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Pax et bonum
AV LEIF TORE MICHELSEN

Hilsningsordene i overskriften er fransiskanerordenens valgspråk. Det er etter
sigende tilskrevet ordenens stifter, St Frans av Assisi, som skal ha brukt nettopp
den hilsenen når han møtte mennesker: Fred og alt godt. I 1219 dro St Frans til
Egypt for å stifte fred under det femte korstoget og for å ønske sultanen nettopp
fred og alt godt.
St Frans er ikke det første eksempelet på kirkelig engasjement for fred eller
refleksjon rundt spørsmål knyttet til krig og militær maktbruk. På 400-tallet
skriver St Augustin at fred, ikke krig, står helt sentralt i kristen livsførsel. Samtidig er St Augustin blant de første og vesentligste bidragsyter til det vi kaller
«rettferdig krig»-tradisjonen. Men fredsaspektet preger også tenkningen hans om
krigen: Fred er for ham den rettferdige krigens målsetning og nestekjærligheten
må få prege krigføringen.
Nettopp fordi fredstanken er så sentral i teologien, har kirken engasjert seg i
samtalen om krig og fred, fra Augustins tid til vår tid. Paradoksalt nok er dette
likevel et område der kirken og teologene langt fra er samstemte. Det er ingen
konsensus om hva som er den kirkelige oppfatningen i spørsmål som har med
krig og fred å gjøre. På den ene siden avvises krigsdeltakelse helt konsekvent,
mens en på motsatt side ser på krigen nærmest som et etisk gode. Mellom disse
ytterpunktene finnes det så en rekke forskjellige mellomstandpunkt.
Og reaksjonene på kirkens engasjement kan variere fra likegyldige skuldertrekk til applaus eller protest. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kirkelige innspill blir møtt med krav om at kirken skal holde seg til det den har
greie på og ikke blande seg inn i politikken.
Vi har med dette nummeret av PACEM ønsket å fokusere nettopp på kirkens
rolle i spørsmål som har med krig og fred å gjøre. Vi spør rett og slett om kirken
har noe å bidra med i militæretikken?
Henrik Syse og Gregory Reichberg, begge forskere ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), har skrevet en oversiktsartikkel om «Rettferdig krig»tradisjonens teologiske røtter.

leder

Professor Nigel Biggar, leder for McDonald Centre for Theology, Ethics,
and Public Life, ved University i Oxford, leverer et forsvar for «Rettferdig
krig»-tradisjonen som etisk verktøy i sin artikkel In Defence of Just War. Christian Tradition, Controversies and Cases.
Geeralsekretær i Kirkenses verdensåd, Olav Fykse Tveit spør i sin artikkel
om «Rettferdig krig»-tradisjonen er et meningsfullt paradigme i dag og gjør i sin
artikkel rede for hvor den økumeniske tenkningen rundt krig- og fredsspørsmål
står i dag.
Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Berit Hagen
Agøy, har i sin artikkel skrevet om Den norske kirkes engasjement for fred.
Cecilie Hellestveit tar for seg forholdet mellom juss og etikk og forholdet
mellom ius ad bellum og ius in bello i artikkelen Når etikk blir juss.
De to neste artiklene har et mer indre-kirkelig perspektiv. Egil Morlands
doktoravhandling fra 2014 er en analyse av den norske presten Henrik Aubert
Seips prekner under andre verdenskrig. Morlands bidrag til dette nummeret av
PACEM fokuserer på i hvilken grad norske prester under andre verdenskrig adresserte krigen i sin forkynnelse og om forkynnelsen reflekterte et bestemt syn
på krigen som fenomen.
For noen år tilbake diskuterte danskene feltprestens rolle i krig. Diskusjonen
var foranlediget blant annet av anklager om at feltprester i internasjonal tjeneste
hadde kompromittert sin non-kombattante status. Han Villum Mikkelsen har gitt
oss tillatelse til å trykke hans bidrag inn i den danske samtalen.
To artikler faller utenfor dette nummerets hovedtema: Krister Wedin, major i
det svenske luftforsvaret, har skrrevet om rettighetskonflikter med utgangspunkt
i intervensjonen i Libya i 2012. Kyrre Klevberg, feltprest ved Forsvarsstabens
veteranavdeling, har skrevet en artikkel om pilgrimsretreat for veteraner
Vi gir også til beste to bokanmeldelser. Jakob Børresen har anmeldt en bok
som har utgangspunkt i fagmiljøet ved Forsvarets stabsskole, Når dronene våkner. Autonome våpensystemer og robotisering av krig. Undertegnede har lest
Niglel Biggars bok In Defence of Just War.
Til slutt: PACEMs nettside har vært nede i lang tid. Den er nå operativ igjen
i ny og forbedret utgave på pacem.no.
Og helt til slutt: Vi går mot julehøytiden og i tråd med tema for dette nummeret av PACEM er det på sin plass å ønske våre lesere en god jul englesangens
julebudskap fra Betlehemsmarkene: et in terra pax – og fred på jorden.
God lesning!
Leif Tore Michelsen
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Christianity, Just War, and
Military Ethics
BY HENRIK SYSE AND GREGORY REICHBERG

Introduction
The just-war tradition has enjoyed something of a renaissance over the last forty
years. Michael Walzer’s seminal Just and Unjust Wars from 1977, the US Catholic Bishops’ influential pastoral letter on war and peace from 1983, and President George H. W. Bush’s explicit invocation of just-war categories before and
during the first Gulf War in 1991 are three instances that have helped make justwar criteria a central part of the public discourse about war. Just-war criteria also
form the backbone of the «Responsibility to Protect» doctrine of the United Nations, and they have become a key feature in ongoing philosophical debates
about military ethics. The latter debates include the heated controversy – fueled
not least by contributions from philosopher Jeff McMahan – over whether the
justice of war can be judged apart from the ethics of the way in which it is
waged and vice-versa.1
In the following, we will explore, however briefly, what the exact contribution of the Christian just-war tradition is to the field of military ethics. While
just-war thinking has roots in Greek thought, and finds parallels in so to speak
all other religious traditions, it is the Christian discourse on the rightness of us1
Excerpts from Michael Walzer’s and the US Catholic Bishops’ texts can be found in Gregory Reichberg,
Henrik Syse, and Endre Begby (eds.), The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (Oxford: Blackwell, 2006), pp. 642–652 and 669–682. For George H. W. Bush’s use of just-war doctrine, see Daniel R. Heimbach, “The Bust Just War Doctrine: Genesis and Application of the President’s Moral Leadership in the Persian
Gulf War”, in: Meena Bose and Rosanna Perotti (eds.), From Cold War to New World Order (Westwood:
Greenwood, 2002), pp. 441–464. The main elements of the Responsibility to Protect doctrine can be found on
several web sites, including http://responsibilitytoprotect.org/ and http://responsibilitytoprotect.
org/ICISS%20Report.pdf. For a discussion of Jeff McMahan’s revision of just-war doctrine, with several references to his works, see Henrik Syse, “The Moral Equality of Combatants”, in: James Turner Johnson and Eric
Patterson (eds.), The Ashgate Research Companion to Military Ethics (Farnham: Ashgate, 2015), pp. 259–270.

Henrik Syse and Gregory Reichberg

ing armed force that has had the strongest influence on what we today call the
just-war tradition or just-war theory. Therefore, the specifically Christian element is worth exploring as such.2
We argue that the relationship between Christian moral thought and the waging of war can be summed up in three words: disengagement, paradox, and ethics. Let us explain what we mean by each of these three terms.

Disengagement
In its early days, as Christianity grew and spread throughout the Roman Empire,
Christians mostly saw themselves as outsiders to the affairs of the state.
Awaiting the second coming of Christ, and seeing themselves as a community
bound together not by politics or ethnicity, but by charity and common faith, the
taking up of arms was simply not a central concern. Gradually, this changed, not
least as the number of converts grew and the question of whether one could
serve in the Roman army came up for more and more people.
Several early theologians from the 2nd and 3rd centuries, such as Origen and
Tertullian, recommended against Christians embracing soldiery, and most of
what they relatively briefly wrote on the issue can be labeled pacifist. However,
historical records reveal that there were many Christians within the armed forces
even before Constantine made Christianity the official religion of the Roman
Empire, and the ethos of being a good citizen – and thus also a loyal soldier –
seems to have been widespread. By the time Bishop Ambrose wrote on war in
the late 4th century, an acceptance that the sword may be used in defense of the
innocent and the polity had indeed taken hold, even if the peaceful disposition of
the Christian and of Christianity were repeatedly emphasized by an influential
writer such as Ambrose.3
In spite of the increasing acceptance of soldiering and the army, the main attitude coming out of early Christianity, up until and including much of the 4 th
century, was one of disengagement. Arguably, this attitude has remained an integral element of much of the Christian just-war tradition ever since. Of course,
when the Roman Empire became officially Christian, and Christian rulers came
into power, war had to be engaged with, as a topic and as a reality, and not just
as a concern of someone else. Hence, military virtues, such as valor and bodily
courage, were also extolled in many Christian settings. Yet, there is an underly2
Parallels to just-war thinking in other traditions are explored in Gregory Reichberg, Henrik Syse, and Nicole Hartwell (eds.), Religion, War, and Ethics: A Sorucebook of Textual Traditions (Cambridge: Cambridge
University Press, 2014).
3
This development is well chronicled and explained in James Turnes Johnson, The Quest for Peace
(Princeton: Princeton University Press), ch. 1; see also Reichberg, Syse, and Begby, op.cit., ch. 6.
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ing sense in much of the tradition that the military affairs of the state are not truly central to the Christian mission. We find this famously expressed in the 5th
century by St. Augustine, one of the most important and influential Christian
proponents of the idea of just war. He emphasized that peace, not war, is the aim
of the Christian life, that war should be waged as a lamented necessity, not as
something to be pursued as valuable in itself, and that Christians should display
love rather than hate or lust of revenge and domination when they wage war. 4
From this follows a certain «at-arm’s-length» attitude to war, which certainly
has ramifications for military ethics. It comes out quite markedly in the emphasis found on «right intention» in Christian just-war ethics. The core message is
that war should not be waged with total abandon. It should be tempered by
peaceful dispositions and by having peace as one’s aim.
While there have been many examples of starkly opposite attitudes to such
disengagement in the history of Christianity, not least among millenarian Christian movements that have linked war with the battles of the «end times» or battles against the «absolute enemy» (witness much of the Radical Reformation 5),
the mainstream of the Christian just-war tradition has been clearly different on
this score. It has been marked by a certain disengagement rather than fullthrottled support of war.

Paradox
Secondly, there lies a paradox at the core of the Christian Just War tradition. On
the one hand, the New Testament strongly recommends attitudes of forgiveness,
turning the other cheek, and abstaining from violence. On the other hand, this
very same tradition values sacrifice and defense of the weak. There is also in
New-Testament ethics an encouragement to be a good citizen and to give to the
authorities their proper due.
This ambivalence, linked to the «disengagement» discussed above, comes
out in much of the Christian just-war tradition. The Christian is and should be
fully in this world, and should defend the integrity of the state and the safety of
one’s fellow human beings. At the same time, the means and methods of the individual Christian ought to be different from those of outward force, with an
emphasis on love, forgiveness, and non-violence. Again, the criterion of right
intention constitutes an attempt to solve this riddle: Yes, war may be waged, but
never for selfish gain, cruel revenge, or lust for domination. The need to have a
4
Excerpts from Augustine’s works in which we can find this attitude can be found in Reichberg, Syse, and
Begby, op.cit., ch. 7, see especially the excerpts from books 4 and 19 of The City of God, pp. 72, 78–79.
5

See Reichberg, Syse, and Begby, ch. 26.
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strict criterion of just cause as well as an insistence on proportional use of force,
with force being seen as a last resort, reflects the same attempt to balance these
two sets of requirements, which on the face of it come across as, indeed, something of a paradox – a paradox that has to be embraced rather than abandoned.

Ethics
The aforementioned reflections lead us to our third and overarching point, namely, that questions of war cannot be disentangled from ethics. Arguably, this is
the Christian just-war tradition’s most enduring contribution to the philosophy
of war: that waging war without moral considerations or qualms ignores the very
nature of war.
In the early Christian thinkers, we see this especially in their constant fear
that war is potentially destructive of virtue.6 Where the Greek and Roman civilizations, which so much of Christianity grew out of, largely saw war as an unavoidable facet of human life, bringing glory and victorious conquest as much as
death and destruction, Christianity instills a deep-seated worry about war (admittedly with roots back to Plato, Aristotle, and Cicero). Indeed, the Christian justwar tradition, by being thus worried about not only the outer but also the inner
destructiveness of war, insists on linking war intimately with basic questions of
human morality. These moral questions include the proper limits to human power, how to pursue reconciliation rather than conflict, and the way in which each
individual can maintain his or her integrity, virtue, and conscience in the midst
of warfare.

Conclusion
So, if we ask what the Christian just-war tradition has contributed to how we
think about war, and more specifically to military ethics, these three elements
give us much of the answer. Firstly, the core of Christian just-war theorizing
represents a certain disengagement from war, not seeing it as a perfect means,
nor as an aim in itself, but rather as a necessity in an imperfect world. Secondly,
it carries with it a paradox or a tension, between an attitude of self-effacing
charity on the one hand and an attitude of active protection and loyal citizenship
on the other. And thirdly – largely as a result of the former two attitudes – it
links the whole idea and practice of war with ethics, both in the sense of moral
character and in the sense of rules and regulations for warfare. And so this tradi6
Book 22 of Augustine’s Contra Faustum is a case in point; see the excerpt in Reichberg, Syse, and Begby,
op.cit., p. 73.
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tion comes to the conclusion that war cannot be waged rightly and properly
without due attention to such deeply ethical concerns as the legitimacy of authority, the rightness of one’s cause, the uprightness of one’s intentions, and the
proportionality and discrimination of one’s employment of force. While there
are significant differences of emphases and opinions throughout the Christian
just-war tradition, elements of these three ideas remain in one way or another at
its core, marking it off from other Christian and non-Christian ideas about warfare.
It is certainly the case that the just-war tradition gives us an invaluable vocabulary and framework for discussing the morality of war. That is true, quite
apart from its Christian moorings and bearings. Yet, we claim that its more distinctly Christian elements – as we find them expressed in the tradition from Ambrose and Augustine, via Aquinas, to Vitoria and Suarez, just to mention a few
central figures – reminds us of certain basic moral attitudes without which, we
would hold, the tradition loses much of its vitality and meaning.
Henrik Syse and Gregory Reichberg are Research Professors at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and have both written widely on the ethics of war.
They are co-editors of The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings
(with Endre Begby; Blackwell, 2006); Ethics, Nationalism, and Just War (Catholic University Press of America, 2007); and Religion, War, and Ethics: A
Sourcebook of Textual Traditions (with Nicole Hartwell; Cambridge University
Press, 2014).
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In Defence of Just War*
Christian tradition, Controversies, and Cases

BY NIGEL BIGGAR

My aim in this article is to show that the Christian just war tradition remains
very much alive, continuing to develop as it wrestles with conceptual problems
and thinks its way through novel cases. I begin by explaining briefly why I
choose to think in terms of the Christian tradition. Then I proceed to discuss
four controversial issues that my recent book, In Defence of War,1 has raised: the
conception of just war as punitive, the penultimate nature of the authority of international law, the morality of national interest, and the elasticity of the requirement of proportionality. Finally, in order to illustrate the interpretation of
some of the criteria of just war, and to show how these develop upon encounter
with particular circumstances, I consider three topical cases: Britain‟s belligerency against Germany in 1914, the Syrian rebellion against the Assad regime in
2011, and Israel‟s Operation Protective Edge against Hamas in Gaza in 2014.

Just war thinking: why Christian?
When I think about the ethics of war I do so in terms of the Christian tradition.
Why? Won‟t this limit its appeal, attracting only the interest of Christians and
excluding others? Why doesn‟t it proceed in secular terms, which are universally
intelligible and accessible? Why must it be religious, confessional, sectarian?
There are three reasons. First, I am a Christian. I see the world in Christian
terms, and when I come to think about the ethics of war, I naturally do so in
those terms.

* Previously published in De Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics Vol 2
(2015) Issue 1 (www.de-ethica.com).
1

Nigel Biggar, In Defence of War (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Nigel Biggar

Second, I don‟t believe in the possibility of secular language. That is to say, I
do not believe that there is a set of terms that is neutral between rival
worldviews, which members of a plural society should adopt when communicating with each other about public affairs. Nor do I believe that religious
worldviews are irrational per se, and that public discourse must be non-religious
in order to be rational. There is no view from nowhere; there are only diverse
confessions. What is more, non-religious views—Aristotelian, Hobbesian, Kantian, Marxist, Nietzschean, etc—are quite as plural and quite as conflicting as
religious ones.
How, then, can we communicate, perchance agree? By setting out as candidly and clearly what we think and why; by inviting others to do the same; by engaging in the give-and-take of conversation; by identifying points of agreement;
by reasoning together about points of disagreement; and by learning from one
another.2 I do not doubt that non-Christians will be puzzled by some things that I
say, and that they will disagree with others. But I am equally confident that
many of them will find much to which they can consent. After all, the common
world that we inhabit does rein in the divergence of our construals. What is
more, different traditions are seldom absolutely strange to one another: certain
strands of Christianity and Islam incorporate Aristotle, for example, and both
Locke and Kant are more theological than atheist moral philosophers usually
care to remember.
In brief, my view of secularity is not that of Jürgen Habermas or John Rawls;
it is that of Augustine. In this Augustinian view, secularity is the public space
where plural voices put their differences on the table, negotiate, and compromise.
My third reason for thinking about the ethics of war in terms of the Christian
tradition is that there is a variety of ways of construing the justification of war,
and some are better than others. Some might assume that Christian thought is
passé and has been surpassed by modern philosophical versions. I don‟t think
so. In my book I argued that David Rodin‟s critique of Michael Walzer‟s secular
version of just war thinking is pretty damning, but that at the same time it inadvertently illuminates the strengths of the Christian version.3
Further, Christian thinking differs from contemporary moral philosophy on
just war in one fundamental respect: it conceives of just war as basically punitive in form. This brings us to the first controversial issue.
2
I have written about this at some length in Behaving in Public: How to Do Christian Ethics (Grand Rapids: Eerdmans, 2011) and in Chapter 7 and the Conclusion of Religious Voices in Public Places, co-edited with
Linda Hogan (Oxford: Oxford University Press, 2009).
3
In War and Self-Defense (Oxford: Clarendon Press, 2001) David Rodin offers a critique of Michael
Walzer‟s account of the just war, mainly as expressed in his modern classic, Just and Unjust Wars: A Moral
Argument with Historical Illustrations (London: Allen Lane, 1977). In Chapter 5 of In Defence of War I argue
that Rodin inadvertently vindicates the early Christian tradition of just war thinking.
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Controversies
Just war as punitive
As I see it, one respect in which Christian thinking about just war is ethically
superior to Michael Walzer‟s moral philosophy—at least, as represented by David Rodin—is that it does not take national self-defence as its paradigm.4 To
make national self-defence simply the model of justified war issues in some
counter-intuitive judgements: for example, that as soon as the Allies invaded the
borders of Nazi Germany, Hitler‟s belligerency became self-defensive and so
justified and the Allies‟ war-making became aggressive and so unjustified. This
conclusion reveals, I think, that to identify justified war with national selfdefence is morally simplistic, ignoring questions of motive, intention, cause, and
proportion. In contrast, Christian thinking holds that justified war is always a
response to a grave injustice that aims to rectify it. This response may take defensive or aggressive forms. It may move seamlessly from defence to aggression
or it may begin with aggression. Justified aggression is what so-called „humanitarian intervention‟ is about. The doctrine of the Responsibility to Protect is, in
effect, a reassertion of the classic Christian paradigm of justified war.
This paradigm involves a claim about justified war that is very controversial
and arouses quite some alarm: namely, the claim that the basic form of justified
war is punitive—even, I would say, retributive. This view is characteristic of
Christian thinking at least up to Grotius in the 17 th century, and since then in the
cases of Jean Bethke Elshtain and Oliver O‟Donovan.5 Therefore, it is also a major reason why many believe that just war thinking should cut itself loose from
its Christian moorings. Why so? Two main reasons are given. First, that to allow
just warriors to think of themselves as punishing the enemy is to encourage them
to loosen the constraints on how they wage war. And second, that many, perhaps
most, fighting on the unjustified side will not be morally culpable and will therefore not be liable for punishment.
My response to the first objection is this. If justified defence is only and always defence against an injustice, it necessarily has the form of retribution. Let
me make clear that by „retribution‟ I do not mean „retributivism‟: I do not mean
the ethic that prescribes an eye for an eye, a wasteland of equal suffering. Rather, my meaning derives from the etymology of the Latin verb retribuere, that
is, a handing or paying back of what is due. So by „retribution‟ I mean simply a
4
Rodin, War and Self-Defense, p. 108: “Michael Walzer calls the analogical argument from self-defense to
national-defense the „domestic analogy‟, and places it [at] the centre of his theory of ius ad bellum”. In particular, Rodin refers the reader to Walzer, Just and Unjust Wars, p. 58.
5

