
1. Velkomst / tak

2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 

3. Min verden - og så videre til militariseringen:

4. Guatemala - politi - 60 - 70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære systemer. Bødler, jeg 
mistænker at begå tortur, men rækker hånden og viser et alternativ

5. 3 Europæiske politisystemer: Robert Peel’s Bobby (Copper)(1829), Irish Constabulary (militær)
(1936), kontinentets *gendarmerie’ (paramilitær). Englænderne brugte ‘Den Irske model’ i 
kolonierne, og Spanierne den paramilitære gendarmerie-model.

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

7. Guatemalas situation:

1. Koloni (Spanien) frem til 1821 så diktaturer (USA) og åben borgerkrig fra 60 til 96
2. ca 19 drab i døgnet, stor ulighed 1 % ejer landet

8. Efter borgerkrigen startede det jeg med Mary Kaldor kalder De Nye Krige:

1. Krige eller vold, der ikke længere er territoriale, men mere drejer sig om om penge, 
markeder, kopivarer, stoffer, ædeltræ, prostitution, måske med lidt etnicitet dryppet i - en 
livsstil af vold

9. Det billede jeg ser, der hvor jeg rejser hen er næsten det samme:

1. Vestens efterladte kolonier, som efter anden verdenskrig først er gennemgået en 
løsrivelseskrig, dernæst en borgerkrig - og nu står de i en ‘ny slags krig’, og er ved at gå i 
opløsning af samme grund

10. Vesten kommer så til undsætning med våben og tvivlsomme styreformer: Kosovo, Iraq, 
Afghanistan, osv.

11. Men lad os gå lidt tilbage og se på krigens historie:

12. Definition af ‘krig:’ stater/store organisationer - voldelig relation - vinde ved at nedkæmpe - 
afgøres af parterne selv - deres styrke!

13. Ikke et generelt begreb, men et med et bestemmende præfiks…
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14. De europæiske krige kan i grove træk opdeles således: 

• Den første periode består af de græske by- staters hoplitkrige som førtes fra 900 og frem til ca. 

100 f.Kr.

• Roms krige blev ført fra ca. 100 f.Kr. og frem til ca. 500 e.Kr. 

• Vesteuropas historie mellem 500 og 600- tallet er en historie om stridigheder mellem små 

kongehuse, som først dæmpedes med Karolingernes samling af magten i 700-tallet. 

Ridderkorstogene dominerede perioden mellem 1100–1300.

• Tiden fra 1494 til trediveårskrigens afslutning 1648 beskrev en monopolisering og 

reorganisering af militær magt af magthavere.                                                  Jus Ad Bellum

• Med den Westphalske fred (Grotius) i 1648 dominerede først de dynastiske begrænsede 

krige, som blev afløst af nationalstaternes totale krige i 1789. (Kongernes/Fyrsternes/

Diktatorernes Købte hære - ikke befolkningernes krige)                                    Jus In Bellum

• De totale krige førtes frem til 1945. (Demokratiernes / nationalstaternes krige m værnepligt)

• Efter 1945 og frem til 1989 var det europæiske kontinent skånet for konventionel krig, men 

underlagt kold krig i atomvåbnenes skygge. 

• Krigene efter 1945 fortsatte dog frem til ca. 1980 i resten af verden som befrielseskrige fra 

tidligere tiders kolonimagter. 

• Efter at de tidligere kolonimagter trak sig fra sine kolonier, kom det til indre opgør, og perioden 

fra o. 1980 til o. 1990 er derfor præget af borgerkrige [23 s. 80ff]. 

• Op gennem 90’erne dukker en ny type krig op, der betegnes ’ny krig’ [24 s. 72]

       Jus Ad Bellum

religion, noget oprindeligt (ægte) etnicitet, tradition, (et forsøg på at fastholde en identitet) - modsat 

modernitet, demokrati og marked: en udbytning, som de har meget dårlig erfaring med.

terror under PLO: et middel fra guerillakrigen (den lille krig) afhængig af befolkningen

terror i dag:  et kommunikationsmiddel om værdier; her bruges befolkningen hensynsløst som 

middel i denne kommunikation mod ‘det moderne, det demokratiske, det amoralske’ 
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15. I 1945 etableredes FN med sit charter og sin menneskeresdeklaration.

I FN Charteret, forbyder man godt nok krig, men der findes ikke noget kapitel om hvad 
fredsoperationer eller fred er.

Krig

16. Definition af ‘krig:’ stater/store organisationer - voldelig relation - vinde ved at nedkæmpe - 
afgøres af parterne selv - deres styrke!

Fredsoperationer

17. Det, der definerer ‘fredsoperationer’, er at de modsat krig ikke udføres af parterne selv, men 
under henvisning til FNs principper og administration. At formålet med operationerne ikke er at 
tilintetgøre en stat, men at redde en stat og stabilisere dens territoriale afgrænsning og 
infrastruktur. At fredsoperationer er ‘tredje-partsinterventioner’. At volden skal begrænses mest 
muligt.

