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Kommenta... Vi rna erkende, at vi ikke varigt kan overtage statsfu nktionerne i sammenbrudte og lidende lande. Derfor ma vi acceptere, at
retspraksis siden 1946, kan forega derude.

Historiel0s og hysterisk ansvarsflugt
bidrag til bekxmpelse af opf0r og stotte til etableringen af
statens centrale og lokale organer (sasom forvaltning, politi,
retsvxsen, sundhedsvxsen, skoler) samt ofte indledningsvis
hjxlp til beskyttelsen af disse funktioner.

Af MICHAEL H. CLEMMESEN

--------------.----
EFTER Den Kolde Krig blev veldisciplinerede og velmOlivere
de yestlige mi lilxre styrker til radighed for andet end afskrxk
kelse af angreb pa deres land eller Vesten. De blev anvendt til
at afhjxlpe den efterf01gende n0d og uorden i verden, til
sta nde, som stadig bedre tv-teknologi hurtigere gjorde politisk
ubekvem me.
Den reelle model for de nye missioner var FN-operationen
for snan 50 ar siden i Congo. Siden 1990 fulgte tilsvarende
operationer i forskellig international ram me i Cambodja, i
A fr ika fca Sierra Leone over Congo til Somalia, i Mellemame
rika og Caribien, i eks-Jugoslavien, i Afghanistan og Irak. Ved
»jomfru m issionen« i begynddsen af 1960erne var formalet at
bygge en stat pa ruinerne af bclgisk griskhed og misforvalt
!l ing. Senere var kilderne til de sammenbrud, der fremprovo
kerede interventioner, norma It 10kale.
I aile disse missioner var den grundlxggende opgave at
srabllisere en regionalt og internatlonalt acceptabel statsmagts
konLrol over sit omrade. Operationerne har altid indebaret

DE militxre styrker, der blev indsat i operationerne, var
sjxldent uddannet e1ler udrustet til opgaven, og de sa nor
malt ikke opgaverne som noget, der derener skulle styre e1ler
dimensionere deres fremtid. Malene for aile operationerne var
at opna et sadant niveau af regeringskont'rol over omradet, at
verden kunne leve med et resultat, der aldrig blev ideelt.
Styrkcrnes indsats blev styret af mandater og nationale
begrxnsninger, der som oftest var prxget af juridisk tvetydig
hed, og kombinationen af politisk ansvarsflugt og svigtende
realisme. De militxre styrker og andre hjxlpeindsatser var
(bortset fra i Bosnien og Kosovo) for beskedne i antal og om
fang og kom snan under pres for hunigt at overdrage ansvaret
til de helt umodne lokale strukturer.
Operationerne blev aldrig set som kombinationen af en
statsbygnings- og opf0rsbekxmpelsesindsats. De blev pakket
ind i smukke e1ler imetsigende betegnelser som "Peace Support

operations«, »Humanitarian Intervention«, »Operations Other
than War« og »Stability Operations«. lnvolverede politologer, .
jurister og miUtxrc doktrln-teoretikere byggede idealiserede
korthuse, der skjultt: virkdigheden i missionsomriidet for dem

selv, politikerne og befolkningerne i de involverede lande.
Motiverne bag den internationale indsats var altid prxget af
troldspejle og tusm0rke. Kilderne til uklarheden var ogsa en
svigtende vilje e1ler evne til militxr-politisk analyse og dialog
om muligheder og begrxnsninger samt politikeres og bureau
kraters noget overfladiske ansvarsf01e1se.
Virkelighedsfjern jurist-puritanisme blev mobiliseret, sa ma n
som i Hommel-sagen og i den nuvxrende situation kunne
fjerne ansvaret fra en selv. Politikerne blev overbevist af eget
spin, indtil de uklare oprindelige tanker under m0det moo
operationens virkelighed blev afl0st af et xdrueligt 0nske om
- hunigst muligt - at kunne prxsentere en slags succes pa
trods af den halvhjertede indsats.
DETTE er rammen, som skal bruges til- om muligt - at
forsra den naive og hysteriske reaktion pa Ixkagerne fra W iki
Leaks.
Oppositionspolitikere optrxder helt pavlovsk i deres angreh
pa regeringen og -Iidt mere forsigtigt - pa Forsvaret, uden
at journalister kritisk og ud fra forstaelse af situationen i leak
efterlyser realistiske alternativer. Ingen synes at forsra, at vi
blot oplever en tragisk normalsituation. Det samme prxger
kommentarerne fra historiel0se politologiske eksperter. Heller
ikke de teoretiske jurister bringes til en smule n0gternhed at"
kritiske sp0rgsmal om alternativer.