See Biggar, In Defence of War, pp. 163-4, including n.82.
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hostile reaction to an injustice. All punishment has this basically retributive
form.
The question of what purposes one wants to achieve through one‟s hostile,
retributive reaction remains open and is yet to be determined. It could be one or
more of several ends: defence, deterrence, or ultimately reform and reconciliation. In Christian eyes, the end or goal of punishment should never be the suffering of the unjust perpetrator for its own sake. Justified war, therefore, is retributive in its basic form, but not retributivist in substance. It is a hostile reaction to
injustice, but it does not aim simply to make the perpetrator suffer for its own
sake.
The difficulty that many people have in describing justified war as retributive is, I think, an expression of a general cultural tendency to equate punishment and retribution with retributivism, and to see it therefore as a form of
vengeance meted out by the self-righteous. In Christian eyes, however, punishment and retribution should only ever be meted out by one group of selfconscious sinners upon another, and if it is to be just punishment, it cannot be
vengefully retributivist but must aim at defence, deterrence, and eventual reconciliation. Accordingly, it must be proportioned to those ends, and it must suffer
such constraints as that proportion imposes.
What about the issue raised by the second objection, namely, the liability of
soldiers fighting in an unjust cause? The first thing I want to say is that, while an
element of tragic fate often characterises the predicament of a soldier fighting in
an unjust cause, that does not relieve him of responsibility or excuse him from
culpability. Take this example. At the German military cemetery at Maleme in
Crete there is a permanent exhibition (or at least there was twelve months ago).
This tells the story of the three von Bluecher brothers, the youngest still in his
teens, who were all killed in the same place on the same day in May 1941 during
the battle for Crete against British, Australian, and Greek troops. How did they
all end up there? The two younger ones hero-worshipped the oldest—as younger
brothers often do—and when he joined the parachute regiment, they followed. In
the past I have used this to illustrate the element of tragedy that attends even the
actions of unjust warriors, arguing that we should regard them with a measure of
sympathy. One does not have to agree with what these three young men were
doing falling out of the sky onto Crete in May 1941, in order to share a sense of
sadness at their untimely deaths and a sense of common human fatedness. Nevertheless, a friend of mine who fought with the Royal Ulster Constabulary
against the I.R.A. during the most violent phase of the „Troubles‟ in Northern
Ireland, and who is less inclined to sentimentality than I, has challenged me not
to assume the three brothers‟ innocence. It is, after all, quite possible that they
14
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were convinced Nazis and that they had participated in atrocities elsewhere in
Europe. Certainly, after landing on Crete German paratroops were involved in
some brutal reprisals against civilians.
My second comment on the issue of the liability of unjust soldiers is to say
that, in the absence of the possibility of more precise discrimination, it seems to
me reasonable for the just warrior not to give benefit of doubt and to presume
guilt. The reasons for this are threefold: first, unjust soldiers sometimes do actively support the cause for which they fight; second, unjust soldiers who do not
support it always have the option, albeit costly, of refusing to fight; and third, to
require just soldiers to make very discriminate moral judgements on the battlefield would be to render the waging of just war practically impossible. For sure,
this does make war rough justice—but rough justice is still justice, and all human justice is more or less rough.
International law as penultimate authority
The second controversial issue raised by my version of just war is its view of
international law as a penultimate authority. On the one hand, respect for the
authority of international law is very important. Why it‟s important is made
memorably clear in a passage of Robert Bolt‟s play, A Man for all Seasons,
where Sir Thomas More argues in favour of affording the benefit of law even to
the Devil himself, so as to maintain the general security that the rule of law provides. The context finds More being urged by his daughter, Margaret, and his
future son-in-law, Nicholas Roper, to arrest Richard Rich, an informer:
Margaret (exasperated, pointing to Rich): While you talk, he’s gone!
More: And go he should if he was the Devil himself until he broke the law!
Roper: So now you’d give the Devil benefit of law!
More: Yes. What would you do? Cut a great road through the law to get after
the Devil?
Roper: I’d cut down every law in England to do that!
More: Oh? And when the last law was down, and the Devil turned round on
you —where would you hide, Roper, the laws all being flat? This country’s
planted thick with laws from coast to coast—Man’s law’s, not God’s—and if
you cut them down—and you’re just the man to do it—d’you really think you
could stand upright in the winds that would blow then? Yes, I’d give the Devil
benefit of law, for my own safety’s sake.6

I do think, therefore, that sometimes one should tolerate a measure of injustice
out of respect for the law. I also think that respect for the authority of law is very
important for international trust, and that any state proposing to bend (or, less
6

Robert Bolt, A Man for All Seasons (London: Heinemann, 1960), pp. 38-39.
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likely, break) the law should still show it the respect of making a case before the
U.N. For that reason, I think that the Blair government‟s attempt to secure a second U.N. Resolution on Iraq in March 2003 was absolutely right, and far better
than the Bush government‟s barely concealed contempt for the U.N. So in the
absence (probably fortunate) of a global state, and in order to stave off international anarchy, I certainly affirm the authority of international law.
Notwithstanding that, the question of what actually constitutes international
law is a controversial one. Is it simply what is written in treaties or does it also
embrace customary law as expressed in state-practice? And how should different
bodies of law relate to one another? Should the battlefield be governed by the
Laws of War or by International Humanitarian Law? When lawyers pronounce,
“International law says this” or “Under international law that is illegal”, we
ought not to be over-impressed. They are behaving as advocates, behaving politically, pushing a particular point of view. If they were more honest and less political—or more academic and less lawyerly—they would claim, “International
law says this or that, according to my interpretation of it”. There is more than
one reasonable view of what international law is and what it says.
What is more, a Christian monotheist is bound to acknowledge that positive
international law, whatever it is, cannot have the last word. This is because, like
any moral realist, he assumes that there is a universal moral order that transcends
national legal systems and applies to international relations even in the absence
of positive international law. He believes that there are human goods and moral
obligations that exist in and with the nature of things, and which exercise a guiding and constraining moral authority long before human beings articulate them
in statutes or treaties. He holds that the principles of moral law are given or created before positive laws are made. Legal statutes and social contracts are therefore not crafted in a primordial moral vacuum. They are born accountable to a
higher, natural law, and their word is neither first nor last. If that were not so,
then Nuremberg was nothing but victors‟ vengeance dressed up in a fiction of
„justice‟, and today‟s high-blown rhetoric of universal human rights is just so
much wind.
One thing that this implies is that military action can sometimes be morally
justified in the absence of, and even in spite of, positive international law. Therefore, Christian just warriors cannot join those who believe that the „legitimacy‟
of military intervention to prevent or halt grave injustice is decided simply by
the presence or absence of authorisation by the United Nations Security Council.
Loath though lawyers are to admit the penultimate nature of the authority of positive law, they do, when pressed. Writing of NATO‟s 1999 intervention in Kosovo, Martti Koskenniemi has admitted that “most lawyers—including myself—
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have taken the ambivalent position that it was both formally illegal and morally
necessary”.7
It seems to me that it is possible to break the treaty-letter of international
law, while making a serious case that one is acting within its spirit; and that, insofar as other nations are persuaded, the authority of the law will not be damaged. What is vital is to assure the international community that one remains
bound by common norms, even when one‟s reading of them is controversial. If
the manner of literal transgression is respectful, the law‟s authority can be saved
and international trust maintained.

The morality of national interest
Third, controversy attends my view that national interest is not necessarily immoral. In the popular Kantian view of ethics, self-interest is regarded as an immoral motive.8 According to this view, therefore, where national interests motivate military intervention, they vitiate it. There is, however, an alternative and, I
think, superior eudaemonist tradition, which found classic expression in Thomas
Aquinas. Combining the Book of Genesis‟ affirmation of the goodness of creation with Aristotle, Thomist thought does not view all self-interest as selfish and
immoral. Indeed, it holds that there is such a thing as morally obligatory selflove. The human individual has a duty to care for himself properly, to seek what
is genuinely his own good. As with an individual, so with a national community
and the organ of its cohesion and decision, namely, its government: a national
government has a moral duty to look after the well-being of its own people—and
in that sense to advance its genuine interests. As Yves Simon wrote, “What
should we think, truly, about a government that would leave out of its preoccupations the interests of the nation that it governs?”.9 This duty is not unlimited,
of course. There cannot be a moral obligation to pursue the interests of one‟s
own nation by riding roughshod over the rights of others. Still, not every pursuit
of national interest does involve the committing of injustice; so the fact that na-

7
Martti Koskenniemi, “„The Lady Doth Protest Too Much‟: Kosovo and the Turn to Ethics in International
Law”, The Modern Law Review, 65/2 (March 2002),” p. 162
8
The ethics of Immanuel Kant are usually held to be simply „deontological‟, viewing the only truly moral
act as one that is done out of a pure sense of duty or reverence for the moral law. So conceived, the truly moral
act stands in stark contrast to a merely prudential one, which seeks to promote the agent‟s interests. Whether this
common, deontological view of Kant fully captures his thought I doubt. I think that a better reading has him
argue that truly moral acts are those where the duty of justice as fairness disciplines—rather than excludes—the
pursuit of interest.
9
Yves R. Simon, The Ethiopian Campaign and French Political Thought, ed. Anthony O. Simon, trans.
Robert Royal (Notre Dame: University of Notre Dame, 2009), p. 55.
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tional interests are among the motives for military intervention does not by itself
vitiate the latter‟s moral justification.
This is politically important, because some kind of national interest needs to
be involved if military intervention is to attract popular support; and because
without such support intervention is hard, eventually impossible, to sustain. One
such interest can be moral integrity. Nations usually care about more than just
being safe and fat. Usually they want to believe that they are doing the right or
the noble thing, and they will tolerate the costs of war—up to a point—in a just
cause that looks set to succeed. I have yet to meet a Briton who is not proud of
what British troops achieved in Sierra Leone in the year 2000, even though Britain had no material stake in the outcome of that country‟s civil war, and even
though intervention there cost British taxpayers money and British families casualties.10 Citizens care that their country should do the right thing.
The nation‟s interest in its own moral integrity and nobility alone, however,
will probably not underwrite military intervention that incurs very heavy costs.
So other interests—such as national security—are needed to stiffen popular support for a major intervention. But even a nation‟s interest in its own security is
not simply selfish. After all, it amounts to a national government‟s concern for
the security of millions of fellow-countrymen. Nor need it be private; for one
nation‟s security is often bound up with others‟.
So national interest need not vitiate the motivation for military intervention.
Indeed, some kind of interest will be necessary to make it politically possible
and sustainable. It is not unreasonable for a national people to ask why they
should bear the burdens of military intervention, especially in remote parts of the
world. It is not unreasonable for them to ask why they should bear the burdens
rather than others. It is not unreasonable for them to ask why their sons and
daughters should suffer and die. And the answer to those reasonable questions
will have to present itself in terms of the nation‟s own interests. And it could and
ought to present itself in terms of the nation‟s own morally legitimate interests.
The elasticity of proportionality
The fourth controversial aspect of my version of just war thinking comprises my
view of the proportionality of military action. To be justified, war must be „proportionate‟—both before it is launched and in the waging of it. The best sense
that I can make of proportionality is elastic and permissive. This permissiveness
troubles me, but I can see no rational way of tightening it. One conceivable way
of tightening it is to think of proportionality as a state of affairs that can be seen
10
The British casualties were very light: one dead, one seriously injured, and twelve wounded
(http://www.eliteukforces.info/special-air-service/sas-operations/operation-barras/, as at 24 November 2009).
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to obtain when a cost-benefit analysis shows an excess of goods over evils. My
problem with this is that, while it may be conceivable, it is not possible. This is
because such cost-benefit analysis falls prey to the incommensurability of the
relevant goods and evils. That is, the relevant goods and evils are so radically
different in kind that this is no common currency in which to measure them:
they are incommensurable. So, for example, how does one weigh against each
other, on the one hand, the goods of regime-change in Berlin in 1945, the liberation of Europe from fascism, and the ending of the Final Solution against, on the
other hand, the evils of 60-80 million dead and the surrender of eastern Europe
to the tender mercies of Stalin? In a nutshell, bare human life and political justice are not the same kinds of thing: so how many instances of the former are
worth sacrificing to achieve the latter? If there is an answer to this question, it
cannot come in the form of a numerical calculation.
Take another example. Some years ago, the B.B.C. dramatised the memoirs
of a Battle of Britain pilot, Geoffrey Wellum. At the end of the dramatisation,
the real, ninety-year old Wellum appeared, looking out over the iconic white
cliffs of the southern English coastline. And as he gazed out to sea, he said,
“Was it worth it? Was it worth it? All those young men I fought and flew with?
All those chaps who are no longer with us? I suppose it must have been. I am
still struggling with that”.11 Now, did Wellum mean that he doubted that Britain
should have fought against Hitler in 1940? I do not think so. Rather, I think he
was giving voice to the truth that the loss of each life is an absolute loss, for
which there is no compensation. I think that “Was it worth it?” is the wrong
question, because there is no sensible way of answering it. Such a „weighing up‟
of goods and evils cannot be done. Were it possible, proportionality could be
determined with some precision. Since it is not possible, proportionality is more
elastic.
Nevertheless, there are other concepts of proportionality that do make sense
to me. One such concept is the aptness of means to ends—or, in the case of disproportion, the inaptness. Thus for NATO to have gone to war against Russia in
1956 to save the Hungarians, or in 1968 to save the Czechs, or perhaps even in
2014 to save the Ukrainians, and to risk world-destroying nuclear war, would
have been to undercut its goal—a free and flourishing Hungary, Czechoslovakia,
or Ukraine. Thus, too, to engage in military operations that result in large-scale
civilian deaths, when a vital part of the counter-insurgency strategy is to win civilian hearts and minds, would be self-subverting and in that sense disproportionate
11
Matthew Whiteman, director, “First Light” (London: B.B.C., 2010). This film was based on Geoffrey
Wellum‟s memoir, First Light (London: Viking, 2002).
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Cases
From discussing some of the controversial issues raised by my understanding of
just war I move now to present some topical and illustrative instances of its application, which involve two of the six criteria of ius ad bellum (just cause and
last resort) and one of the two criteria of ius in bello (proportionality).
Britain’s belligerency against Germany, 1914
Had you been living in Britain since 2014, the centennial anniversary of the outbreak of the First World War, you would be aware that historians disagree about
who to blame most for the escalation of war in 1914 from its Balkan beginnings
into a continental and then global conflagration. Until very recently, a dominant
consensus endorsed the thesis of Fritz Fischer that Berlin was primarily responsible. This view prevailed even among German historians. In the past two years,
however, Christopher Clark‟s, The Sleepwalkers, has challenged this consensus.
Clark concludes his account of the outbreak and escalation of the war by saying
that “[t]here is no smoking gun in this story; or, rather, there is one in the hand
of every major character…. the outbreak of war was a tragedy, not a crime”. 12
“The crisis that brought war in 1914”, he tells us, “was the fruit of a shared political culture”, which rendered Europe‟s leaders “sleepwalkers, watchful but unseeing, haunted by dreams, yet blind to the reality of the horror they were about
to bring into the world”.13
I am not persuaded by Clark‟s argument, not because of its history, but because of its ethics. I think he draws too sharp a distinction between tragedy and
crime, as if they are always mutually exclusive alternatives. Crime often has a
tragic dimension. Human beings do make free moral choices, but our freedom is
often somewhat fated by forces beyond our control. In addition, Clark assumes
that because blame was widespread, it was shared equally. I disagree. The fact
that blame‟s spread is wide does not make it even.
With regard to the particular issue of whether Britain‟s entry into the war on
4 August 1914 had just cause, which is the most basic of the justifying criteria, a
moral judgement has to be made about Germany‟s decision to invade Belgium,
Luxembourg, and France, because without that invasion Britain would not have
fought.
So why did Germany invade? She invaded because she feared that France
would attack in support of Russia. According to just war reasoning, however, the
mere threat of attack is no just cause for war. Only if there is substantial evi-
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dence that a threat is actually in the process of being realised would the launching of pre-emptive war be justified. It is not justified to launch a preventative
war simply because one fears that an enemy might attack. In August 1914
France was not intending to attack Germany (and nor, of course, was Belgium).
Indeed, France deliberately kept one step behind Germany in her military preparations so as to make her defensive posture unmistakeable, and as late as 1 August she reaffirmed the order for her troops to stay ten kilometres back from the
Franco-Belgian border.14 Notwithstanding this, Germany declared war on France
on 3 August on the trumped-up pretext that French troops had crossed the border
and French aircraft had bombed Nuremberg.
It was the German government, dominated by its military leadership, which
launched a preventative war against France and Belgium in August 1914. Why
did they do it? Because, as social Darwinists they took it for granted that war is
the natural way of deciding the balance of international power; because they
foresaw that the longer the next war was delayed, the longer would be the odds
against Germany‟s victory; and because (to quote David Stevenson) “the
memory of 1870 [the Franco-Prussian War], still nurtured through annual commemorations and the cult of Bismarck, had addicted the German leaders to sabre-rattling and to military gambles, which had paid off before and might do so
again”.15
Clark‟s metaphor of the „sleepwalker‟ is a powerful one, which picks out
important features of the situation in the run-up to the outbreak of world war.
But a metaphor is, by definition, always both like and unlike the reality it depicts, and shouldn‟t be taken literally. Germany‟s leaders were not actually
sleepwalkers, but fully conscious moral agents, making decisions according to
their best lights in a volatile situation of limited visibility. In such circumstances,
which are not at all unusual, error was forgivable. Not so forgivable, however,
was their subscription to the creed of a Darwinist Realpolitik, whose cynicism
about human motives owes more to Thomas Hobbes‟s anthropology than to
Charles Darwin‟s science, and which robbed their political and military calculating of any moral bottom line beyond that of national survival through dominance.
It is perfectly natural for a nation not to want to see diminished its power to
realize its intentions in the world. But if social Darwinism thinks it natural for a
nation to launch a preventative war simply to forestall the loss of its dominance,

14
Hew Strachan, The First World War, vol. 1: To Arms (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 91. See
also Stevenson, 1914-1918: The History of the First World War (London: Penguin, 2004), p. 30.
15

Stevenson, 1914-1918, p. 596.
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Christian just war reasoning does not think it right. Just cause must consist of an
injury, be it actualised or actualising, and Germany had suffered none.16

Rebellion in Syria, 2011
Under Bashar al-Assad‟s father, Hafiz, the Syrian regime was populated largely
by members of the Alawite minority, dominated by the military and security
forces, and secured and enriched itself through the patronage of business. It was
also fiercely repressive of dissent, holding that it alone stood between peaceful
order and anarchy—not least that which would ensue, if Islamists such as the
Muslim Brotherhood were ever to get their hands on the levers of power. Upon
Hafiz al-Assad‟s death and his son‟s election to the presidency in 2000, there
was some hope that Bashar would pioneer both economic and political reform,
and indeed he gave some early signals that these hopes would be met.
However, when in 2011 symptoms of the „Arab Spring‟ began to blossom in
Syria, the regime reflexively reverted to its customary, repressive mode. In the
first week of March 2011 ten children in Deraa, aged between nine and fifteen,
wrote an anti-regime slogan (probably more anti-corruption than prodemocracy) on the wall of their school. For this misdemeanour the Syrian authorities had them arrested, sent to Damascus, interrogated, and apparently even
tortured.17 On 15 March a few hundred protesters, many of them relatives of the
detained children, began protesting in downtown Deraa. Their ranks swelled to
several thousand. Syrian security forces, attempting to disperse the crowd,
opened fire and killed four people. The next day the crowd balooned to about
20,000. On 23 March, according to reports, the security forces killed at least a
further fifteen civilians and wounded hundreds of others. President Assad subsequently refused to punish the governor of Deraa, his cousin.
I have described the evolution of events in some detail, in order to make
clear that the Syrian rebellion was originally an act of non-violent protest against
arbitrary and ruthless state coercion. Only when it became clear that the state
was unrepentant, and that its very centre was prepared to own the arbitrary repression by refusing to repudiate it, did peaceful protest develop into armed rebellion. Assad‟s refusal to dismiss the governor of Deraa and his blaming the
16
The full version of my analysis of Britain‟s belligerency in the First World War can be found in Chapter
4 of In Defence of War.
17
David W. Lesch, Syria: The Fall of the House of Assad (New Haven, CT: Yale, 2013), pp. 55-6. Most of
what I know about the modern history of Syria and its current politics I owe to Lesch‟s book. Is Lesch a reliable
guide? Judging by the plaudits extracted from reviews in the Financial Times, International Affairs, and the
Times Literary Supplement, it would seem so. By his own account he met regularly with Bashar al-Assad from
2004-8 and had meetings with high-level Syrian officials until well into 2013 (Syria, p. vii).
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unrest on external interference made it clear that the oppression was essential,
not accidental, to the regime. Since March 2011, of course, the regime has confirmed and deepened the indiscriminate ruthlessness of its determination to eliminate opposition by its very probable use of chemical weapons and its certain use
of barrel-bombs.18
Given this history, it seems to me that the armed uprising in Syria did have
just cause as an act of self-defence against injustice that was not merely grave,
but systemic. Why is this significant? Because the systemic commitment of the
regime to the grave injustice implies the improbability of peaceful, political reform and confers on the resort to armed rebellion the status of „last resort‟.19