Man kan sige at der indføres to retsfilosofier:

1. Kosmopolitisk ret (horisontal ret: det universelle menneske) (retten til liv)
2. Modsat staternes positive ret (vertikal ret: borgeren) (ingen ret til liv. Statens ret)

18. I 2004 vedtog FN at fokusere på Human Security - DDR (Disarmament, Demobilization and 
Reintegration) og SSR (Security Sector Reforms)

19. I 2005 vedtog Generalforsamlingen så principperne bag “Responsibility to Protect”

20. I disse processer bliver fred blandet sammen med krig. Det bliver især tydeligt med FNs 
fredsoperationer fra 1999 og frem…

21.  Fredsoperationernes 3. generationer:

1. generation fredsoperationer – 1945 - 1990

Den første generation af fredsoperationer (ca. 1945-1990) hed ”peacekeeping” operations, fordi 

de bevarede en allerede indgået våbenhvileaftale. Konflikten var symmetrisk og mellem to stater. 

FN styrken kunne derfor umiddelbart se de to staters militære kapaciteter.

Hovedfunktionen var at observere grænser og at etablere bufferzoner efter indgåelsen af en 

våbenhvile: peace-keeping.

2. generation fredsoperationer - 1990 og 2000

Den historiske vending i det internationale liv efter den kolde krig førte til en genoplivning af 

grundtanken bag FN, at undgå krig, og havde derfor en direkte indvirkning på FN’s freds-

operationer. Periodens konflikter var i stigende grad asymmetriske og borgerkrige. FN styrkerne  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befandt sig således ikke længere mellem stater men i stater, mellem militære, paramilitære og 

civile grupper i kamp. Derfor kunne de ikke længere i samme grad umiddelbart se parternes 

militære kapaciteter. De blev kaldt ’multidimensionelle fredsbevarende operationer’, som 

operationer, der var meget mere omfattende end at etablere våbenhvile.

3. generations fredsoperationer - 1999 og frem

Den tredje generations fredsoperationer (1999- og frem) er kendetegnet ved at gøre brug af de nye 

begreber, der udvikledes i `90erne. Konflikterne er nu asymmetriske, således at FN styrker som 

repræsentanter for det statslige system står overfor kulturer og religioner, der ses som root causes. 

Hvor soldater før kunne se militære kapaciteter og troppebevægelser skal de i dag forstå 

fremmede sprog, kulturelle koder og religiøse systemer.

Konklusion:

Fredsoperationerne er blevet militariseret. Fungerer efter positiv ret, hvor mennesker ikke har ret til 

liv. Organisationen har en struktur og instrumenter som understøtter ‘krig’ og ikke konfliktløsning 

som middel.

Der er sket en glidning og en… 

Sammenblanding af krig og fred 

Og det er et resultatet af et udefineret fredsbegreb og en manglende forståelse af konfliktløsning

FN har ikke sikret / beskyttet / defineret hvad fred er. Derfor kan det overtages af NATO.

FN har ikke sikret at fredsoperationer skal gennemføres som mæglingsoperationer, at ‘robust’ ikke 

betyder ‘militært’ i traditionel forstand.

Man derfor spørge, om FN og fredsbevægelsen blot en anti-bevægelse, hvis den er så har den 

gjort sig afhængig af det den er anti overfor. Så er det så at sige en bevægelse, der eksisterer i 

kraft af politikernes og forsvarets militarisering. Afhængig af en udvikling der bygger på undgåelser, 

misforståelser, skænderier, nedgørelser fortid og du-sprog. Fredsbevægelsen bliver på den måde 

afhængig af modbilledet - forsvaret. Det bliver på den måde et negativt "fællesskab" ikke et positivt 

fællesskab - et DETTE VIL vi i stedet fællesskab, hvor man holder sammen i kraft af det man vil og 

forsøger at gøre sammen.
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FN har ikke sikret at fredsoperationer skal gennemføres som mæglingsoperationer, at ‘robust’ ikke 

betyder ‘militært’ i traditionel forstand.

Galtung - Lederach:

Galtung: Direkte - Strukturel - Kulturel Vold

Lederach: Græsrodniveau, befolkning, (1. år); 

Institutionelt niveau, (1 - 4 år); 

Ønskede fremtider, Top ledelse (+25 år)

———-

Den gode nyhed er at der er færre krige i dag - de symmetriske krige.

Den dårlige nyhed er at de asymmetriske nye krige ser ud til så at sige 'emulgere' ud i 

civilsamfundet i en diffus vold, som er svær at få styr på - eks Kenya og Guatemala. Hvis vi ikke 

får styr på den, tror jeg vi står over for en langstrakt periode med global diffus vold - terror.
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