Serbien. EU har valgt omf avnelsens strategi over for Balkans regionale ballademager nummer et. Nu far vi sa se,
om den serbiske regering leverer.
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dte og lidende lande. Derfor ma vi acccptere, at grimme ting, som ikke har prffiget dansk

ansvarsflugt
selv, politikerne og befolkningerne i de involverede lande.
Motiverne bag den imernationale indsats var altid pra:ger af
rroldspejle og rusm0rke. Kilderne til uklarheden var og~~ CIl
svigtende vilje e1ler evne til militxr-politisk analyse og dialog
om muligheder og begrxnsninger samt politi keres og bur~au
kraters noget overfladiske ansvarsf01e1se.
Virkelighedsfjern jurist-puritanisme blev mobiliserec, samatt
som i Hommel-sagen og i den nuvxrende situation kun ne
fjernc ansvaret fra en selv. Politikerne blev overbevist af cget
spin, indtil de uklare oprindelige tanker under m0det rned
operationens virkelighed blev afl0st af et x druel igr 0nske om
- hurtigst muligt - at kunne prxsemere en slags sueecs pa
trods af den halvhjertede indsats.
DETTE er rammen, som skal bruges til- om muligt - at
forsta den naive og hysteriske reaktion pa lxkagerne fra Wiki
Leaks.
Oppositionspolitikere optrxder helt pavlovsk i deres angreb
pa regeringen og -lidt mere forsigtigt - pa Forsvaret, uden
at journalister kritisk og ud fra forstaelse af situationen i Irak
efterlyser realistiske alternativer. Ingen synes at forsta, at vi
blot oplever en tragisk normalsituation. Oet samme prxger
kommentarerne fra historiel0se politologiske eksperter. HeUer
ikke de teoretiske jurister bringes til en smule n0gternhed af
kritiske sp0rgsmal om alternat iver.

Oa jOll rn... li~n:r ikke forvemes at have baggrundsviden eHer
selvkritisk sam, undlader medierne at analysere eUer kritisere
hihanclcl1 . Rq~(:fingspolitikere, der ikke syncs at have gcnnem
rznh, hVllrf ()r de beSluttede og handlede, som de gjorde, kan
cUer l0r ik kc kalJe spaden ved rette navn.
U OEN lor opposirion, regering og presse Hndes de rusinder af
danskc soldan.:.. og hjx lpearbejdere, der satre og sxtrer deres liv
pa spil i virkd ighedens verden. De er desvxrre ikke erken
debesm:£~sij;l forberedc pa at optrxde som den IiHe dreng i
eventyrct. [-1.1.n ville papege, at i aUe disse missioner matte og
rna vi erkmde, at vi ikke varigt kan overtage statsfunktionerne
i sammenhr udlc og Iidende lande elter integrcre de stakkels
befolkningcr herhjemme. Derfor rna vi acceptere, at grimme
ting, som ikke har prxget dansk retspraksis siden 1946, kan
forega derude.
Oer c..:ksistcr ikke - kan ikke eksistere! - sort og hvidt uden
for en dokrrinrer juridisk verden. Vores udsatte udsendte kan
kun h ja:lpc.s ved fomld t at forpligte dem til at journalisere og
rapportC'rc hxndclser, sa man umiddelbart eUer pa sigt - om
muligt - kan p;ivirke vxrtslandets myndigheders optrxden.

Michael H. Clemmesen er strategihistoriker og pensioneret
brigadegeneral.

nu mmer et. Nu far vi sa se,
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