, er det
ikke blitt noe av.

vår store verd

SIVILE LIDINGAR: Dette kjøkkenbordet er dekt av glassplintar og blod etter at bustadstrøket, sentralt i Donetsk i Ukraina, vart råka av tung artillerield
under kampar mellom prorussiske separatistar og ukrainske regjeringsstyrkar i august i fjor. Biletet vart i februar kåra til årets beste i kategorien «nyhende
einskildbilete» i den prestisjetunge konkurransen World Press Photo. FOTO: SERGEI ILNITSKY / EPA / SCANPX

Meir samarbeid

Fredssamtaler

Forbod mot våpen heime

Klargjer offensiv

Betre samarbeid mellom sjø- land- og luftstyrker, felles vedlikehald og
innkjøp av forsvarsmateriell. Dette var nokre av forslaga i ein fersk rapport som blei presentert til dei finske og svenske forsvarsministrane i
midten av februar. Konteksten er auka spenning i Austersjøen på grunn
av russisk militæraktivitet. På sikt kan det også bli danna einingar med
personell frå begge landa. Ministrane understreka likevel at auka samarbeid ikkje legg grunnlaget for ein ny forsvarsallianse, skriv Barents
Observer.

I vekene som kjem, skal afghanske styresmakter møte representantar for
Taliban for fredssamtaler. Dette har kome i stand etter at tilhøvet mellom
Pakistan og Afghanistan har betra seg monnaleg etter at Ashraf Ghani tok
over som president. Taliban har hatt basar og friområde på pakistansk side
av grensa. Men begge landa har auka innsatsen mot militante grupper etter
åtaket mot ein barneskole i Peshawar i desember 2014. Pakistan har heller
inga interesse av konflikt på afghansk side på grunn av faren for at uroa
spreier seg over grensa, ifølgje The Wall Street Journal.

Danske heimevernssoldatar kan få forbod mot å oppbevare våpen
heime. Det er eit av forslaga etter at det var eit stole automatgevær
som blei nytta under terroråtaka i København nyleg. Gjerningsmannen
brukte eit gevær av typen M/95 da han gjekk til åtak mot ein konferanse om ytringsfridom og drap ein person. Våpenet hadde blitt stole
frå heimen til ein heimevernssoldat i 2013. Sjølv om riflene skal oppbevarast i våpenskap, vurderer ein no å forby heimelagring av våpen
totalt, melder Jyllandsposten.

Det amerikanske forsvaret har for første gong snakka om planane
for å ta tilbake Mosul frå Den islamske staten (IS). Operasjonane
vil mest truleg starte i april etter at irakiske soldatar øyremerkte
for offensiven har blitt trente for oppgåva. Om lag 20 000-25 000
soldatar vil delta, støtta av kurdiske Peshmerga-styrkar. Amerikanarane vil bidra med etterretning, overvaking og luftstøtte. Mosul
blei erobra av styrkar frå IS i juni, og ein trur at det er rundt 2000
IS-krigarar i byen, melder Aljazeera
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