Israel’s Operation ‘Protective Edge’ against Hamas in Gaza, 2014
It is clear, both in morality and in international law, that Israel had a right to defend her citizens against indiscriminate killing by Hamas‟s rockets in 2014. It is
not so clear that her recent self-defence was proportionate, either in the sense of
„strictly necessary‟ or in the sense of „instrumentally apt to the end‟.
Provided that Israel targeted enemy combatants and that such targeting was
necessary, there is no upper limit to the number of civilian casualties that may
have been incurred, tragically, as „collateral damage‟. Let me make the point by
reference to another case. When the Allies invaded Normandy seventy years
ago, their bombers killed 35,000 French civilians. This was undoubtedly terrible
and tragic. But if we think that Allied success was worth 35,000 civilian deaths,
can we say that it wouldn‟t have been worth 70,000 or 170,000? If we are judging simply by numbers, I do not think that we can. Provided that the military
means chosen are necessary, there is no absolute maximum to the collateral
damage that may be incurred.
However, we should interrogate the claim of necessity by asking about its
end: To what end are the chosen military means necessary? If it is to fend off of
harm to Israeli civilians, then Israel‟s „Iron Dome‟ missile system had already
18
The Assad regime, backed by its ally, Russia, did not deny that chemical weapons were used, but pinned
culpability on the rebels. At the time of writing (September 2013) there was no proof positive either way. Nevertheless, there were strong circumstantial reasons for attributing the use to the state—including the requisite delivery systems. Indeed, according to the London Times (13 September 2013), United Nations inspectors were
expected to report that munitions casings found at the scene of the crime pointed to an origin in the state‟s forces.
Moreover, notwithstanding his manifest reluctance to intervene in Syria, and his consequent interest in giving
Assad benefit of whatever plausible doubt, President Obama appeared quite convinced that the regime is responsible. So was the French government, which is not famous for being Washington‟s poodle. For a summary of
earlier occasions of the use of chemical weapons, in which the Syrian regime might be implicated, see:
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22557347.
19
A fuller version of my just war analysis of the Syrian rebellion can be found in “Christian „Just War‟
Reasoning and Two Cases of Rebellion: Ireland, 1916-21, and Syria, 2011-present”, Ethics and International
Affairs, 27/4 (Winter 2013), pp. 393-400.
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achieved that with, according to her own officials, ninety per cent efficiency. It
is arguable, of course, that complete defence must extend beyond deflecting the
harmful effects to uprooting their cause. This would justify military action
against Hamas.
Still, if the end is to uproot the cause of attacks on Israel, then military
means alone do not suffice. Military means alone, then, are not apt. While the
bombardment of Gaza did weaken Hamas‟s military power, it did not uproot it.
Without a political solution, Hamas will simply revive to fight again.
It was within Israel‟s power to take diplomatic, confidencebuilding initiatives. Unilaterally, she could have stopped and reversed the illegal
settlements in the West Bank. Since she didn‟t do so, her military assaults on
Gaza were inapt and therefore disproportionate.
Now, of course, my moral analysis here depends on a certain reading of the
political and diplomatic facts, with which you may disagree. But even if you
don‟t agree with the illustration, you might still accept the point of principle it
seeks to illustrate: that the proportionality of military means depends on their
relationship to other, non-military parts of a political strategy.

Conclusion
It is often claimed that just war thinking has been overtaken by events—that it
has been rendered obsolete by novel phenomena such as nuclear weapons, wars
„among the people‟, war-by-remote-control, and cyber-aggression. My presentation of issues and cases here has, I hope, been sufficient to show that just war
thinking continues to develop, as it always has, by wrestling with controversial
conceptual problems and thinking its way through novel sets of circumstances.
The tradition of just war thinking is still very much alive, and with regard to the
discriminate moral assessment of war it has no rival.
Nigel Biggar, Regius Professor of Moral and Pastoral Theology, and Director
of the McDonald Centre for Theology, Ethics, and Public Life, at the University
of Oxford, is the author of In Defence of War (Oxford: Oxford University Press,
2013, 2014).
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Rettferdig krig – meiningsfullt
paradigme i den økumeniske
samtalen i dag?
AV OLAV FYKSE TVEIT

Eit samansett bilete av paradigmer og fredsrørsler
Det er skrive mykje om paradigmet «rettferdig krig», og om korleis kristne teologar har tenkt om det. Eg skal ikkje gå gjennom det her, det kan ein finne i
mange standardframstillingar av saka. Det høyrer med til den kristne teologiske
tradisjonen, om ein likar det eller ikkje. Men det er jo ikkje berre eit kristent teologisk paradigme, det høyrer heime i breiare fora for etisk tenking, og har vel
spelt ei historisk viktig rolle i politisk refleksjon og handling i lang tid.
Dette paradigmet har også vore ein del av den mellomkyrkjelege debatten
om kva som tener til fred mellom folka i verda. Der er det representantar for
mange ulike kyrkjelege og politiske samanhengar, og dermed store forskjellar på
korleis ein ser på krig og bruk av militærmakt. Sjølv om ein del kjem frå land og
kyrkjer som har feltprestar, og der militærmakta blir sett på som ein naturleg og
nødvendig del av statens oppgåver, er tonen som oftast svært kritisk. Ein må nok
seie at dei som mest har sett tonen i debattane om krig og fred i Kirkenes
Verdensråd, har hatt lite til overs for ei opning for militære løysingar, og endå
mindre at kyrkjene skal forsvare ein modell for det. «Rettferdig krig» har difor
vore sett på som forelda eller irrelevant modell for etisk refleksjon mellom
mange i den økumeniske rørsla. Det vert av mange oppfatta som etisk uakseptabelt når ein er forplikta på vern om liv som grunnverdi, om ein er kalla til å skape fred og byggje fred.
Difor er det grunn til å spørje om det gjev noko meining å ta inn paradigmet
med «rettferdig krig» når ein i dag drøftar kyrkjene sitt kall til å arbeide saman

Olav Fykse Tveit

for fred. Det har vore mange som har meint at no får det vere nok med den slags,
det er «rettferdig fred» som skal vere fokus. Pave Frans også har i år teke initiativ til ein ny debatt i den katolske kyrkja om ikkje refleksjonen rundt «rettferdig
krig» no skal erstattast med arbeid for «rettferdig fred».
I Kirkenes Verdensråd (KV) si historie sidan 1948, men også i forløparane
til KV, som i det store møtet i Stockholm i 1925, har fred, ikkje krig, vore det
store ordet. «No more war», har vore grunntonen. Fokus har vore på ikkjevaldelege, konflikt-førebyggjande og tillitsskapande tiltak gjennom sivilsamfunnets organisasjonar og økumenisk eller inter-religiøs innsats, samt på støtte til
politiske, diplomatiske og konflikt-løysande grep. Det internasjonale samarbeidet gjennom multilaterale organisasjonar som FN, med oppbygginga av eit nytt
regime med internasjonal lov for å forhindre krig eller stoppe krig, har fått sterk
støtte av KV og mange kyrkjer i verda. Ved å sjå på konsekvensane av krig og
bruk av militær makt frå ofra sine synspunkt, både dei sivile og dei militære offer, har ein kome til at krig ikkje kan vere i samsvar med Guds vilje. Den økumeniske rørsla er ei fredsrørsle. Fødd ut av dei store verdskrigane i det 20. hundreåret, har ein saman prøvd å byggje både nye relasjonar og nye paradigmer for
moral og politikk.
Slik sett er svaret ganske klart: Det er ei sjølvmotseiing i det felleskyrkjelege
arbeidet om ein prøver å rettferdiggjere krig og alt det fører med seg ved å vise
til kristen tru og moral. Like fullt er det litt meir som kan og må seiast, også ut
frå samtalene og arbeidet i KV dei siste 70 åra. Utan å fornekte den felles haldninga ein har til krig og bruk av militærmakt, er det ulike perspektiv på korleis
ein skal unngå det. Det kjem dels av at her møtest ulike kyrkjelege tradisjonar,
men også ulike kontekstar, og ikkje minst menneske som har hatt svært ulike
opplevingar – og er prega av dei.
Det er sterke innslag av ein klar pasifistisk haldning i dei såkalla «peace
churches» som brødre-kyrkjene, menonittane og mellom kvekarane. Denne finn
ein også sterkt representert mellom tyske fredsrørsler, mellom menneske som
har opplevd at krigen som vart starta av den tyske militærmakta øydela så utruleg mykje – også for dei sjølve.
Samstundes har det vore innslag av teologi, historier og menneske frå kontekstar der ein har sett korleis det kan gå når militærmakta kjem i feil hender og
vert brukt mot uskuldige og rettskafne menneske. Motstandsrørsler og strukturar
som har som mål å stoppe okkupasjon, grov undertrykking, despoti, diskriminering m.m. i ulike land – som Noreg – har hatt ein viss legitimitet. Frigjeringsrørsler som i Sør- Afrika har hatt status, også når dei hadde eit militært formål,
som ANC i Sør-Afrika. Men dei største og vanskelegaste debattane i KV har jo
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også vore om støtta til nettopp ANC i anti-apartheid kampen, fordi dei også
hadde ei militær grein.
Dei siste to tiåra har det vore mange debattar med liknande resonnement
rundt «The Responsability to Protect», slik det er utforma som prinsipp i FN.
Det var til dels knytt til tanken om nødvendige «humanitære intervensjonar» frå
utanlandske aktørar innanfor landegrenser i eit land der militærmakt var brukt
mot eiga befolkning eller grupper slost mot kvarandre med militære middel.
Krigane og intervensjonane på Balkan var vel dei mest aktuelle døma på dette,
og dei fekk ein viss etisk legitimitet fordi dei bidrog til å stoppe krigshandlingar
og kriminalitet mot menneskeheita (crimes against humanity). Det var viktige
endringar i «rettferdig krig»-paradigmet, i det ein ikkje avgrensa tanken om
frontar og partar i eit krigssenario til land mot land, eller alliansar mot alliansar.
Legitimiteten i å gripe inn militært var for å spare og verne liv, særleg blant sivile .
Men det skulle ikkje gå lenge før mange innsåg at dette kunne bli ei ny opning for å legitimere bruk av militærmakt på måtar som kunne bryte med alt som
kunne seiast å vere gode intensjonar i eit «rettferdig krig» perspektiv. Å konstruere nye fiendebilete i og på tvers av nasjonsgrenser, og legitimere dei med at en
skal verne sivile, kan føre til farlege tiltak og farleg språkbruk. President Georg
W Bush sin retorikk om «the axis of evil» for å gi ein etisk og religiøs grunngjeving for si krigføring, var i ferd med å latterleggjere heile tanken om rettferdig krig fordi den vart brukt til å lage nye og farlege konsept som likna alt for
mykje på korstog og «heilag krig». «Krig mot terror» vart eit uttrykk som
sprengte paradigmet «rettferdig krig».
Det er difor noko underleg, men kanskje også noko forståeleg, at nettopp i
motstanden i 2003 mot oppbygginga av ein krig mot og i Irak under president
Georg W Bush, gjorde fleire kyrkjelege aktørar gjeldande resonnement som
bygde på prinsippet om rettferdig krig. Dette gjaldt at det ikkje var eit klart definert og legitimt mål for krigen, at det var lite sjanse for å oppnå det ein ville med
å bruke militær makt, at den ville ramme mange andre (t.d. kristne minoritetar)
enn dei ein ville stoppe (president Saddam Hussein og hans regime). Dette var
sterkt framme i norsk debatt frå fleire kyrkjeleiarar si side, og det vart også formulert i ulike appellar i den økumeniske familie. Det vart brukt til dømes av
statsminister Kjell Magne Bondevik som argument for å ikkje ta Noreg med i
alliansen som invaderte Irak. Då han gjorde greie for si rolle og sitt resonnement
i den episoden som panelleiar på KV sin fredskonvokasjon på Jamaica i 2011,
var det atskillig anerkjenning å få for at han ikkje stilte Noreg på George W
Bush si liste av «viljuge». Han ville ikkje vere med på den farefulle ferda mot
Bagdad, sjølv om andre i regjeringa og i NATO-alliansen pressa han dit. Han
heldt att, i alle fall til invasjonen var eit faktum.
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Like fullt må ein nok seie at det ikkje var særleg støtte generelt til resonnementet han presenterte ut frå den gamle «rettferdig krig»- tematikken. Bondevik
meinte tydelegvis at nettopp «rettferdig krig»-paradigmet hadde kunne stoppa
krigen, om Bush og Blair hadde tatt i bruk noko av sin barnelærdom. Det var det
ikkje mange som trudde noko på i den forsamlinga. Problema med krigføring av
det slaget ein sto overfor i Irak-krigen, er overveldande, og viljen til å gjennomføre sine maktpretensjonar gjekk utanpå alle idear som pretenderer til at det er
klart avgrensbare vilkår som skal vere oppfylte. Mykje av det vi i dag ser av terror i det området, er diverre langtidskonsekvensar av det som vart sett i gang.
Bondevik kan ha rett i at om ein var gode teologar og etikarar i ymse regjeringar,
så kunne prinsippet om «rettferdig krig» hatt eit potensiale til å stoppe krigshandlingar. Men diverre verka det ikkje slik, sjølv om det var trufaste kyrkjegjengarar han snakte med både i London og Washington. Det var andre interesser som styrte det heile. Kritikarane til Bondevik har nok diverre rett. Det er ikkje så mykje reell hjelp i å konjugere det gamle paradigmet i ein aktuell krisesituasjon, men det kan alltids vere verdt eit forsøk.
Det er ikkje berre i diskusjonar mellom land i det klassiske «kristne» Vesten
at paradigmer for å legitimere krigføring religiøst lever. Eg har ikkje kapasitet til
å gå inn på ulike resonnement, tradisjonar og aktuelle problemstillingar t.d. i Islam eller hindusime her. Men det er klart frå det som skjer i ulike deler av verda
i dag at religiøs motivering for bruk av vald, også militærmakt, ikkje er eit
spørsmål som høyrer fortida til. Det er nye terrorrørsler og grupper som endå til
framelskar bruk av vald i religionens namn. Og det er tragiske døme på at grupper
vert angripne med vald og militære middel på grunn av deira religiøse identitet.
Ein nyleg publisert rapport om minoritetar sin situasjon i Syria og Irak gjev
skremmande realistiske døme på denne tematikken. Tankar om ikkje berre «rettferdig krig», men også «heilag krig», oppstår i ulike former. Kor grusomt det
kan bli når religion ikkje er eit vern mot bruk av vald, men ei grunngjeving av
vald, ser ein i daglege medieoppslag. Når bruk av vald blir legitimert med den
høgst mogeleg autoritet, endå til over all menneskeleg autoritet, er det vanskeleg
å sjå kva som skal avgrense bruken av vald. Det vi ser utspelar seg i vår tid i så
måte, er eit enormt varsko mot koplingar mellom legitimering av bruk av vald
og religion. Kor vanskeleg det kan vere å vere kritisk nok når Gud vert blanda
inn i slike resonnement, bør stå som ei konstant varsellampe for nokon kvar.
Men det er også andre kontekstar der vi ser at koplinga av religion og bruk
av militærmakt spelar ei vesentleg rolle for tida. I det svært kompliserte krigsbiletet i Syria, er det vorte kjent at ein del av grunngjevinga for det sterke russiske
militære engasjementet der, er å beskytte dei ortodokse kristne i området. Det er
ei tidlegare historisk forståing av Russland som den høge beskyttar av dei orto28
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dokse kyrkjene i den delen av verda som vert gjeve nytt liv. I samtalar med russiske kyrkjeleiarar og andre er dette kome tydeleg fram. Resonnementa liknar på
det klassiske «rettferdig krig»-paradigmet: Det vert definert kva ein meiner er
legitime mål som ein skal oppnå med bruk av militærmakt, så som å trygge område der kristne kan bu, å stoppe terrorisme, og å unngå kollaps av ein stat.
I visse tilfelle kan det også bli brukt uttrykk som «heilag krig» for å stoppe
framvekst av islamsk styre og herredøme over områder og andre grupper (så
som kristne). Eg har i samtalar med russiske kyrkjeleiarar kritisert tanken om at
ein kan begrunne bruk av militærmakt med at kristne skal ha meir vern enn andre offer i krigen i dette området. Det er ei kristen oppgåve å skape fred for alle,
og det er berre på den måten at også kristne kan finne sin trygge plass i eit framtidig Syria.
KV har konsekvent talt for politiske løysingar ved hjelp av nasjonale og internasjonale dialogar og grep, heilt sidan den arabiske våren med dei fredelege
demokratiske demonstrasjonane mot regimet i Syria. KV har talt mot bruk av
amerikansk intervensjon eller annan internasjonal intervensjon. I dag ser vi ein
enorm militær maktbruk t.d. i Aleppo som vanskeleg kan forståast som noko
anna enn eit forsøk på å sikre det noverande regimet i Syria og presidentens
maktposisjon. Dette kan igjen vanskeleg forståast utan den russiske politiske og
økonomiske interesse i å ha innflytelse på Midt-Austen gjennom Syria. På den
andre sida er støtta til den væpna opposisjonen og den andre sida av den interne
muslimske konflikten frå amerikanske allierte som Saudi Arabia, eit uttrykk for
noko av det same.
Ei vanheilag blanding av religion og maktinteresser i ulike kombinasjonar
utspelar seg, med det syriske folk som avmektige offer for brutalitet, militarisering og våpenbruk. Ikkje minst har regimet i Syria sjølve brukt forferdelege og
heilt ulovlege våpen mot sivilbefolkninga i sitt eige land. Diverre har terrororganisasjonar som IS blitt ei ny legitimering av bruk av militære middel også langt
utover det å bekjempe den terrororganisasjonen og deira herjingar.
Framveksten av sterke terrorgrupper og deira maktposisjon (så som IS) har
aktualisert bruk av det ein kan kalle legitim militærmakt på nye måtar. Det er
ingen sterke protestar mot at det vert brukt militærmakt for å vinne tilbake byar
IS har okkupert og terrorisert med sitt ekstreme valdsregime i Irak. Heller ikkje
frå det ein kan forvente frå sterke pasifistiske røyster, har ein høyrt mykje. Det
viser at det er ei forståing for at misbruk av militærmakt i visse tilfelle må stoppast med militærmakt. Det er interessant å sjå at det har vore viktig for mange,
ikkje minst USA, men også Noreg, er å bidra til dette innanfor internasjonal rett
ved å styrkje irakiske styrkar sin kapasitet til å gripe inn på eige lands territorium.
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Det som eg ser som meir aktuelt enn å stille opp att dei klassiske paradigmeøvelsane for å begrunne at «rettferdig krig» framleis er ein relevant innfallsvinkel, er å innsjå at problemet er der og vil nok framleis vere der: Korleis skal ein
som kyrkje forhalde seg til at militære middel de facto vert brukte, at det er
mange som er ramma av det eller er truga av det, og at det er nødvendig å stoppe
enorme overgrep ved å kjempe mot terror-regimer? Vidare: Korleis kan ein som
fellesskap av kyrkjer bidra mest til at militær makt ikkje vert brukt for å løyse
konfliktar og motsetnader, i alle fall begrense bruken av dei til eit minimum? Og
ein må spørje vidare i vår tid: Korleis kan ein unngå at religiøse motiv, om dei er
kristne eller ikkje, vert brukte som motivasjon for vald og terror, og for å legitimere militarisering og store militære aksjonar som skaper offer og nye konfliktar?

Nytt paradigme: «Rettferdig fred» i staden for «rettferdig krig»?
I lys av den sterke fredstanken i den økumeniske rørsla har stort sett alle partar,
om ein er pasifistar eller ikkje, vorte samde om at det er nødvendig å sette kallet
til å skape og bevare fred utan militærmakt høgt på prioriteringslista. Det er
langt på veg ei felles erkjenning at ein kan ikkje kome i mål med full kyrkjeleg
konsensus om bruk av militærmakt med det gamle paradigmet «rettferdig krig».
Det vert ikkje konsensus korkje om å seie ja eller å seie nei til det.
Ein har også tatt eit steg vidare. I staden for å ha ein diskurs om «rettferdig
krig» har ein prøvd å definere eit større fredsbegrep: «rettferdig fred». Det har
ein gjort ved å tale om fred med skaparverket, fred på marknadsplassen, fred i
lokalsamfunna («in the communities»), og fred mellom folka. Dette er utvikla i
ramma av det såkalla økumeniske tiåret for å bekjempe vald (2001-2010), og
med særleg tanke på den avsluttande fredskonvokasjonen på Jamaica i 2011.
(Generalserketær i Mellomkyrkjeleg råd, Berit Hagen Agøy, har i dette nummeret av PACEM gjort godt greie for resonnementa og innhaldet i publikasjonar
som vart utarbeidde ved det høvet om kva innhaldet i eit paradigme om rettferdig fred kunne innehalde.)
Det er mykje som set diskusjonen og, ikkje minst, den programmatiske innsatsen på eit riktig spor med dette grepet. Den mest effektive og langsiktige måten å unngå bruk av militærmakt på, er å motarbeide eller fjerne årsaker til konfliktar som kan utvikle seg til valdelege eller militære konfliktar.
Det er ikkje mange, om nokon, militære konfliktar mellom nasjonalstatarar i
dag (Korea er ei halvøy utan fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea, men ikkje
ein aktiv krig). Dei varme konfliktane er mest innan landegrenser mellom ulike
grupper (Ukraina, Sør-Sudan, Nigeria, Colombia, Syria, Libya m.m.), eventuelt
på tvers av landegrenser mellom grupper som er etnisk, ideologisk eller religiøst
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definerte (eller ein kombinasjon av desse). Det er avklarte motsetnader mellom
ulike grupper som er årsak til væpna konfliktar. Det skjer oftast der det er mangel på felles, stabiliserande, pålitelege og rettferdige system med likskap for lova,
demokratiske styresett, økonomisk rettferdig fordeling og tillitsskapande relasjonar. Kriminalitet som kjem ut av kontroll, t.d. narkotikahandel og våpenhandel, kan verke sterkt destabiliserande (som i Colombia).
Dette talar også for at det mest målretta vi kan gjere som kyrkjer for å motverke eller stoppe bruk av militær makt, er å byggje fred nedanfrå. Då må det
vere fred som vert oppfatta som rettferdig, og ikkje undertrykkjande eller
konfliktskapande. Det må då vere rom for at ulike grupper kan uttrykkje sine
ynskjer og mål utan å bli møtt med militærmakt. Krisa i Syria oppsto når den
arabiske våren med krav om demokrati vart møtt med våpenbruk av regimet. Ei
potensiell krise av tilsvarande art kan utvikle seg i Etiopia, om regjeringa vel
same metode overfor sterke krav til utvikling og meir rettferdig samfunnsutvikling i landet.
Som leiar i KV har eg teke initiativ til at muslimske og kristne og andre sivilsamfunnsaktørar i Syria har ein dialog om korleis ein kan leve saman i eit
framtidig, felles og demokratisk Syria. Det har vore viktig og bidratt til lokale og
internasjonale relasjonar, men har ikkje så langt ført til nasjonale løysingar. Eg
har oppmoda regjeringa i Etiopia og kyrkjene i Etiopia til å samarbeide om tillitsskapande tiltak i staden for å la valden utvikle seg i eit stammedelt land. Det
har vore godt motteke, men det trengst å bli følgt opp.
I Sør-Sudan er kyrkjeleiarane mellom dei få som prøver å byggje tillit og
samtale mellom dei etniske gruppene som vert sett opp i mot kvarandre under
leiinga av politiske aktørar. I Burundi kan kyrkjene spele ei rolle i å dempe motsetnader, men dei kan også kome til å bli brukt for å forsterke dei. I Nigeria er
det viktig med tiltak som mobiliserer ansvarlege muslimske og kristne leiarar for
ein felles ikkje-valdeleg agenda. I Colombia er det fredsforhandlingar som må
føre til fredsavtale og fredsbygging. Utan aktiv deltaking frå sivilsamfunnet, inkludert kyrkjene, er det vanskeleg å få legitimitet og styrke til slike prosessar på
lang sikt. I alle desse samanhengane prøver KV å støtte kyrkjene i deira fredsskapande rolle, og å hjelpe dei til å unngå å verte ein årsak til konflikt.
Dømene er mange på at det er bruk for konkrete tiltak for å byggje felles
verdiar som sikrar rettferdige ordningar for så mange som råd i eit område eller
eit land. Det er også mange døme på at det er ei viktig rolle for kyrkjer og andre
religiøse gruppe med deira leiarar til å fremme fredsbyggjande initiativ.
Det er ganske opplagt at det er sterke økonomiske og etterkvart også økologiske problemstillingar bak konfliktar som utviklar seg til å bli valdelege. Det er
vel vanskeleg å finne væpna konfliktar som ikkje har økonomiske problemstil31
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lingar som ei sterkt drivande kraft. Ulik tilgang til eller rett på utkome av naturressursar, enten det er mineral, olje eller vatn, er viktige konfliktpotensiale. Ulik
fordeling av gode i eit land mellom ulike grupper skaper motsetnader som kan
verte svært bitre.
Dei fire dimensjonane i «rettferdig fred» er relevante i dei fleste konfliktområde, diverre. Dessutan er det eit stort potensiale for nye konfliktar om ein ikkje
aktivt arbeider for desse dimensjonane av rettferdig fred. Ein kan vel også seie at
dette paradigmet har ein parallell i den meir utvida fredsforståinga som kjem til
uttrykk til dømes i tildelingane av Nobels fredspris.
For ein organisasjon som KV, saman med dei fredsrørsler som arbeider
økumenisk, er det viktig å ha fokus på korleis ein byggjer samfunn og fellesskap
ut frå slike verdiar. Vårt største engasjement for å skape rettferdig fred i samarbeid med FN har meir med gjennomføring av dei bærekraftige utviklingsmåla
(SDG - Sustainable Development Goals) å gjere enn det har med diskusjonar i
Tryggingsrådet. Vi følgjer det siste også nøye, ikkje minst med tanke på korleis
Tryggingsrådet burde ha fylt si rolle mykje betre enn det som er tilfelle i dag.
Men den daglege innsats for rettferdig fred er mest knytt til kva vi gjer for å
unngå konfliktar av ulike slag ved å arbeide for betre og meir rettferdig utvikling
gjennom tillitsskapande relasjonar og mobilisering av sivilsamfunnets potensiale. Eit døme er den nye samarbeidsavtalen mellom KV og UNICEF, for å sikre at
barn opplever at deira rett til å bli verna mot vald vert omsett i praktisk handling .

Kvifor «rettferdig» fred og korleis definere det?
Når ein prøver å innføre nye motto eller slagord, eller paradigme (om ein vil kalle det så), er det nødvendig å arbeide med kva ein meiner. Eg har støtta at ein har
ein fortløpande dialog om kva som ligg i konseptet «rettferdig fred». Det gjeld å
arbeide vidare med tekstar og definisjonar, ut over det som vart lagt fram i 2011
på fredskonferansen på Jamaica. Det er viktig med begrepsmessige avklaringar.
Like viktig har eg funne at det er å arbeide med kontekstuelle utfordringar og
erfaringar for å finne ut kva det betyr og kan bety i ulike samanhengar og konfliktar. Ein rettferdig fred i Colombia må bety mykje av det same som ein rettferdig fred i Israel og Palestina. Men utfordringane for å kome dit er nokså ulike,
og metodane kan vel også variere.
Det er ein fare i at omgrep som «rettferd» vert veldig store og vage. Ei endå
større fare er at dei vert brukt for å fremme eigne interesser på ein måte som ikkje skaper rettferd for dei mange eller ei rettferdig rettferd, om ein kan seie så.
Til dømes kan krav om «historisk» rettferd verte svært vanskeleg å handtere, og
føre til ny motivasjon for både konflikt og urett.
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I den uløyste konflikten mellom Israel og Palestina er det svært tydeleg at
det må vere fokus på både rettferd og fred for at det skal bli ein varig fred. Løysingar som ignorerer det som er definert i internasjonal rett og i menneskerettserklæringar med tanke på rett og rettferd, vil ikkje skape fred. Sjølv om ein med
sterke maktmiddel kan halde motstand mot okkupasjon nede, slik det er tilfelle i
dag, skaper det ikkje ein varig fred.
I den konflikten, som også har så mange tilknytingspunkt til religiøse motiv
og heilage stader, er det ekstra viktig at ein ikkje blandar diskursane på måtar
som gjer dei heilt ugjennomtrengjelege. Den typiske problemstilling her har vore
bruk av heilage tekstar for å begrunne rettar til land og område. Det er ein heilt
umogeleg metode om ein skal skape ein rettferdig fred i vår tid. Religionen vert
ikkje då eit middel til fred, men ei hindring for fred.
På same måte vil bruk av historiske referansar for å definere endeleg kva
som er rettferdig i dag, verke svært kompliserande. Eit døme er definisjonen av
Jerusalem og kva den byen er. Ein kan ikkje vere ahistorisk, og lage ei konstruert politisk løysing utan å ta omsyn til at dette er ein heilag by for tre religionar.
Men ein kan heller ikkje løyse det ved å seie at noko av historia er viktig og andre deler av den skal ignorerast, korkje frå jødisk, muslimsk eller kristen side.
Israel og Palestina er heilt ulike storleikar, og det er ikkje eit jambyrdig forhold mellom dei. Ein rettferdig fred må ta omsyn til at i dag er den eine part okkupert og den andre er okkupant. Då må ein ikkje skape illusjonar om at forhandlingar kan føregå som om dei var likestilte. Når staten Israel vart oppretta i
lys av dei nye paradigmene med internasjonal lov og rett etter 2. verdskrigen, må
ein kunne forvente at den same staten aksepterer dette paradigmet når nabostaten
Palestina skal få definert sine grenser og rettar. I dag er ikkje det tilfelle. Internasjonal rett om okkupasjon, om FN si rolle i å definere grenser, om rett til å leve
utan okkupasjon eller eventuelt under regime som behandlar borgarane likt, må
leggjast til grunn om ein skal kome noko veg. All bruk av vald må fordømast og
stoppast, om valden kjem frå individ, grupper eller statar.

Ein annan veg – ein pilgrimsveg for rettferd og fred
Når KV har definert eit felles motto for alt arbeid i denne perioden melom 2013
og 2021 med å kalle kyrkjene og samarbeidspartnarar til «A Pilgrimage of
Justice and Peace», har ein sagt mykje om kva som har prioritet. Det er eit sterkt
uttrykk for at nettopp fredsdimensjonen i vårt kristne kall må stå i forgrunnen,
og at det må vere bygd på visjonar om gudsrikets verdiar. Pilgrimsmotivet understrekar vår vilje til forandring, til å vere audmjuke, ikkje ta oss til rette, men
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nettopp å søkje Guds vilje i møte med dei utfordringar våre medmenneske står
overfor i konfliktar rundt omkring i verda.
Slik sett er både program og strategiar utforma med stor vekt på nettopp kva
som forhindrar eller stoppar bruk av vald og militære midlar. Det er gjort mykje
for å vise at dette ikkje handlar berre om visse (akademiske?) diskusjonar om
paradigmer om rettferdig krig eller rettferdig fred, men om den daglege vandring
saman for å finne nye uttrykk for vår tru på Guds rettferd og fred.
Eit svært viktig grep i denne samanhengen har vore å vise at alle agendaer i
den økumeniske rørsla kan sameinast under dette perspektivet. Det er tale om
meir enn visse politiske eller etiske diskusjonar, men det fulle og integrerte engasjement for alle menneske og for heile skaparverket. Rettferd og fred er omgrep
som definerer vårt forhold til Gud, til verda og til kvarandre.
Det trengst eit felles arbeid med kva det betyr at rettferd og fred må skapast
som vilkår for vårt felles liv på jorda. Det vert drive fram av visjonar som vi ber
med oss som kristne, visjonar om Guds rike som gjer at Guds vilje skjer på jorda
så som i himmelen. Slike visjonar kan i beste fall motivere til å sjå dei felles interesser vi har for å verne og utvikle vårt felles liv på jorda.

Konklusjon: diskusjonen må fortsette
For tida er det ei enorm militarisering av mange regionar, og ei veldig oppbygging av våpenarsenal i Europa, i Nord-Aust Asia, i Midt-Austen og i USA. Vi
levde i ei tid for nedrustning etter at den kalde krigen var over. Vi trudde vi såg
starten på slutten av atomvåpen-arsenal som del av trygging av ulike lands interesser. Det er ikkje lenger tilfelle, og det er mange som må bere ansvar for at det
er slik. Sjølv Noreg stemmer mot eit forslag i FN om å starte ein prosess for å
forby det mest utbreidde masseøydeleggingsvåpna, nemleg atomvåpen. Endå til
når det var ein prosess Noreg var med å starte, skjer det. Det er mange slags interesser som ligg bak.
Uansett kva slags resonnement ein måtte bruke rundt bruk av militærmakt, er
det nokså lite truverdig om ein ikkje anerkjenner at det handlar primært om kva
interesser ein har som nasjon, allianse, folkegruppe eller maktelite. Om desse
interessene synest å vere legitime for bruk av militærmakt eller ikkje, får ein nok
ikkje svar på berre med meir eller mindre gjennomtenkte etiske resonnement om
militærmakt - isolert sett. Det handlar om grunnleggjande haldningar og verdiar
vi har til heile livet, til samliv mellom menneske, folkegrupper, religiøse grupper
nasjonar, raser, kvinner og menn. Det handlar om kva vi meiner er rett og rettferdig, i ei verd med avgrensa ressursar, med minkande tilgang til basale ressursar som reint vatn, rein luft, plass til å leve og trivast. Det handlar om økono34
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misk rettferd og økonomisk bærekraftig utvikling, utan å bruke tid og krefter og
ressursar på våpen og å prøve å byggje opp att alt våpen kan øydeleggje.
Det handlar også om store økonomiske interesser i at våpenproduksjonen
vert utvikla og at det vert produsert og seld store mengder av stadig meir avanserte våpen og ammunisjon. Det er viktig å ikkje ignorere denne sida av saka i
den etiske drøftinga av militær makt. I avtalen mellom USA og Israel som president Obama skreiv under på i september om 28 milliardar dollar i militær støtte
til Israel, er ein vesentleg del av avtalen at våpna skal produserast og kjøpast i
USA. Det er ein stor marknad for sal av våpen, også handvåpen, som gjer at
konfliktar vert fora med våpen og ammunisjon, også der ein nesten ikkje har
noko anna – som i Sør-Sudan. KV har saman med mange av sine medlemskyrkjer og andre partnarar arbeidd hardt for å få til FN-baserte avtalen om kontroll
av sal av våpen som vart til for eit par år sidan («The Arms Trade Treaty»). Det
er eitt av dei konkrete tiltaka vi kan ta tak i, også som kyrkjer.
Vi lever i ei verd der vi er meir og meir avhenginge av kvarandre og vilje til
å finne felles løysingar på våre utfordringar. Flyktningestraumar frå krigsområder er uttrykk for menneskelege tragediar, men det er også utfordringar som
mange land og regionar må løyse saman. Det er ikkje noko veg utanom, om ein
vil bidra til å stanse valdsbruk i konfliktar. Det er ikkje enkle svar på desse utfordringane. Men det er vesentleg å sjå korleis nettopp breidda av engasjement
og koplingar av problemstillingar er viktig for å unngå dei katastrofar som bruk
av militærmakt medfører. Kva for interesser som verkeleg er våre felles interesser, kan ikkje definerast ved eit enkelt paradigme. Det trengst langsiktig og målretta felles arbeid for å skape tryggleik i verda for alle. Om ein må skape balanse
i tilgang og bruk på maktmiddel for å unngå at nokon tek seg til rette, er det desto meir viktig å arbeide for å byggje ned konfliktar og unngå at motstridande
interesser fører til ein forsterka vilje til bruk av militærmakt.
Det trengst eit sterkt FN som gjer nasjonalstatane forplikta på å finne felles
politiske og ikkje-valdelege løysingar på konfliktar. Det trengst også sterke folkelege rørsler, inkludert den økumeniske rørsla, som er verdimessig tung og som
har innverknad på grunnleggjande haldningar om samarbeid og samhald i ei
globalisert tid. Det kan også uttrykkjast i program for felles internasjonale tiltak
så som FN. Også deira arbeid treng samspel og støtte frå organisasjonar som
Kirkenes Verdensråd. I sitt svar til min gratulasjon til den nye generalsekretæren
i FN, Antonio Guteres, skreiv han mellom anna at vår tid krev leiarskap som er
audmjuke nok til å samarbeid med alle gode krefter, og at KV sin innsats for
fred og rettferd avkrev respekt og trengst i åra framover.
Samtidig som vi har desse meir overordna måla, må vi erkjenne at det er
nødvendig å delta i debattar om våpen og militærvesen ut frå det faktum at det er
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enorme mengder våpen i verda og at vi må unngå at dei vert brukte til det dei er
lagde for: Å skade og drepe. Om det er i forsvar eller angrep, våpen har same
grunnleggjande formål om dei vert brukte. Og vår fremste oppgåve i etisk arbeid
om krig og fred er uansett å unngå at dei vert brukte. At dei kan brukast til avskrekking, er eit viktig faktum, men det endrar ikkje kva våpenbruk fører til.
Vår oppgåve som kyrkje og fellesskap av kyrkjer må alltid vere å kalle til
medvit om og innsats for det som tener vårt felles gode som menneske og skaparverk, med dei beste etiske resonnement og dei beste verdiar vi kan kome med
som skyts. Det er også det enkelte menneske sitt ansvar, uansett om ein er religiøst orientert eller ikkje. Det er ikkje legitimt for nokon å seie at nokre menneske er mindre verd enn andre, eller skal ha mindre vern mot vald enn andre. Vi
må alle vere viljuge til å spørje korleis vi vernar alle menneske mot bruk av våpen, og kalle på samarbeid over alle slags grenser. Det er ein del som må endrast
for at verda skal vere ein tryggare stad for alle, ikkje minst for dei som har minst
makt og minst våpen. Som til dømes barn. Dei er alltid offer i krig, ikkje berre
der og då, men med traumer som fylgjer dei resten av livet. Stundom fører det til
nye valdshandlingar.
Det er tid for ny refleksjon om kva ein eigenleg skal sikre om ein har militære middel. Vert ein eigentleg mindre sårbar av at det er stadig fleire våpen i omlaup? Vi må lære av kva som skjer i ei tid der vi ser at våpen vert brukte for å
fremme etniske gruppeinteresser, framelsking av nasjonalisme, religiøs bruk av
maktspråk og motivasjon for vald, forsvar av privileger, frykt for andre og deira
nærvær.
Med andre ord: Det er tid for fornya, økumenisk og inter-religiøst engasjement i refleksjonar og debattar om kva som bidrar til fred i den verda vi lever i i
dag. Då må vi nok innsjå at dei vanskelege spørsmåla om våpen og militærmakt
kjem ein ikkje utanom, korkje i dag eller i framtida.
Vårt kristne håp er at Gud vil leie våre føter inn på freds veg (Luk 1,79).
Olav Fykse Tveit (f. 1960) ble valgt til generalsekretær i Kirkenes verdensråd i
2009 og gjenvalgt for ytterligere en 5-årsperiode i 2014. Fykse Tveit ble cand
theol ved Menighetsfakultetet våren 1986, og tok praktikum samme sted i 1987. I
2002 tok han dr.theol-graden ved MF, med avhandlingen «Mutual Accountability As Ecumenical Attitude: A Study in Ecumenical Ecclesiology Based on Faith
and Order Texts 1948-1998». Han var feltprest ved Sessvollmoen (1987-88),
sogneprest i Haram i Møre bispedømme (1988-1991), konsulent i teologiske
spørsmål for Mellomkirkelig råd (1991-1996), før han ble forskningsstipendiat
fra 1996 til 2001. Fykse Tveit var sekretær for Den norske kirkes lærenemnd
(1999-2000), og sekretær for Kirke/stat-utvalget (2001-2002), da han ble generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (2002-2009).
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Den norske kirkes engasjement
for fred
Mellomkirkelig råds arbeid med krigs- og fredsspørsmål

AV BERIT HAGEN AGØY

Innledning
Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I dag roper
vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem som er drevet på
flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de flyktet. Lenge har vi bedt,
og vi spør: Hvor lenge, Herre, hvor lenge må de og vi vente?
Livets Gud, du vil forsoning og fred. Gi visdom og vilje til dem som kan skape
en rettferdig fred, slik at livet igjen kan få en mulighet i byer og landsbyer som
dødens krefter har ødelagt.
Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I dag roper
vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem som er drevet på
flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de flyktet. Lenge har vi bedt,
og vi spør: Hvor lenge, Herre, hvor lenge må de og vi vente?
Livets Gud, du vil forsoning og fred. Gi visdom og vilje til dem som kan skape
en rettferdig fred, slik at livet igjen kan få en mulighet i byer og landsbyer som
dødens krefter har ødelagt.1

Søndag 23. oktober 2016 bad menighetene i Den norske kirke om fred i Syria og
Irak. Etter gudstjenesten ringte kirkeklokkene i medfølelse med ofrene og i protest mot krigens grusomheter. Et initiativ fra Finland fikk raskt støtte fra Det lutherske verdensforbund (LVF) og Kirkenes verdensråd (KV), og i løpet av få
dager ble kirker verden over mobilisert til forbønn og solidaritet. Dette kan stå
som et eksempel på hvordan Den norske kirke engasjeres i arbeidet for fred.
Klagerop om Guds nåde, bønn og tro på forsoningens og fredens Gud har alltid

1

Bønn for Syria og Irak, publisert på Kirken.no 19.10.2016. Aksjonen det refereres til er #BellsFor Aleppo.
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vært kirkens førstereaksjon i krigs- og nødssituasjoner. Gjennom to tusen år har
kirken holdt oppe håpet om fred og rettferdighet.
I denne artikkelen har jeg valgt å se på hvorledes Mellomkirkelig råd
(MKR), som er Kirkemøtets organ for økumenisk og internasjonalt samarbeid,
har arbeidet med krigs- og freds-problematikk fra 2001, da KV lanserte «Tiåret
mot vold», og fram til i dag. Refleksjonene er erfaringsbaserte, ut fra mitt ståsted
som medlem av MKR fra 2007 og som rådets generalsekretær siden 2010.
MKR ivaretar Den norske kirkes medlemskap i de internasjonale økumeniske organisasjonene. Viktigst i vår sammenheng er KV og LVF, som begge har et
sterkt fredsengasjement. Komiteen for internasjonale spørsmål er en fagnemnd
under MKR og sammen med Menneskerettighetsutvalget har den spilt en avgjørende rolle for å utforme MKRs arbeid på dette feltet.
Artikkelen vil belyse tre spørsmål:
Hvorfor arbeider kirken for «rettferdig fred»?
Når engasjerer kirken seg?
Hvorledes arbeider kirken for fred?
Før jeg tar fatt på disse dette, vil jeg skissere noen utviklingstrekk i det internasjonale økumeniske fredsengasjementet de siste årene.

Utviklingstrekk i kirkelig fredsarbeid etter 2001
Fra «rettferdig krig» til «rettferdig fred»
Den teologiske diskursen har tradisjonelt dreid seg om «rettferdig krig» og, forenklet sagt, spørsmålet om når det er etisk legitimt å bruke væpnet makt. «Tiåret
mot vold 2001–2011», som ble lansert under KVs sentralkomitemøte i Berlin i
2001, bidro til å utvide perspektivene.2 Den norske kirke, sammen med Norges
kristne råd, sluttet seg til tiåret som skulle tydeliggjøre kirkenes unike rolle i
kampen mot alle former for vold. Religion som konfliktskaper og konfliktløser
kom derfor i fokus. 11. september, «krigen mot terror», konfliktene i Midtøsten
og flyktningkatastrofen førte til at interreligiøst samarbeid og religionsdialog
seilte opp som viktige arenaer og midler for konfliktforebygging og forsoning ut
over på 2000-tallet.
I 2011 inviterte KV til fredskonferanse på Jamaica. Det var et år etter at
MKRs tidligere generalsekretær, Olav Fykse Tveit, tok over som generalsekre2
Tiår mot vold: bygg freden! – en utfordring til kirken, Norges kristne råds skriftserie, nr. 6, Oslo 2001
http://www.overcomingviolence.org/en/decade-to-overcome-violence/about-dov.html
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tær i KV. Omlag tusen kristne fra over hundre land kom for å oppsummere «Tiåret mot vold» og for å gi innspill til KVs generalforsamling som skulle arrangeres et par år etterpå. Temaet for generalforsamlingen var «God of life, lead us to
justice and peace», og nå håpet en at Jamaica-konferansen skulle føre til et paradigmeskifte i kirkelig fredsarbeid, fra diskusjoner om «rettferdig krig» til handling for «rettferdig fred». Heller enn å fokusere på krig og vold ville man løfte
fram kirkens rolle som konfliktdemper og forsoner. Det kristne håpet om fred og
rettferdighet skulle tydeliggjøres.
I forkant av konferansen foregikk en omfattende teologisk refleksjonsprosess
blant medlemskirkene, ledet av tidligere generalsekretær Konrad Raiser, som
resulterte i det grundige dokumentet «Just Peace Companion». 3 Jamaicakonferansen munnet ut i «An Ecumenical Call to Just Peace» som definerte fred
slik:
Basert på Bibelen viser rettferdig fred en tilstand av autentiske og bærekraftige
forhold til Gud og i verden: rettferdig fred i samfunn, blant nasjoner og folk, i
økonomiske relasjoner og med naturen selv. Rettferdig fred er en reise inn i
Guds formål med menneskeheten og hele skaperverket, i tillit til at Gud vil «lede våre føtter inn på fredens vei» (Lukas 1:79). 4

Fred er mye mer enn fravær av krig, det handler om å sikre demokratiske samfunn hvor fundamentale menneskerettigheter respekteres slik at grunnlaget for
framtidige konflikter og urett minimaliseres. «Rettferdig fred» handler om å
bygge fellesskap der menneskers gode relasjoner med hverandre, med skaperverket og med Gud blir ivaretatt.
KVs generalforsamling i Busan i Sør-Korea i 2013 tok arbeid for «rettferdig
fred» et langt skritt videre ved å invitere alle medlemskirkene, andre kirker og
partnere, samt alle «mennesker av god vilje», med på en «Pilgrimage of Justice
and Peace». Sammenhengen mellom fredsarbeid og kirkens enhet ble synliggjort
når generalforsamlingen bad:
Livets Gud, en skapelse, en menneskehet kaller Jesu Kristi ene kirke til innsats
og engasjement der fred og rettferd er truet eller ødelagt. Dette er årsaken til at
Kirkenes Verdensråd, et uttrykk for det verdensomspennende kristne fellesskap,
kaller kirker overalt til å vandre sammen, til å se sitt felles liv, sin trosreise,
som en del av rettferdighetens og fredens pilegrimsferd, og å slutte seg til
andre i feiringen av livet og i konkrete trinn mot forvandling av urett og vold.
Sammen fortsetter vi å be: «Livets Gud, led oss til rettferd og fred».5

3
Just Peace Companion, WCC, 2012
http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/JustPeaceCompanion_2ndEd.pdf.
4
An Ecumenical Call to Just Peace, WCC, 2011
http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/ECJustPeace_English.pdf.
5
Dokumenter om «Pilgrimage of Justice and Peace» finnes på KV-siden: http://www.oikoumene.
org/en/what-we-do/pilgrimage-of-justice-and-peace.
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Kirken er redskap i Gud misjon, «Missio Dei». Det er Gud selv, rettferdighetens
og fredens Gud som er på ferde i verden når vi ber «La ditt rike komme». Vi er
invitert med på en pilegrimsferd for å virkeliggjøre Guds vilje på jord. Måten
«Pilgrimage of Justice and Peace» binder spiritualitet og det kristne håpet med
sammen med konkret arbeid for fred og rettferdighet, har virket fornyende og
forløsende i den økumeniske bevegelse, langt ut over KVs medlemskirker. Olav
Fykse Tveit har spilt en veldig sentral rolle for å utvikle teologisk grunnlagstenkning og konkrete handlingsalternativer for «Pilgrimage of Justice and
Peace». KV merker nå en økende etterspørsel fra medlemskirker, samarbeidskirker slik som Den romerske katolske kirke, FN-organer og ulike NGOer som
nå ønsker et tettere samarbeid med KV og som er fasinert av tanken om en global pilegrimsreise hvor «alle mennesker av god vilje» kan delta. Etter 2013 har
MKR definert alt sitt arbeid for fred – i utvidet betydning – som deler av Den
norske kirkes bidrag inn i denne globale pilegrimsreisen.
Rettferdighet og menneskerettigheter
Etter den kalde krigen er demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter blitt
løsenord i den internasjonale utviklingsdebatten. FNs tusenårsmål fokuserer
også på fattigdom, utdanning, miljø og kvinners rettigheter. Alt dette har satt sitt
preg på kirkenes forståelse av hva som skaper varig og rettferdig fred. Mye av
kirkenes forebyggende fredsarbeid i dag er såkalt rettighetsbasert og tar ofte utgangspunkt i menneskerettighetene, vel vitende om at de juridiske menneskerettighetene ikke er sammenfallende med kirkens diakonale arbeid. Kristen forståelse av menneskeverd og nestekjærligheten går lenger enn jussen.
Kirkens forrang for de fattige, eller «mission from the margins» som det heter i KVs nye misjonsdokument, er blitt enda tydeligere i takt med at det globale
sør i økende grad setter dagsorden i den økumeniske bevegelse. 6 At «rettferdig
fred» også omfatter økonomisk rettferdighet, sosial nød og vold i nære relasjoner, samt vern om skaperverket, er en naturlig følge av at flertallet av kristne i
dagens verden lever med fattigdom, miljøødeleggelser og voldelige konflikter
som del av hverdagen. Synliggjøring av kvinners urettferdige kår og kjønnsbasert vold er også blitt tydeligere i kirkens fredsengasjement i forbindelse med
«Tiåret mot vold». LVF har med sitt «Gender Justice»-program vært med på
sette dagsorden i sine medlemskirkers arbeid for likestilling og kvinners rettigheter.7
6
Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring, Norges kristne råds skriftserie nr.
17, 2013. Se: http://www.norgeskristnerad.no/doc/Skriftserie/Nr%2017%20%20Sammen%20pa%20vei%
20mot%20livet% 20nett.pdf
7

policy.
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På bakgrunn av alt dette kan man jo spørre om det nærmest altomfattende
«rettferdig fred» -begrepet har bidratt til å nedprioritere kirkens mer klassiske
fredsengasjement, slik som teologisk og etisk refleksjon knyttet til pasifisme,
krigføring og legitim voldsbruk og diskusjonene om ressursbruk til forsvar og
arbeidet for nedrustning og mot atomvåpen. Eller har «rettferdig fred» tvert imot
har hjulpet oss til å fange opp de mest aktuelle og reelle utfordringer vi står
overfor i dagens verden? Jeg tror svaret er ja på begge spørsmålene.

Hvordan begrunner Den norske kirke sitt fredsengasjement?
Fredsarbeid er en del av kirkens diakonale samfunnsoppdrag
Det er en klar målsetning at «Folkekirken engasjerer seg i samfunnet» blant annet gjennom å fremme «menneskeverd, fred, menneskerettigheter og respekt for
skaperverket», ifølge gjeldende Visjonsdokument for Den norske kirke, vedtatt
av Kirkemøtet i 2014.8
Dette arbeidet forstås som del av kirkens diakonale oppdrag i Plan for diakoni i Den norske kirke:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og
kamp for rettferdighet (…) Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved
siden av medmennesket, ikke som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement.
Mennesket lever i og er avhengig av samfunnsmessige strukturer. Verdensomspennende systemer er med på å bestemme den enkeltes liv. Det er derfor nødvendig å klargjøre årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre
forhold som opprettholder nødstilstander og skape nye livsmuligheter. Å vise
solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred.9

Fredsarbeid er en del av kirkens misjonsoppdrag
Den globale kirkes forståelse av kirkens oppdrag, «mission», om at evangelisering og diakoni er uløselig sammenvevd, er i ferd med få gjennomslag i Den
norske kirke og i de misjonsorganisasjonene som står oss nærmest. I 2012 drøftet Kirkemøtet den såkalte nye og utvidede misjonsforståelsen (som egentlig ikke er ny), inspirert av hundreårsmarkeringen for misjonskonferansen i Edinburgh i 1910 og av LVFs forståelse av misjon og diakoni.10 Dette kunne det vært
8
Visjonsdokument for Den norske kirke 2015 – 2109, vedtatt av Kirkemøtet i 2014 https://kirken.no/nbNO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/visjonsdokument/
9
Plan for diakoni i Den norske kirke, Kirkerådet 2010 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/
slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_diakoni_2010_bokmaal2.pdf.
10
Misjon til forandring, KM-sak 07/12 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/ km_7_ 12_ misjon_merknad2_vedtak.pdf. Diakoni i kontekst, LVF 2009 Norsk utgave: kontekst_2010_norsk_web.pdf/
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skrevet mye om, men her skal vi nøye oss med å konstatere at Kirkemøtets understrekning av at evangelisering og diakoni henger sammen og inngår i kirkens
misjonsoppdrag fører til at arbeidet for fred og rettferdighet er en nødvendig del
av kirkens misjonsengasjement. De som hevder at kirken må holde seg unna
miljøkamp og flyktningpolitikk har ikke fulgt med i timen. Vern om medmennesker og skaperverk hører med til kjernen i kirkens misjonsoppdrag,
Forrang for de svakeste
I november 2001, et par måneder etter terroren rammet USA og mens krigen
raste i Afghanistan, var Kirkemøtet samlet og uttalte:
Når uskyldige blir drept, kalles vi til å stå på ofrenes side med innlevelse, engasjement og etisk refleksjon. Ofrenes perspektiv må være kirkens perspektiv.
Kirkens engasjement må styres av troen på Ham som selv ble et offer, og inspireres av erfaringene til våre søstre og brødre i kirker over hele verden.11

Dette perspektivet gjentas i nesten alle kirkelige uttalelser om krig og konflikter
utover på 2000-tallet. Kirken stiller seg på de svakestes, de uskyldige sivile ofrenes, side, og vi inspireres til engasjement av trossøsken i den verdensvide kirken.
Rettferdighet og menneskerettigheter
I 1988 kom den første teologiske utredningen om Den norske kirkes menneskerettighetsengasjement, For menneskets skyld, ført i pennen av Jan-Olav Henriksen. Først i 2014 kom oppfølgeren Sett undertrykte fri! som ble grunnlag for behandling på Kirkemøtet i 2014. Dette ressursdokumentet inneholder både en teologisk begrunnelse for kirkens arbeid med menneskerettigheter, samt ulike kapitler som tar for seg forskjellige rettigheter og utfordringer til kirken. Kirkemøtets
vedtak innleder med å slå fast at
Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, og menneskets iboende verdighet ligger til grunn for den radikale likeverdstanken i kristendommen. Kirkens engasjement for de universelle menneskerettighetene har derfor troen på Gud som
skaper som fundament. Men også troen på Jesus Kristus som viser Guds omsorg for hele det menneskelige livet og kirkens kall og oppgave, som innebærer
å ta et oppgjør med undertrykkelse, ulikhet og urett, begrunner kirkens menneskerettighetsarbeid. Menneskets iboende verdighet kan aldri fratas et menneske selv om menneskerettighetene ikke skulle være oppfylt.12

Misjon i kontekst, LVF 2004 Norsk utgave: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/omkirken/ samfunnsansvar/diakoni/misjon_i_kontekst_2011.pdf.
11
12

Kampen mot terrorismen, uttalelse fra Kirkemøtet 16.11.2001, vedtatt mot 5 stemmer.

Den norske kirke og menneskerettighetene, KM-sak 09/14. https://kirken.no/globalassets/kirken.no/omkirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2014/taler-saksdokumenter-og-vedtak/protokoll_km_09_14_menneskerettig
heter.pdf.
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Her knyttes troen på Jesus Kristus sammen med arbeidet for menneskeverd og
menneskerettigheter. Dette perspektivet ligger til grunn for MKRs rettighetsbaserte fred- og forsoningsarbeid.

Når skal kirken engasjere seg?
I møte med den overveldende nøden og de mange konfliktene i dagens verden
kan vi kjenne oss maktesløse. Hva kan egentlig Den norske kirke bidra med når
utfordringene er så store? Hvor er kirkens ansvar og handlingsmuligheter? Kirkemøtet i 2014 forsøkte å svare på dette gjennom å vedta noen interessante prioriteringer for når kirken skal engasjere seg:
a. Der kristen tro brukes for å legitimere menneskerettighetsbrudd, eller der
kirken selv står ansvarlig for overgrep.
b. Henvendelser fra økumeniske organisasjoner som Den norske kirke er
medlem av, samt henvendelser fra andre kristne kirker og organisasjoner.
c. Den norske kirke har et særlig ansvar for å løfte fram urfolks rettigheter
generelt, og det samiske folks rettigheter spesielt.
d. Saker som glemmes av andre, og ikke er på dagsordenen lokalt, nasjonalt
og internasjonalt.
e. Religionsfrihet. Som trossamfunn har kirken et særlig ansvar for å sikre
alle menneskers rett til å ha en religiøs tro, til ikke å tro og til å skifte tro.
f. Særlig omfangsrike, grove og sammensatte menneskerettighetsbrudd.
g. Saker der den norske stat eller andre norske aktører er ansvarlige for menneskerettighetsbrudd vil det gi kirken i Norge et spesielt ansvar og en mulighet for å påvirke.
h. Geografisk og saklig bredde i det samlede engasjement.
i. Mulighet for gjennomslag13
Kirkemøtets prioriteringer stadfestet langt på vei den praksisen som har vært
fulgt av MKR gjennom flere år. Svært ofte er det henvendelser fra de internasjonale økumeniske organisasjonene og lokale kirkers involvering i konflikten som
gjør at også Den norske kirke engasjeres. Geografisk har hovedtyngden av
MKRs freds- og forsoningsarbeid beveget seg fra Sør-Afrika under apartheidtiden, Sri Lanka på 1990-tallet og til Midtøsten på 2000-tallet.
De viktigste nettverkene og partnerne våre her hjemme er Kirkelig fredsplattform (Norges kristne råd), Det norske menneskerettighetsfond, Det norske
dalitnettverket og Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. Alle disse har
MKR vært med på å etablere, og gjennom dem har vi støttet fredsarbeid i Sentral-Afrika, Sudan, Pakistan, Nigeria – for å nevne noen. Jeg kan ikke komme på
13

KM-sak 09/14
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noe eksempel hvor MKR har engasjert seg internasjonalt uten at det har vært i
samarbeid med andre. I denne sammenheng er det også nødvendig å minne om
Kirkens Nødhjelp som driver humanitært arbeid i akutte katastrofer på oppdrag
fra blant annet Den norske kirke.

Hvordan arbeider kirken for rettferdig fred?
Hvilke redskaper har kirken i sitt fredsarbeid? I det følgende skal jeg gi noen
konkrete eksempler på hvorledes MKR arbeider, de fleste er knyttet til Midtøsten. De er på ingen måte ment å være uttømmende for vårt arbeid på dette feltet.
Forbønn og gudstjeneste
Når katastrofen rammer, er kirkens umiddelbare reaksjon forbønn og/eller solidaritets- og minnegudstjeneste for ofrene. I november 2010, etter den grusomme
massakren i en kaldeisk-katolsk kirke i Bagdad, sendte MKRs generalsekretær
en kondolanse til den katolske biskopen i Oslo og deltok også på rekviemmessen.
På vegne av Den norske kirke vil jeg få uttrykke dyp medfølelse med den kaldeisk-katolske kirken og med våre trossøsken som ble rammet av massakren i Vår
Frues frelseskirke i Bagdad. Dette er en dypt tragisk hendelse, som dessverre
føyer seg inn i en rekke overgrep mot kristne i Midtøsten. Vi er dypt bekymret
for situasjonen for de kristne i Irak og tar de med i våre forbønner. I dag ble
det under morgenbønnen på Kirkens Hus, bedt spesielt for ofrene etter massakren i Irak
(…) Vi er, i likhet med dere, svært bekymret for at så mange kristne nå forlater
sine hjemland og at Midtøsten er i ferd med å tappes for kristne. Vi vil ta opp
den siste massakren i Bagdad på vårt møte med Islamsk råd kommende uke.14

Denne kondolansen er typisk og illustrerer flere siden av hvordan MKR jobber.
Vi uttrykker solidaritet med ofrene og mer generelt med de utsatte kristne i
Midtøsten. Vi deltar i bønn og gudstjeneste og tar opp saken med vår dialogpartner Islamsk råd.
I 2014 var situasjonen i de IS-kontrollerte områdene prekær, og preses Helga
Haugland Byfuglien uttrykte dyp sorg over den. Hun kom med en sterk oppfordring til menighetene i Den norske kirke om å benytte gudstjenester og møter til å
be for religiøse minoriteter og utsatte grupper som forfølges. Preses ba særlig
om forbønn for de kristne menighetene og for at våre trossøsken måtte finne
trøst og mot midt i fortvilelsen.15
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Kondolansebrev fra Den norske kirke i anledning terroren i Irak 05.11.2010
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Forbønn for Irak, Kirkeaktuelt, 22.08.2014 http://kirkeaktuelt.no/forbonn-for-irak/
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MKR har lang tradisjon for å ta initiativ til solidaritetsgudstjenester, helt tilbake til kampen mot apartheid fra 1960-tallet. Det var ofte en forventning i det
brede solidaritetsmiljøet i Norge om at kirken arrangerte solidaritetsmesser.
Freds- og menneskerettighetssøndagen i tilknytning til 10. desember når Nobels
fredspris deles ut, har lang tradisjon og markeres i mange kirker. Denne søndagen har lenge vært et samarbeid mellom Kirkens nord-sør informasjon (som er
en del av MKR) og Global Info i Norges kristne råd. Tema i 2015 var flyktningkrisen og i 2016 kjønnsbasert vold, i anledning 20-års markeringen for Kirkelig
ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
De senere år de har de fleste slike forbønnsgudstjenester og oppfordringer til
forbønn vært økumeniske, ofte som et resultat av samarbeid mellom MKR, Kirkens Nødhjelp og Norges kristne råd. Det er ingen tvil om at grufulle hendelser
ute i verden har brakt kirkene i Norge sammen og såles styrket det økumeniske
fellesskapet. Så kan en jo spørre om forbønn og gudstjenester i Norge hjelper
ofrene i andre land. Men når vi spør hva vi kan gjøre for å hjelpe dem, er svaret
oftest «be for oss».
Teologisk refleksjon
Den grundigste økumeniske og teologiske refleksjonen om krig-fred-tematikk de
senere år skjedde som nevnt i forbindelse med «Tiåret mot vold», fredskonferansen på Jamaica i 2011 og KVs generalforsamling i 2013. Den som vil studere
hvorledes den økumeniske bevegelse i dag tenker om «rettferdig krig» og «rettferdig fred», finner mye interessant på KVs hjemmeside om «Pilgrimage of Justice and Peace».16
MKR har vært aktiv en medspiller i KVs arbeid. På Jamaica-konferansen var
vi, sammen med Kirkens Nødhjelp og Norges kristne råd, ansvarlige for hele
fem ulike verksteder. Vi delte våre erfaringer med arbeidet til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, og generalsekretærene i Islamsk råd og
MKR presenterte felleserklæringene om konvertering og vold i nære relasjoner
som er utarbeidet av Kontaktgruppen mellom MKR og Islamsk råd.17 Disse
verkstedene vakte stor interesse.
Her hjemme ble heftet Veier til fred utgitt i 2012.18 Heftet formidlet engasjementet fra Jamaica til bibelgrupper og menigheter her hjemme, gjennom å
presentere kontekstuell lesning av syv bibeltekster om fred. Dette kan stå som et
eksempel på MKRs lange tradisjon med å bringe hjem impulser fra den verdensvide kirke og bearbeidet dem til bruk i våre sammenhenger. Kirkens nord-sør
16

http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/pilgrimage-of-justice-and-peace

17

Kontaktgruppa mellom Islamsk råd Norge og MKR.

18

Veier til fred, MKR. Norges kristne råd og KFUK-M, 2012, http://veiertilfred.no/
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informasjon har siden slutten av 1970-tallet drevet folkeopplysning og holdningsskapende arbeid i våre menigheter.
Det palestinske kairosdokumentet, Sannhetens øyeblikk, fikk mye oppmerksomhet da det ble offentligjort rett før jul i 2009.19 MKRs generalsekretær var
tilstede under lanseringen i Betlehem. Få tema er så kontroversielle, både teologisk og politisk, som Israel-Palestinakonflikten, og også i Norge skapte kairosdokumentet mye debatt. Dokumentet gir kristne palestineres beskrivelse av virkeligheten slik de opplever den under den israelske okkupasjonen, og tegner bilder av hvordan det kristne håpet, troen og kjærligheten må føre til en rettferdig
fred for begge parter. MKR gav aldri sin tilslutning til dokumentet (slik mange
påstod), men vi ønsket å ta utfordringene våre palestinske trosøsken gav på alvor
og satte i gang en studieprosess i Teologisk nemnd og Komiteen for internasjonale spørsmål. Den resulterte i boka Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og
Den norske kirke som kom ut i 2013.20 Lanseringsseminaret ble et spennende
møtested mellom teologisk og etisk refleksjon og politiske diskusjon med utgangspunkt i internasjonal rett og menneskerettighetene. Israel-Palestinakonflikten synliggjør hvor komplisert det blir når bibeltekster brukes som argumentasjon inn i en dagsaktuell politisk konflikt.
Solidaritet og tilstedeværelse
Internasjonal oppmerksomhet og nærvær har vist seg å virke konfliktdempende.
De siste femten årene har norske kirkeledere deltatt i en rekke solidaritetsbesøk
til Sudan og Sør-Sudan, Etiopia, Sentral-Afrika, Sri Lanka, Pakistan, Nigeria og
landene i Midtøsten, for å nevne noen eksempler. Slike besøk er ikke bare et uttrykk for solidaritet, men helt nødvendige for at vi ved selvsyn skal få innsikt i
konflikter i ulike deler av verden.
KV inviterer menigheter og kirkelige organisasjoner over hele verden til å
være med på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.21 Dette er et uttrykk for det
økumeniske fellesskapets solidaritet ikke bare med kristne, men med alle som
lever under svært krevende forhold både i Palestina og Israel. I 2008 drøftet Kirkemøtet drøftet hvorledes Den norske kirke kunne støtte kirkene i Midtøsten, og
en av oppfordring til menighetene var å delta i denne bønne- og solidaritetsuka.22 I Norge er det en rekke organisasjoner som samarbeider om Kirkeuka:
19
Sannhetens øyeblikk, norsk utgave, MKR 2010 http://www.kui.no/doc/Kairos%20Palestina%20 (endelig).pdf. MKRs uttalelse om Kairos-dokumentet: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/uttalelse-framkr_kairos.pdf.
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Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke, Verbum 2013.
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Kirkeukas norske hjemmeside: http://www.kirkeukaforfred.no/
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Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar, KM-sak 09/08.
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KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp,
Kvekersamfunnet, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge,
Stiftelsen Karibu og MKR.
Gjennom gudstjenester, samtalekvelder, debattmøter, utstillinger, konserter,
besøk fra Israel og Palestina rettes fokus på hvorfor okkupasjonen må avskaffes
og hvorledes en rettferdig fred for begge parter kan bygges. Kirkeuka er kontroversiell og har fått mye medieoppmerksomhet og kritikk, særlig fra Med Israel
for fred, Den israelske ambassaden og en del såkalte «Israelsvenner». Men kritikken mot Kirkeuka er avtakende, og i 2016 hadde vi rekordoppslutning med
over 30 arrangementer rundt om i Norge.
Ledsagerprogrammet, Ecumenical Advocacy Programme in Palestine and
Israel (EAPPI) var et svar da kirkeledere i Jerusalem etter den andre intifadaen,
ba om støtte fra det globale kirkefellesskapet.23 Kirkens Nødhjelp organiserer
den norske deltakelsen i EAPPI, som ble etablert i 2002, men også MKR, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global står bak programmet. Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Erfaringene viser at ledsagernes internasjonale tilstedeværelse ved check-points, på skoleveien og i områder med stor
spenning, er med på å dempe konfliktene. De spiller også en svært viktig rolle
som øyenvitner gjennom sine rapporter om brudd på menneskerettighetene. Ledsagernes arbeid er den senere tid blitt hindret fra israelske myndighetenes side,
blant annet ved at noen ledsagerne har nektet innreisetillatelse til Israel og/eller
har måttet reise hjem før tiden. Dette kan tolkes som at programmet oppfattes
som en reell trussel mot Israels okkupasjonspolitikk.

Freds- og forsoningsprosesser
MKR har de senere årene i liten grad vært direkte involvert i freds- og forsoningsprosesser slik vi var i Sør-Afrika under apartheidtiden og i Sri Lanka på
1990-tallet. Etter at Norges kristne råd og Kirkelig fredsplattform ble etablert,
skjer ofte denne type arbeid gjennom et økumenisk samarbeid. Norges kristne
råd har for eksempel hatt et sterkt engasjement i Great Lakes-området i det sentrale Afrika og i Sudan og Sør-Sudan, hvor også folk fra Den norske kirke har
deltatt. Rådet har blant annet vært med å gjennomføre flere «Do not harm»-kurs
sammen med afrikanske kirkelige partnere. Nylig lanserte Fredsplattformen evalueringsrapporten Unarmed Civilian Peacekeeping.24 Den drøfter effekten av
23

EAPPIs hjemmeside: https://www.eappi.org/en

24

Unarmed Civilian Peacekeeping. Norges kristne råd 2016. http://www.norgeskristnerad.no/doc// Fredsplattformen/Unarmed%20Civilian%20Protection.pdf.
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kirkers deltakelse i ubevæpnet sivil beskyttelsesprosjekter som en ikkevoldelig
respons på voldelig konflikt. Det handler i sin kjerne om at militære og voldelige
aktører oppfører seg bedre når det er eksterne observatører til stede.
I samarbeid med KV er MKR nå indirekte involvert i freds- og forsoningsinitiativer i Syria og Nigeria gjennom at medarbeidere i MKR har vært med som
ressurspersoner i arbeidet med å etablere International Centre for Inter-Faith
Peace and Harmony, et kristen-muslimsk fredssenter i Kanuna i Nigeria, som
ble åpnet i august 2016. Vi deltar også i KVs arbeid med religionsdialog og arbeidet for å sikre kristent nærvær i Midtøsten og bidra til fredsløsninger i Syria.
Deler av dette arbeidet har fått økonomisk støtte fra det norske utenriksdepartementet via MKR. Det at vi nå har en norsk generalsekretær i KV har utvilsomt
bidratt til å styrke samarbeidet mellom KV, MKR og norsk UD.
Bare i ett tilfelle er MKR for tiden direkte involvert i freds- og forsoningsarbeid. Det skjer gjennom at Trond Bakkevig, på oppdrag av MKR og med finansiering fra Utenriksdepartementet, tilrettelegger arbeidet i Rådet av religiøse institusjoner i Det hellige land.25 Rådet er et samarbeid mellom den øverste religiøse ledelse blant jøder i Israel, muslimer i Palestina og kirkelederne, med nære
bånd til israelske og palestinske myndigheter. Rådets arbeid baserer seg på at det
ikke blir noen rettferdig fred i dette området uten at religionens rolle tas på alvor
av de ulike partene og at de religiøse lederne også kan spille en konstruktiv og
fredsbyggende rolle.
Det kan også nevnes at Stig Utnem, på oppdrag fra MKR, har videreført sitt
Sri Lanka-engasjement og nå er engasjert i forsoningsprosesser mellom ulike
grupper i den srilankesiske diasporaen. Som et apropos kan en merke seg at tidligere generalsekretærer i MKR fremdeles er aktive i freds- og forsoningsarbeid
lenge etter at de har gått over i andre stillinger.26
Beslutningspåvirkning
På KVs sentralkomitemøte i februar i 2010 lanserte Den norske kirkes medlem
av komiteen, Kjetil Aano, ideen om en kirkelig kampanje for å påvirke FN til å
vedta våpenhandelsavtalen (Arms Trade Treaty-ATT). Inspirert av den gode responsen, tok vi ideen med til fredskonferansen på Jamaica, og sammen med Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd arrangerte vi flere aktiviteter med fokus
på håndvåpen. Etter Jamaica tok KV over regien og initiativet vokste til å bli en
global kirkelig kampanje, hvor medlemskirker i mange land engasjerte seg. Det
norske utenriksdepartementet gav økonomisk støtte til kampanjen som drev lobbyvirksomhet inn mot FN. Ideen bak ATT-kampanjen var at kirker og kirkelige
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Rådets hjemmeside: www.crihl.org.
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Gunnar Stålsett, Stig Utnem, Trond Bakkevig, Atle Sommerfeldt og Olav Fykse Tveit.
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organisasjoner besitter viktig kunnskap og erfaring om konsekvensene av væpnet vold forårsaket av stor utbredelse av håndvåpen, og at disse stemmene bør
løftes frem i de internasjonale forhandlingene om regulering av våpenhandelen.
Gleden var stor da FN vedtok ATT-avtalen.
MKR er kjent for å komme med uttalelser om aktuelle tema, ofte knyttet til
krig og konflikter. Disse har ofte flere målgrupper: kirkens egne medlemmer,
opinionen og politiske myndigheter. Det er blitt færre slike uttalelser de siste
årene, ut fra erfaringen om at denne måten å fremme et budskap på nok er foreldet. Det er fortsatt praksis i økumeniske møter at man kommer med en resolusjon, men det kan nok stilles spørsmål ved effekten av dem. Noen er viktige
fordi de blir stående som referansedokumenter eller de kan ha stor betydning for
dem som omtales. Andre har flyktig interesse.
I 2015, i forbindelse med hundreårsmarkeringen av folkemordet på armenerne, kom MKR på sitt rådsmøte i september med en klar oppfordring til norske
myndigheter om å anerkjenne det som skjedde med armenerne som et folkemord.27 Denne uttalelsen fikk nesten ingen oppmerksomhet i media, og MKR
fikk aldri noe svar fra norske myndigheter på sin oppfordring. Likevel var det
svært viktig for armenerne at Den norske kirke v/MKR offentlig anerkjente folkemordet og også at preses og MKRs generalsekretær deltok i minnemarkeringen i Jerevan i april 2015 som et uttrykk for solidaritet med det armenske folket.
Dette bringer oss over til å se på MKRs uttalelser om Norges militære og politiske engasjement i Midtøsten og Nord-Afrika på 2000-tallet.
Krigene i Midtøsten — kirkens respons
De siste femten årene har Den norske kirke v/MKR uttalt seg en rekke ganger
om krigene i Afghanistan, Libya, Irak, Syria og Gaza. I de to førstnevnte engasjerte Norge seg militært, i de tre siste politisk og humanitært. Det som går igjen
i alle de kirkelige uttalelsene om krigene i Midtøsten er bekymringen for den
humanitære situasjonen for sivile og appellen til norske myndigheter om økt
humanitær innsats, respekt for internasjonal lov og oppfordring om å bidra til
politiske løsninger og forsoningsprosesser. Bekymring særlig for kristne i Midtøsten et gjennomgangstema. MKR har ingen pasifistisk grunnholdning, men følger klassisk «rettferdig krig»-argumentasjon. Det var et sterkt kirkelig engasjement mot norsk militær deltakelse i krigen i Irak. Sammen med en bred folkelig
motstand, kan dette ha spilt en rolle for regjeringens avgjørelse.
Det er interessant å merke seg at når Norge faktisk var militært engasjert, i
Afghanistan og Libya, kom det ingen sterk kritikk fra kirken, men tvetydige ut27

Folkemordet i Armenia, uttalelse vedtatt på MKR-møte 10. – 11.09.2015.

49

Berit Hagen Agøy

talelser og forsiktig uttalt forståelse for Norges medvirkning. I ettertid er det
grunn til å spørre om kirkens standpunkt var resultat av en grundig etisk overveielse og politisk analyse, eller om man vegret seg for å utfordre regjeringens
linje i Afghanistan og Libya. En moralsk begrunnet kritikk kunne også ramme
de norske soldatene som gjorde en innsats på oppdrag fra vår regjering. Det er
lett å se tilbake og erkjenne at krigen i Libya var et feiltrinn og at krigen i Afghanistan ennå ikke har ført til noen varig og rettferdig fred. Overfor Syria har
kirkens engasjement i stor grad dreid seg om humanitær støtte, flyktningekatastrofen og norsk asyl- og flyktningpolitikk. Gaza-krigene er innvevd i IsraelPalestina-konfliktens kompleksitet, som jeg har valgt å ikke ta inn i denne artikkelen. Jeg skal derfor i det følgende se nærmere på Afghanistan, Irak og Libya.
Afghanistan
Høsten 2001 tok flere av biskopene til orde for stans i bombingen i Afghanistan,
og dette skapte en forventning om Kirkemøtet i november ville komme med
krass kritikk av den norske regjeringens støtte til bombingen. Men vedtaket ble
tvetydig: «Respekten for menneskets gudgitte verd setter etiske grenser for hvilke virkemidler som kan tas i bruk. På denne bakgrunn mener noen av oss at
bombing ikke er egnet for å bekjempe terrorisme. Andre mener at dette virkemidlet har latt seg forsvare i kampen mot terrorisme og terrorismens beskyttere.»28
Kirkemøtet bad, ikke uventet, om at «Norske myndigheter må bidra til at
diplomatiske og økonomiske virkemidler blir utnyttet fullt ut, og at dette skjer
innenfor rammen av De forente nasjoner. Norges plass i FNs Sikkerhetsråd og
vår sterke posisjon i andre FN-organer pålegger oss et særlig ansvar. Det bør
snarest innkalles til en spesialsesjon mot terrorisme med det formål å etablere en
FN-konvensjon om terrorbekjempelse.»29 Kirken har, i likhet med nordmenn
flest, en sterk tro på internasjonalt diplomati forankret i FN-systemet.
Religion og internasjonal terrorisme ble raskt et ordpar etter 11. september,
og det avspeiles også i vedtaket fra Kirkemøtet:
religion kan utnyttes i det ondes tjeneste og til å skape splid. Blant kristne har
vi hørt tale om «korstog», og blant muslimer kall til «hellig krig». Vi oppfordrer religiøse ledere og tenkere til å ta et klart oppgjør med alle forsøk på å la
religiøs overbevisning legitimere vold. Ingen kriger kan føres i Guds navn. Gud
er fredens og forsoningens Gud. Som kirke vil vi gjøre vårt til at dialog og
samvirke mellom religioner styrkes.30

50

28

Kampen mot terrorismen, uttalelse fra Kirkemøtet, 16.11.2001.
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Kampen mot terrorismen, 2001.
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Kampen mot terrorismen, 2001.
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Åtte år senere, i 2009, uttalte MKR seg om Afghanistan. Her finner vi igjen
vektleggingen av folkeretten, FNs mandat og viktigheten av å beskytte sivile:
«Med et FN-mandat i ryggen står ISAF-styrkene i en folkerettslig legitim operasjon. Også etisk sett anerkjenner vi at militær makt kan være et legitimt virkemiddel for å beskytte sivilbefolkningen og for å forhindre at terrorister og kriminelle grupper skal forhindre oppbyggingen av afghanske samfunnsinstitusjoner.»31 Men MKR mente at det svekket legitimiteten i oppdraget at
ISAF-styrkene i deler av Afghanistan opererte tett sammen med USAs styrker
under Operation Enduring Freedom (OEF). MKR hevdet at ISAF burde være
den eneste internasjonale militærstyrken i Afghanistan. MKR var også opptatt av
å skille mellom militære og sivile aktørers rolle i gjenoppbyggingen av Afghanistan og presiserte at de militære styrkenes rolle var å skape sikkerhet og beskyttelse slik at andre aktører kan utføre oppgaver innenfor sitt mandat.
MKR uttrykte respekt både for feltprestkorpsets innsats «som i vesentlig
grad bidrar til reflektert åndelig og etisk veiledning, også i forhold til kompliserte konflikter som den vi ser i Afghanistan» og la til at
De norske styrkene som tjenestegjør i Afghanistan fortjener vår respekt og
anerkjennelse. De har tatt på seg et svært krevende og farlig oppdrag når de
forsøker å gjøre Afghanistan tryggere og mer stabilt. Vi vil likevel understreke
at hver soldat har et selvstendig etisk ansvar for de krigshandlinger han eller
hun måtte ta del i. At norske soldater deltar i den væpnede konflikten, må heller
ikke forhindre oss fra å vurdere selve konflikten og om NATOs virkemidler og
strategi for Afghanistan står i samsvar med det en ønsker å oppnå.32

Uttalelsen i 2009 er preget av en typisk «rettferdig fred»-tenkning hvor militær
makt ikke er det beste virkemidlet for å oppnå varig fred:
Bruk av militærmakt alene skaper ikke fred. Militær makt er legitim bare når
andre virkemidler ikke er tilstrekkelig for å verne sårbare befolkninger, og da
bare sammen med andre virkemidler som er bedre egnet til å sikre mennesker
grunnleggende humanitære, sivile og politiske rettigheter. Å skape en varig
bedring av levekårene for lokale afghanere blir derfor et viktig internasjonalt
bidrag for å få lokalbefolkningen over fra Talibans stadig økende innflytelse og
kontroll.33

Denne tenkemåten er enda tydeligere et par år etter på, i 2011, da MKR kom
med en ny uttalelse om Afghanistan:
Målet for Norges engasjement i Afghanistan må være en rettferdig fred som
ivaretar landets innbyggere. Med utgangspunkt i troen på at alle mennesker er
skapt i Guds bilde, vil Mellomkirkelig råd understreke Guds særlige omsorg for
dem som lider. Vi er alle satt i en solidarisk relasjon til hverandre på tvers av
menneskeskapte grenser. Hensynet til den afghanske sivilbefolkningen må der31

Norsk engasjement i Afghanistan, uttalelse fra MKR-møte, 8.-9. september 2009.

32

Norsk engasjement i Afghanistan, 2009.

33

Norsk engasjement i Afghanistan, 2009.
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for være det avgjørende i vurderingen av Norges sivile og militære engasjement i Afghanistan.
(…)
En rent militær strategi vil ikke kunne skape varig fred og rettferdighet. Satsing
på utdanning, inntektssikring, matproduksjon, institusjonsbygging og kvinners
deltakelse i samfunnslivet er helt nødvendig. Det er også viktig å støtte aktører
som jobber for menneskerettigheter og sentre som beskytter kvinner og barn
som utsettes for overgrep.34

Det nye i denne uttalelsen fra 2011 er at det kritiske perspektivet er skjerpet, noe
som er forståelig ut fra krigens gang:
I lys av den fortsatt ustabile og konfliktfylte situasjonen i Afghanistan, synes
den militære strategien som er valgt så langt, å være feilslått. I ettertid er det
naturlig å stille spørsmål om bruken av militær makt var en adekvat respons på
situasjonen som oppsto etter 11. september 2001. Det er nødvendig å trekke
lærdom av de erfaringene man har gjort. Norges videre innsats i landet må baseres på en ærlig og åpen diskusjon om det norske militære engasjementets
realpolitiske begrunnelse, intensjon og mål.35

MKR ville også «selv delta i, en åpen og kritisk debatt om det norske engasjementet i Afghanistan.», men dette ble ikke blitt fulgt opp i særlig grad.
Irak
I 2002 snakket USA om «ondskapens akse» og en fryktet et angrep på Irak. Bekymringen for militære angrep økte og for at USAs allierte skulle bli trukket
med i krigen. MKR var samlet i september og uttalte:
Vi slutter oss derfor til den klare protesten mot slike krigsplaner slik den er uttrykt i brevet fra 37 ledere for ulike kirkesamfunn i USA, Storbritannia og Canada til disse lands politiske ledere, og i uttalelsen fra Kirkenes Verdensråds
Sentralkomite den 2. september. Der heter det at den irakiske regjeringen snarest må oppfylle FNs Sikkerhetsråds resolusjoner, gjennom å tillate inspeksjon,
kvitte seg med masseødeleggelsesvåpen og slutte med forskning på og produksjon av slike våpen. USAs regjering må snarest avstå fra ensidige militære trusler mot Irak og andre land, og respektere folkeretten og gjeldende internasjonal rett. USAs allierte må motstå presset til å delta i eller akseptere slike militære aksjoner, selv når de presenteres som et ledd i krigen mot terrorismen.
På denne bakgrunn forventer vi at den norske regjeringen tar klart avstand fra
planene om et militært angrep på Irak, og slår fast at Norge ikke vil yte militær
hjelp til dette formål.
Sammen med kirker verden over vil Den norske kirke innstendig oppfordre verdens ledere til å slå inn på fredens og forsoningens vei mens det ennå er tid. Vi
oppfordrer norske menigheter til å våke og be om fred — for Irak, dets folk og
ledere, for verdens ledere, og for situasjonen i Midtøsten.36
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Ny norsk politikk i Afghanistan, uttalelse MKR-møte 15.09.2011.

35

Ny norsk politikk i Afghanistan, 2011.

36

Protest mot planer om militært angrep på Irak, uttalelse MKR-møte 2. – 3.09.2002.
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Det er interessant å legge merke til at MKR her låner autoritet fra det internasjonale økumeniske fellesskapet. MKR hadde bred dekning for sitt syn blant biskoper og andre kirkeledere og blant folk flest i Norge. Den folkelige motstanden
økte, titusener gikk i protesttog, og presset mot Bondevik-regjerning var sterkt. I
Irak-krigen var kirkens nei til norsk militær deltakelse krystallklar. Norges innsats skulle i stedet være konsentrert om humanitær støtte og politiske løsninger
ved hjelp av FN.
Irak og Syria: humanitær katastrofe og flyktninger
I 2012 kom MKR med en uttalelse om situasjonen i Syria og rådet utelukket ikke bruk av militærmakt i møte med IS’ grufulle overgrep mot sivilbefolkningen.
Men – ikke overraskende – forutsatte rådet at det skjedde med FN-mandat. Varig fred sikres, som kjent, bare gjennom en politisk løsning og rådet oppfordret
«til økt internasjonalt press fra FN, nasjonale myndigheter og organisasjoner om
å søke løsninger på situasjonen i Nord-Irak og Syria. Vi oppfordrer til sterk og
ufravikelig innsats for å finne en løsning som kan lede til fred, forsoning og rettferdighet for alle i regionen.»37
Etter at krigen i Syria fra 2012 skapte en flyktningekatastrofe, er kirkens omtanke for flyktningene et gjennomgangstema i alle uttalelser som kommer om
Irak og Syria fram til i dag. MKR henviser ofte til den kontakten man har med
kirker og kristne i Midtøsten gjennom det internasjonale økumeniske nettverket.
MKR ønsker gjennom de kanaler man har å videreformidle lokalbefolkningens
kritiske situasjon. Situasjonen for kristne i Midtøsten har de senere årene fått
mye oppmerksomhet, noe som er naturlig i og med at det gamle kristne kjerneområdet står i fare for å bli tømt for kristne.38
MKR har kommet med en rekke uttalelser om Syria etter at krigen brøt ut i
2012, og i 2015 uttalte også Kirkemøtet seg. Felles for disse uttalelsene er dyp
bekymring for sivilbefolkningens situasjon og den humanitære katastrofen for
internt fordrevne og for flyktninger. De appellerer til norske myndigheter om å
gi økt humanitær støtte og de inneholder en klar kritikk av norsk asylpolitikk
som minker flyktningens mulighet til å finne trygghet i Norge. Kirken understreker igjen behovet for politiske løsninger og det internasjonale samfunnets
ansvar. Det gjentas at militær makt ikke løser konfliktene, men uttalelsene har
ingen kategorisk avvisning av bruk av militære styrker. Disse uttalelsene bringer

37

Uttalelse om situasjonen i Syria, uttalelse fra MKR-møtet 30.11.2012.

38

Norge må styrke den humanitære innsatsen i Irak og Syria, uttalelse fra MKR-møtet 11.09.2014. Andre
uttalelser: Fred i Syria!, uttalelse fra MKR-møtet 19.- 20.09.2013. Styrk den humanitære innsatsen for syriske
flyktninger, uttalelse fra Kirkemøtet, 2015.
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lite nytt inn i forståelsene av MKRs syn på «rettferdig krig» og «rettferdig fred»,
og jeg har valgt å ikke gå nærmere inn på dem her.
Libya
«Den norske kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya». I mars 2015 kom
Asle Storaker med skarp kritikk av en uttalelse preses Helga Haugland Byfuglien kom med i 2011 om Norges medvirkning i krigen i Libya. Flere hengte seg
på kritikken og påpekte det de opplevde som Den norske kirkens ukritiske støtte
ikke bare til regjeringen men til «en krig som var en direkte støtte til islamister
og menneskesmuglere.»39 Hva var det preses hadde uttalt?
I et intervju i Adresseavisen 26. mars 2011, ble preses sitert på at «Kirken
har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å [sende] norske
kampfly».40 Preses svarte på kritikken i 2015, i etterpåklokskapens lys, og minnet om at den norske opinionen sluttet opp om det man oppfattet som en humanitær intervensjon og i tillit til vurderingen norske myndigheter hadde gjort.
Men hun la til: «Det er lett i ettertid å se at innsatsen i Libya neppe førte til det
man ønsket, men på det daværende tidspunkt fant vi det naturlig å uttrykke støtte
til den norske regjeringen i deres tilslutning til det som var verdenssamfunnets
politikk».41
Nå må det legges til at MKRs generalsekretær alt i 2011 uttrykte skepsis til
den militære innsatsen i Libya. I forbindelse med en nyhetssak på Den norske
kirkes hjemmeside om fredskonferansen på Jamaica kommenterte hun situasjonen i Libya og sa at «Det er vår oppgave som kirker å minne politiske og militære aktører om at voldsbruk kun kan forsvares moralsk som absolutt siste utvei
for å redde menneskers liv.» Generalsekretæren gav uttrykk for «forståelse for at
det internasjonale samfunnet bidrar med militærmakt for å spare sivile liv», men
hun «tviler på at fortsatt krig er middelet som fører til målet om en rettferdig
fred i Libya.» Hun var svært bekymret for en utvikling hvor man i en rettferdig
iver etter å bekjempe ondskap, selv fristes til å bruke vold. Vold og krig er siste
utvei, når alt annet er prøvd. Det er avgjørende at verdenssamfunnet i kampen
mot urett holder fast på menneskerettighetene og rettssikkerheten, og følger spillereglene som gjelder for etisk anstendighet.42
Var kritikken mot Den norske kirkes tillit til den norske regjeringens vurderinger og militære innsats i Libya berettiget? Den kritiske debatten i ettertid om
fortolkningen av FN-mandatet, norske styrkers medvirkning og krigens gang og
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Radikal portal 18.03.15 Verdidebatt http://stortingskristian.com/2015/byfuglien-krig-libya/
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Kirken støtter bombingen, Adresseavisen 26.03.11.

41

Brev fra H.H. Byfuglien til Kristian Kahrs 08.06.2015.

42

Militærmakt må erstattes av fredssamtaler, nyhetssak på Kirken.no 16.05.2011.
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resultater, er en nyttig påminnelse om at kirken har et selvstendig ansvar for å
vurdere våre myndigheters støtte til bruk av militærmakt. Men kritikerne løsrev
et sitat fra preses, og tok det ut av en større sammenheng hvor kirken uttrykte
stor skepsis til bruk av militære styrker allerede i 2011. Kritikerne i 2015 hadde
muligens flere agendaer, én av dem var å kritisere Den norske kirke for å ikke
tale sterkt nok om muslimers overgrep mot kristne i Nord-Afrika. Kritikken ble
blandet sammen med IS’ grufulle drap på kristne i Libya våren 2015, dette ble
satt i sammenheng med krigen, og Den norske kirkes påståtte støtte til den ble
framstilt som at kirken var medskyldig i drapene på de kristne, noe som selvsagt
var absurd.
Religionsdialog
Mot slutten må det også sies noen ord om religionsdialogens betydning i fredsog forsoningsarbeid. Det mest kjente eksemplet er karikaturstriden i 2006, men
den har vært så mye omtalt at jeg velger å utelate det her. Jeg har tidligere nevnt
samarbeidet med Kirkens verdensråd om religionsdialog i Midtøsten og etableringen av et kristent-muslimsk fredssenter i Nigeria og Rådet av religiøse institusjoner i Det hellige land.
MKR har i over 20 år hatt et nært samarbeid med Islamsk råd Norge. Fellesuttalelsene om retten til å konvertere fra 2007 og om religiøs ekstremisme fra
2011 har begge fått stor internasjonal oppmerksomhet, og vi kjenner til at de er
brukt i flere konkrete konflikter som eksempler på fredelig og konstruktivt samarbeid og konfliktløsing mellom kristne og muslimer.43 I kritiske situasjoner har
vi stått sammen, for eksempel i 2009 da vi protesterte mot volden mot kristne i
Pakistan:
Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke fordømmer
volden mot kristne i Pakistan, og uttrykker støtte og solidaritet med kristne i
Pakistan som opplever trakassering og frykt for liv og helse.
Vi ber pakistanske myndigheter ta ansvar for å stoppe volden og stille de ansvarlige for retten. Vi ber norske myndigheter engasjere seg i saken og gjøre
det de kan for at volden mot kristne i Pakistan stoppes. Vi oppfordrer nordmenn til å uttrykke støtte og solidaritet med de kristne i Pakistan som utsettes
for vold, blant annet gjennom bønn i gudstjenester og moskeer.44

I 2016 reiste en felles kristen-muslimsk delegasjon fra Norge til Pakistan for å
vise solidaritet med den kristne minoriteten og andre utsatte grupper og for å
43
Retten til å konvertere, fellesuttalelse MKR og IRN fra 2007. http://www.menighetogmisjon.no/wpcontent/uploads/2013/01/Felleserklaering_konvertering.pdf. Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme, MKR og
IRN, 2011. https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/bilder2014/ekstremisme_fellesuttalelse_ muslim_kristen_nov_2011.pdf.
44
Stopp volden mot kristne i Pakistan, fellesuttalelse fra Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig råd,
13.08.2009.

55

Berit Hagen Agøy

utveksle erfaringer med interreligiøst samarbeid med pakistanske partnere. Noe
av det som ble tatt opp var interreligiøst klimasamarbeid.45
Norge er en pioner i institusjonalisert interreligiøst samarbeid, blant annet
gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Oslokoalisjonen for
tros og livssynsfrihet. MKR har vært aktivt med i dette fra starten av. Oslokoalisjonen har vært engasjert i forsoningsarbeid i flere land, men det ligger utenfor
rammene til denne artikkelen å gå inn på dette. Men det hører med å nevne religionsdialogen som et viktig verktøy i forebygging og løsning av konflikter i situasjoner hvor religion er innblandet.
Finnes det grenser for når dialog kan brukes?
«Med utgangspunkt i den kristne tanken om alle menneskers gudgitte likeverd
mener vi at en aldri kan lukke dialogens dør. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å støtte utforskningen av mulighetene for samtaler med Taliban om å
finne en politisk løsning», uttalte MKR i 2009.46 MKR fikk kritikk for å være
naiv og for å samtale med fienden. «Dialog» kunne antyde en anerkjennelse av
samtalepartneren. I 2011 gjentas oppfordringen om «politiske samtaler med
Taliban» — men uten at det nå refereres til «dialog». Etter Gaza-krigen i 2012
uttalte MKR at «Israel må forholde seg til Hamas som forhandlingspartner, og at
Hamas på sin side må anerkjenne staten Israel og stanse rakettskytingen for at en
rettferdig og varig fred skal bli mulig.» Igjen kom kritikken om at MKR «anerkjente» Hamas, noe man selvsagt ikke gjorde. Det er verdt å merke seg at alle
samtalene det refereres til dreier seg om samtaler mellom politiske aktører, det
var aldri snakk om at kirken selv skulle involveres i «dialog» med Taliban eller
Hamas.47
Det finnes grenser for hvem det nytter å snakke med. «Dialog og politiske
samtaler med Islamsk Stat (IS) er ikke aktuelt i denne akutte krisen. Men bruk
av eventuell militær inngripen fra det internasjonale samfunnet for å beskytte
sivilbefolkningen, må skje med mandat i FNs sikkerhetsråd og i tråd med internasjonal rett», uttalte MKR i 2009. Noen ganger er motmakten så brutal at militærmakt må vurderes.

45
Kristne og muslimer sammen til Pakistan, nyhetssak på kirken.no 22.03.2016. https://kirken.no/nbNO/om-kirken/aktuelt/kristne-og-muslimer-sammen-til-pakistan/
46
Norsk engasjement i Afghanistan, 2009. Ny norsk politikk i Afghanistan, 2011. Be om varig og rettferdig
fred i Israel og Palestina, uttalelse fra MKR-møte 22.-23.11.2012.

56

Den norske kirkes engasjement for fred. Mellomkirkelig råds arbeid med krigs- og fredsspørsmål

Oppsummerende refleksjon: bidrar kirken til rettferdig fred?
Kirkemøtet satte mulighet for gjennomslag opp som det siste kriteriet for kirkens
menneskerettighetsengasjement. Hva er kirkens såkalte «added value» i arbeidet
for «rettferdig fred»? Oppsummerende vil jeg hevde at kirkens viktigste fortrinn
er solid teologisk og etisk forankring for sitt arbeid og en grunnleggende forståelse for hva en religiøs overbevisning kan bety for enkeltmennesker og for hvorledes tro og verdier kan forårsake, men også forebygge konflikter. Kirken har et
språk til å snakke om forsoning og en lære om nestekjærlighet og tilgivelse. Tro
og spiritualitet gir engasjement og energi til kirkelig fredsarbeid.
Kirkene representerer også verdens største grasrotorganisasjon, med menigheter spredt rundt i trolig alle verdens land. Kirken er tilstede i lokalsamfunnene
og har en unik tilgang til vanlige mennesker – og i dagens kriger og konflikter er
dem som lider. Kirkene har globale, nasjonale og lokale nettverk og strukturer.
Kirkelige organisasjoner er blant verdens største og mest profesjonelle humanitære aktører.
Og sist, men ikke minst – kirken er bærer av håpet om at «Guds rike bryter
frem» slik at freden og rettferdigheten vinner til slutt.
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Når etikken blir juss
Om det brokete forholdet mellom retten til krig og retten i krig
i folkeretten

AV CECILIE HELLESTVEIT

Et av de mest krevende og kontra-intuitive skillene i folkeretten går mellom retten til krig, i sin latinske form omtalt som ius ad bellum, og rettigheter og plikter
i krig, ius in bello eller durante bello. Skillet innebærer at spørsmål om retten til
militær maktbruk på fremmed jord eller mot fremmed stat holdes adskilt fra
spørsmål om krigførende parters rettigheter og plikter under maktbruken. Det er
en balansegang som krever at man dissekerer maktbruken og holder ulike
spørsmål rundt maktbruken adskilt. Folkerettsjurister anser todelingen for å være
en helt grunnleggende forutsetning for at folkeretten overhode skal kunne operere med rettigheter og plikter i krig, samtidig som folkeretten begrenser adgangen
til maktbruk i internasjonale relasjoner.1
Jussens formalisme og systematiske metode, kombinert med sakens tema,
som jo er intendert ødeleggelse av fiendens liv og eiendom i massiv skala, gjør
imidlertid at todelingen gir noen resultater som ikke passer godt inn med gjengse
juridiske reflekser – og langt mindre med alminnelige oppfatninger av rettferdighet. I det følgende gis et overblikk over ad bellum og in bello-skillet i folkerettslig forstand, bakgrunn og betydning, samt hvilke ulike tendenser som har
brakt skillet under betydelig press de siste 30 år.

Det folkerettslige skillet mellom ad bellum og in bello
I folkerettslig forstand er retten ad bellum og retten in bello to ulike rettsregimer.
Reglene kommer fra hvert sitt opphav, har forskjellig hjemmelsgrunnlag, be1
Oppenheim International Law: A Treatise, Hersch Lauterpacht (red), London, Longman, Greens and Co
(1952) Vol II s. 202; Ian Brownlie, International Law and the Use of Force, Oxford University Press (1963)
ss.406-408; Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, (2004) pp.4-5; Christopher Greenwood, Historical Development and Legal Basis, in
Dieter Fleck Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press (2008)§101.
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skytter ulike interesser og har ulike formål. I tillegg er rettsfølgene av å bryte ad
bellum og in bello ikke de samme.2
Det folkerettslige skillets opphav
Selv om den folkerettslige klassifiseringen av ad bellum og in bello er inspirert
av det moralfilosofiske skillet, er folkerettens moderne skille i stor grad en selvstendig tradisjon. Når våre dagers folkerett opererer med den latinske terminologien kan dette snarere sies å «fingere gammelt opphav».3 For eksempel ble terminologien overhode ikke benyttet under de banebrytende Fredskonferansene i
Haag i 1899-1907. Skillet ble gjeninnført av jurister på 1930-tallet. Blant annet
tok Joachim von Elbe og Josef Kunz begrepene «ad bellum» og «in bello» i bruk
under påvirkning fra den neo-positivistiske skolen i Wien.4 Paul Guggenheim
benyttet paret i sin folkerettslærebok fra 1949,5 men det var først i doktoravhandlingen til Lothar Kotzsch fra 1956 at begrepene fikk sin moderne folkerettslige konsolidering.6
Det folkerettslige skillet er imidlertid inspirert av den gamle moralfilosofiske doktrinen som går tilbake til Augustin, men som ble formulert av Aquinas.7
Denne doktrinen fikk en folkerettslig versjon allerede med folkerettens far Hugo
Grotius. Christian Wolff skilte rettigheter og plikter under krigføringer fra krigens underliggende årsak.8 Hans disippel, «den praktiske folkerettens far» Emmerich de Vattel, videreutviklet doktrinen.9 Den ble benyttet av folkerettsjurister
med jevne mellomrom på 1700-tallet.10
2
Christopher Greenwood, The relationship between jus ad bellum and jus in bello, Review of International
Studies, Vol. 9 (1983), ss. 221-234:227.
3
Marco Sassoli, Ius ad bellum and Ius in bello: the separation between the legality of the use of force and
humanitarian rules to be respected in warfare: crucial or outdated? i Schmitt & Pejic (red) International law and
armed conflict: exploring the faultlines: essays in honour of Yoram Dinstein (2007) Leiden (M. Nijhoff) ss. 241264:243.
4
Joachim von Elbe, The evolution of the Concept of the Just War in International Law 33 American Journal of International Law (1939). Joseph Kunz, Bellum Justum and Bellum Legale 45 European Journal of International Law 528 (1951).
5

Paul Guggenheim, Lehrbuch des Völkerrechts, (1949) vol II Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft.

6

Lothar Kotzsch, The Concept of War in Contemporary History and International Law Geneva (1956),
Geneva: Librairie E.Droz. Se Robert Kolb, Sur l’origine du couple terminologique ius ad bellum/ius in bello,
International Review of the Red Cross, vol. 827 (1997), ss. 593-602:599.
7
Michael Walzer, Just and Unjust Wars New York Basic Books (1977); Immanuel Kant, The Philosophy
of Law, An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right (1887)§§53, 57.
8
Christian Wolff, Jus gentium methodo scientific pertractatum (1749) liv III chap VIII, se Peter
Haggenmacher Grotius et la doctrine de la guerre juste (1983) Paris: Presses Universitaires de France, ss. 607-608.
9
Emmerich de Vattel, Le Droit des Gens; ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des Nations & des Souverains, (1758) Neuchâtel, III- VI§67,VIII§136.
10
For en oversikt over folkeretten og ad bellum in bello i tidligere tider, se Robert Sloane The Cost of Conflation: Preserving the Dualism of Ius ad Bellum and Jus in Bello in the Contemporary Law of War, Yale Journal
of International Law, vol. 34 (2009) ss. 49-112:56-69.
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Med Napoleons-krigene kom den implisitte rettferdig krig tradisjonen basert
på raison d’etat, og skillet desintegrerte. Dette førte til at ius in bello tradisjonen
ble underminert på det europeiske fastland.11 Utover på 1800-tallet førte imidlertid introduksjon av statens sikkerhet og politiske interesser til at den rettslige
betydningen av «krig» også ble redusert.12 Når krigens årsaker ikke lenger var
avgjørende, ble fokus rettet mot krigens prosedyrer og krigens form.13 Det rettslige fokuset beveget seg over på doktrinen om «krig som faktum» og dermed
styrking og kodifisering av rettigheter og plikter durante bello.14 Da regler for
krigføringen in bello ble (gjen)introdusert i moderne form gjennom traktatfestede begrensninger på sjøkrig i 1856, i den amerikanske militærmanualen «Lieberkoden» fra 1863, og den første Genève Konvensjonen av 1864, ble det forutsatt
et skille mellom krigens formål (ad bellum) og plikter og rettigheter under krigen (in bello).15 Lieber-kodens skille mellom krigens formål og de krigførende
parters plikter og rettigheter er blant annet uttrykt i artikkel 67:
The law of nations […] admits of no rules different from those of regular warfare, regarding the treatment of prisoners of war, althought they may belong to
the army of a government which the captor may consider as a wanton and unjust assilant.

De neste 50 år ble in bello-regler både fremforhandlet og kodifisert i traktater.
Det var imidlertid først på 1900-tallet at den folkerettslige doktrinen om skillet
mellom ad bellum og in bello ble utviklet, i takt med at folkeretten la begrensninger på krigføringen også ad bellum.
Den 3. Haag konvensjon av 1907 om innledning av stridigheter var et tidlig
forsøk på å begrense staters muligheter til å gå til krig. Konvensjonen satte opp
et krav om krigserklæring.16 Forestillingen om at dette skulle være kodifisering
av sedvane medfører neppe riktighet. Krigserklæringer var også på 1800-tallet
unntaket snarere enn hovedregelen. En gjennomgang fra 1881 av 117 kriger
mellom år 1700 og 1870 viste at under 10 % av krigene etterfulgte krigserklæring.17 Haag-konvensjonen var snarere et tidlig forsøk på å begrense staters mu11
Frits Kalshoven og Lisbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War 3rd utgave (2001) ICRC. Kolb
(1997:599). Lieber koden artikkel 30.
12
Lesaffer Randall Paix et guerre danse les grands traités du dix-huitième siècle. 7 Journal of the History
of Internatoinal Law 2005 ss. 25-41.
13

Haggenmacher (1983:599).

14

Christopher Greenwood, The Concept of War in Modern International Law, 36 International and Comparative Law Quarterly (1987) ss.283-306.
15
Paris deklarasjonen om kaperi, kontrabande og blokade (1856).; General Orders 100, Instructions for the
Government of Armies of the United States in the Field, «Lieber-koden» (1863), Genève konvensjonen om forbedring av forholdene for skadde i felt armeer, «Røde kors konvensjonen», 22. august (1864).
16

Haag konvensjonen III om åpninger av stridigheter 18. oktober, 1907, artikkel 1.

17

Greenwood (1983:35).
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ligheter til å gå til krig: en krigserklæring måtte til, og den måtte også inneholde
begrunnelse for krigen eller et ultimatum. Det var særlig europeiske parlamenters ønske om å kontrollere utøvende myndigheters (bruk av skatteinntekter til)
krigføring i fjerne land som foranlediget dette kravet. 18 Formålet med konvensjonen var å «opprettholde fredelige relasjoner».19 Det var altså en tidlig adbellum bestemmelse. Noe helt annet er at konvensjonen ble flittig benyttet av
europeiske stater i mellomkrigstiden som argument for å unndra seg forpliktelsene durante bello, særlig hva gjaldt ekspedisjonskriger i koloniene.20
I mellomkrigstiden begynte tanken om et generelt maktforbud i folkeretten å
materialisere seg for alvor. Folkeforbundspakten fra 1919 forsøkte å regulere
når stater kunne gå til krig.21 Kellog-Briand pakten av 1928 fordømte bruk av
krig som virkemiddel.22 Men det var først med FN-Pakten av 1945 at forholdene
som kunne føre til krig ble folkerettslig begrenset.23 Maktforbudet var ment å
hindre initiering av maktbruk mellom stater.24 Et annet formål var å hindre statenes unndragelser fra sine forpliktelser in bello, en tilnærming som var blitt
vanlig i mellomkrigstiden under henvisning til at en gitt bruk av militærmakt
«ikke var krig».25 Kriteriet for in bello-reglene ble knesatt utenfor FN-Pakten, i
de reforhandlede Genève-konvensjonene i 1949. Fellesartikkel 2 slo fast at i
motsetning til «krig» var det nå særlig eksistensen av «væpnet konflikt» som var
kriteriet. Dette var et objektivt vilkår som stater selv ikke kunne definere bort. In
bello-reglene kom til anvendelse så snart faktiske stridigheter nådde terskelen
for «væpnet konflikt».26
Skillet mellom in bello og ad bellum i folkeretten ble altså for alvor konsolidert med de fire Genèvekonvensjonene i 1949 (GK). «Krig» ble irrelevant som
folkerettslig kategori, og ble henvist til nasjonale rettssystemer, hvor «krig» naturligvis har en rekke internrettslige følger, men hvor definisjonen av «krig»
18
Frits Kalshoven (red) The Centennial of the First International Peace Conference: Reports & Conclusions, (2000) Kluwer Law International.
19
Hersch Lauterpacht The Legal Irrelevance of the ‘State of War’, Proceedings of the American Society of
International Law at Its Annual Meeting, vol. 62 (1968) ss. 58-68.
20
Lauterpacht (1968:61); Ian Brownlie International Law and the Use of Force by States (1963) Clarendon
Press s.38, Greenwood (1987:35-37).
21

Folkeforbundets Pakt av 1919, artiklene X- XVI.

22

Paris Pakten av 1928 artikkel 1.

23

FN-Pakten artikkel 2(4).

24

Stephen Neff, War and the Law of Nations: A General History (2005) Cambridge University Press
ss.315-356.
25
26

Lauterpacht (1968:62), Brownlie (1963:66-111), Greenwood (1983).

ICRC Kommentarutgave til 1. Geneve konvensjon (1952), oppdatert 2016. Francois Bugnion, Jus ad bellum, Jus in bello and Non-International Armed Conflicts, 4 Yearbook of International Humanitarian Law (2003)
ss.167-198.
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altså er opp til hver stat å avgjøre. Den definisjonen har ingen folkerettslig betydning for ius in bello.27 For eksempel var norske soldater involvert i en væpnet
konflikt i Afghanistan under GK fellesartikkel 3 og underlagt in bello-regler,
selv om norske myndigheter insisterte på at Norge «ikke var i krig». Tilsvarende
er amerikanske myndigheters klassifisering av kampen mot al-Qaeda og tilknyttede styrker som «global krig mot terrorisme» eller «oversjøiske beredskapsoperasjoner»,28 eller mangel på tilsvarende AUMF for «den islamske staten», ikke
relevant for hvorvidt forholdet mellom amerikanske styrker og al-Qaeda eller IS
i en gitt situasjon reguleres av folkerettens regler in bello. Det avgjørende er
hvorvidt vilkårene under GK fellesartikkel 2 eller 3 objektivt sett er tilfredsstilt.
Fokuset på forbud mot maktbruk mellom stater etter 1945 medførte en stadig
større utfordring med krigens folkerett durante bello. Hvordan kunne forbudet
mot krig og maktbruk forenes med detaljerte regler for hvordan krigens ødeleggelser og massedrap skulle foregå? For mange representerte skillet et knefall for
de som ikke trodde på (eller ikke ønsket?) et fullstendig forbud mot krig. FNs
generalforsamling og den internasjonale folkerettskommisjonen vedtok at folkerettens in bello-regler ikke skulle være en del av det FN og ILC skulle befatte
seg med. Det ville være «injudicious of international law to be submerged in ius
in bello».29 Reglene ble assosiert med det å ha blod på hendene, og fokus på slike regler kunne svekke maktforbudet. ILC konsentrerte seg om ad bellum regler
de neste par tiårene, mens FN systemet forøvrig foresto forhandlinger av traktater og traktatorganer for menneskerettigheter – altså det som da ble ansett som
fredens folkerett.
Selv om det folkerettslige skillet innført etter 2. Verdenskrig var inspirert av
den moralfilosofiske tradisjonen, har altså folkerettsskillet mellom ad bellum og
in bello sin egen begrunnelse, en selvstendig historie og sine egne parametere.
Hjemmelsgrunnlag
Ad bellum i folkerettslig forstand består av de traktatfestede og sedvanerettslige
reglene for rettferdig krig som ble kodifisert gjennom FN-Pakten av 1945. Hovedregelen heretter skulle være at trussel eller bruk av makt i internasjonale relasjoner var forbudt, slik det fremgår av FN-Paktens artikkel 2(4). Visse unntak
fantes imidlertid som likefullt kunne rettferdiggjøre maktbruk. Grunnene til lovlig maktbruk ble uttrykt som selvforsvar (artikkel 51), og sikkerhetsrådsmandat
27

Lauterpacht (1968).

28

Authorization for Use of Military Force (2001) AUMF, Public Law No. 107-40, § 2(a), USA.

29

Rapport av den internasjonal folkerettskommisjonen (ILC): 4 U.N GAOR supp(No10), 1 U.N Doc
a/925(1949), gjengitt i 1949 Yearbook of the ILC 281§18.
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under kapittel VII med det formål å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet
(artikkel 39). Å starte kriger i strid med folkeretten ad bellum eller sågar å svare
på militær maktbruk som er i tråd med ad bellum, er brudd på folkerettens maktforbud. Reglene i FN-pakten regulerer primært forholdet mellom stater. Disse
reglene regulerer ikke suverene staters maktutøvelse på eget territorium. Altså
finnes det ikke et forbud i folkerettens regler ad bellum mot borgerkriger.
In bello i folkerettslig forstand består hovedsakelig av de traktatfestede og
sedvanerettslige reglene som gjelder mellom to stridende parter når de er i en
væpnet konflikt mot hverandre. I hovedsak fem typer regler faller inn under folkeretten in bello. Det gjelder regler om beskyttelse av krigens ofre (GK), regler
om stridighetene (særlig Haag-reglementet av 1907 og GKs første tilleggsprotokoll), regler om våpen (GKs første tilleggsprotokoll og i spredte våpenkonvensjoner som ofte gjelder i alle situasjoner, men hvor noen regler kun gjelder våpenbruk i væpnet konflikt), regler om nøytralitet (sedvane), og regler om okkupasjon (GK4, GKs første tilleggsprotokoll og Haag-reglementet).
In bello- reglene gjelder både i internasjonale konflikter og i borgerkriger. I
henhold til GKs fellesartikkel 2 og 3. er kriteriet for in bello-reglenes anvendelse
automatisk og objektivt. Reglene gjelder i forholdet mellom stater fra det første
skuddet i en væpnet konflikt mellom soldater under fellesartikkel 2.30 For konflikter mellom stater og ikke-statlige aktører under fellesartikkel 3 vil et innforstått vilkår om intensitet i stridighetene og et kriterium for en viss organisasjon
hos den ikke-statlige aktøren gjøre at terskelen i praksis er betydelig høyere for
slike konflikter. Det finnes dermed flere typer væpnede konflikter (felles artikkel
2- konflikter, fellesartikkel 3-konflikter, tilleggsprotokoll 2-konflikter, eller okkupasjon), og in bello-reglene som gjelder i de ulike partsforholdene er delvis
felles og overlappende, men på visse områder er reglene ulike. Forholdet mellom en norsk soldat og en syrisk soldat i fiendtligheter er ikke regulert av helt
samme regler in bello som forholdet mellom en norsk soldat og en irakisk opprører (som en IS-kriger) i tilsvarende fiendtligheter. På toppen kommer det faktum at samspillet mellom nasjonale regler og folkerettens regler for de ulike
konflikt-typene varierer betydelig. Det gjør at den rettslige konsekvensen av
hvorvidt en konflikt er mellomstatlig eller ikke-mellomstatlig i praksis kan være
betydelig for både soldater og sivile.31

30
GK fellesartikkel 2. Se også oppdaterte kommentarutgave til ICRC til den første Genève-konvensjonen
(2016), tilgjengelig på https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/365?OpenDocument.
31
Cecilie Hellestveit, Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law of Non-International
Armed Conflict, PhD avhandling, Akademika (2014) ss. 141-157.
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Formål
Folkerettens regler som regulerer maktforbudet ius ad bellum har som hovedformål å begrense statenes militære maktbruk utenfor eget territorium. Den er
ment å forhindre unødig maktbruk i utlandet, fjerne incitament til å bruke militærmakt for å fremme nasjonale interesser, hindre krig på grunn av misforståelser eller uvesentligheter, samt begrense militæroperasjoner til det som er strengt
tatt nødvendig og proporsjonalt med hjemmelsgrunnlagets lovlige formål. I en
situasjon med maktbruk ligger det i sakens natur at kun én av partene som bruker militærmakt mot hverandre vil ha folkeretten ad bellum på sin side, selv om
begge parter normalt hevder å ha slik rett.
Folkerettens regler for krigføringen, ius in bello, er derimot regler som gjelder begge krigførende parter på like fot, og har som formål å kanalisere maktbruken på måter som gjør at voldsbruken ikke innebærer total ødeleggelse, ikke
skaper sykluser av hevn og ikke setter krigens protagonister i en situasjon hvor
valget i hovedsak står mellom å drepe eller å dø. Lovlig krig er kontrollert krig,
hvor maktbruken skal kanaliseres inn mot visse mål (militære mål) i bytte mot at
andre personer og objekter får immunitet mot direkte angrep og skal beskyttes
mot maktbruken eller effekter av den (sivile). Jussen forøvrig har et anstrengt
forhold til disse reglene, som implisitt består i å gi en kappe av juridisk legitimitet til det som i andre sammenhenger vil være overlagt drap (på mennesker som
utgjør lovlige mål), forsettlig drap (på de som kommer i veien for viktige militære mål), og uaktsomt drap (på et ubegrenset antall mennesker avhengig av kontekst). Dette gjør at forholdet mellom humanitærretten, som er den vanlige betegnelsen på ius in bello i våre dager, og menneskerettighetene er særlig konfliktfylt.
Interesser
Både ad bellum og in bello-reglene ivaretar fredens interesser, og søker å begrense krig og militær maktbruk. Ad bellum regler setter en kvantitativ begrensning, mens både ad bellum og in bello-regler setter kvalitative begrensninger på
krigføringen. Ad bellum-reglene skal ivareta statenes interesser i å opprettholde
status quo i verden. De tillater kontrollert maktbruk som kan tjene til å forsvare
bestående statsdannelser og hindre at militær maktbruk brer om seg som alternativ til diplomatiske og ikke-voldelige virkemidler.
In bello- regler skal beskytte samfunnene som er involvert i krig mot totale
ødeleggelser. Reglene gir et minstemål av beskyttelse til enkeltmenneskene som
er berørt av krigen – soldater og sivile – når maktbruken først forekommer. De
skal beskytte soldater som er sendt i krigen eller sivile mot represalier som de
selv ikke kan påvirke – altså hindre at forsvarsløse mennesker blir benyttet som
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pressmidler i krig. In bello-reglene har som hovedformål å hindre at krigens brutalitet får fritt spillerom. I den store sammenhengen vil ubegrenset brutalitet ha
en destabiliserende virkning på den internasjonale orden.
På et overordnet plan kan man likevel si at ad bellum- reglene beskytter
(svakere) staters interesser, mens in bello-reglene beskytter (utsatte) enkeltmennesker som deltar i eller er berørt av krigen.
Rettsfølger
Håndhevelse av regler i folkeretten skiller seg fra nasjonale rettssystemer på en
rekke områder. Det er også markante ulikheter mellom rettsfølgene for brudd på
ad bellum-regler og in bello-regler.
Brudd på ad bellum-regler får visse umiddelbare konsekvenser for stater som
bryter reglene. Staten som utsettes for folkerettsbruddet vil kunne svare på
maktbruken under henvisning til selvforsvar under FN-Paktens artikkel 51 dersom den folkerettsstridige maktbruken når terskelen for «angrep». I tillegg vil
andre stater kunne påberope seg nøytralitet ovenfor konflikten, eller kan komme
til den angrepne statens unnsetning under reglene om kollektivt selvforsvar. Den
angrepne staten kan også be Sikkerhetsrådet om å gripe inn med sanksjoner, eller autorisering av maktbruk mot staten (eller den ikke-statlige aktøren) som står
bak den folkerettsstridige maktbruken under artikkel 39.
I tillegg vil brudd på ad bellum-regler kunne sette staten i erstatningsmessig
ansvar for utgiftene til hele krigen. Dette ble for eksempel håndhevet mot Irak
etter den folkerettsstridige invasjonen i Kuwait i 1990.32
Det finnes også muligheter for straffeforfølgning for aggresjon for statsledere eller de øverste militære lederne. Dette er imidlertid svært sjelden. Det ble
gjort etter 2. Verdenskrig i henholdsvis Nuremberg og Tokyo tribunalene. Det
amerikanske militærtribunalet i Nuremberg opererte med et skille mellom «krig
som forbrytelse» og «krigsforbrytelser». Poenget ble understreket i US v. Wilhelm List et. Al (the Hostage case):
Whatever may be the cause of a war that has broken out, and whether or not
the cause be a so-called just cause, the same rules of International Law are
valid as to what must not be done, and must be done by the belligerents themselves in making war against each other; and as between the belligerents and
neutral States.33

Militære ledere i Tokyo-tribunalet ble imidlertid ikke gjenstand for et tilsvarende
skille. Påtalemyndigheten i Tokyo tribunalet fastholdt at fordi japanerne hadde
startet en ulovlig krig, hadde japanske soldater begått ulovlig mord istedenfor
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lovlig drap på andre soldater.34 Sjefsanklager ved Tokyo-tribunalet Joseph Keenan kommenterte senere at
the injustice of a war removed the insulation, from culpability and legal guilt,
which otherwise would protect those engaged in making war.35

I 2010 fremforhandlet verdens stater definisjonen på forbrytelsen «aggresjon»
under den internasjonale straffedomstolen i Haag. Bestemmelsen har ikke trådt i
kraft, og det skal mye til for at den skal bli en operativ strafferettslig hjemmel
for ansvarsgjennombrudd for statsledere. Aggresjon (ad bellum) og alvorlige
brudd på humanitærretten (in bello) er helt separate forbrytelser under ICC.
Mens brorparten av sakene for ICC så langt er krigsforbrytelser under artikkel
8(2), er altså individuell straffeforfølgning for aggresjon fortsatt først og fremst
en teoretisk øvelse. Dermed vil slike rettssaker normalt være opp til nasjonale
rettsinstanser. Da Saddam Hussein ble fjernet i 2003, ble det opprettet et irakisk
straffetribunal for internasjonale forbrytelser i Irak. Her forelå partiell jurisdiksjon for aggresjon, men ingen ble siktet verken for krigen mot Iran eller krigen
mot Kuwait, som begge var eklatante brudd på maktforbudet. Hussein ble dømt
til døden for krigsforbrytelser begått i byen Dujail i 1981.36
In bello-reglene er underlagt andre typer rettsfølger. Krigsforbrytelser begått
under GK-fellesartikkel 2-konflikter (stridigheter mellom stater) er de handlinger som folkeretten i har innført de klareste og sterkeste strafferettslige håndhevelsesmekanismer for. Statene har selv det primære ansvar for å straffeforfølge
egne krigsforbrytere. Dersom de ikke gjør det, må krigsforbrytere utleveres til
andre stater som har jurisdiksjon til å straffeforfølge dem. Folkerettslig har alle
stater anledning til å straffeforfølge slike forbrytelser, ettersom samtlige stater i
verden har ratifisert GK1-4. Alle stater er underlagt prinsippet om «å straffeforfølge eller utlevere» (aut dedere aut judicare).37 Krigsforbrytelser begått i GK
felles-artikkel 3 konflikter derimot, hvor ikke-statlige aktører utgjør en eller
begge av konfliktens parter, har ikke et like strengt folkerettslig håndhevelsesregime. Dette er krigsforbrytelser under ICC, og dermed vil mange stater være underlagt plikt om å straffeforfølge eller å utlevere til ICC dersom sak blir opprettet. Men det er sedvanerett som regulerer pålegg om utlevering i saker hvor ICC

34
Alison Marston Danner, Beyond the Geneva Conventions: Lessons from the Tokyo tribunal in Prosecuting War and Terrorism, 46 Virginia Journal of Internatinal Law (2005), s.86.
35

Joseph Keenan and Brencan Brown, Crimes against International Law 1 (1950), s.135.

36

The Public Prosecutor in the High Iraqi Court et al. v. Saddam Hussein Al Majeed et al. (“al-Dujail”) 26
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ikke er implisert. Her er pålegg om straffeforfølgning eller utlevering ikke like
klokkeklart.38
På et overordnet plan kan man si at per i dag vil brudd på ad bellum-regler
primært ha rettsfølger for stater, mens brudd på in bello i større grad har rettsfølger for enkeltmennesker.

Strukturelle utfordringer og utviklingstrekk
Det folkerettslige skillet mellom ad bellum og in bello som er skissert ovenfor
kan virke relativt enkelt og uproblematisk. Likefullt er skillet krevende å opprettholde og fastholde. I det følgende pekes det på tre utviklingstrekk som særlig
har medført at skillet har kommet under økt press.
Ad bellum-reglene anvendes sjeldnere som begrensning på militære operasjoner
Ad bellum-reglene i folkeretten regulerer ikke statsmaktens bruk av makt innenfor egen stat. En lang rekke situasjoner hvor militærmakt anvendes vil dermed
ikke begrenses av ad bellum-reglene. I våre dager gjelder det for eksempel Assad-regimets maktbruk ovenfor syriske opprørere, colombianske styresmakters
militære operasjoner mot FARC, russiske styrkers to kriger i Tsjetsjenia, eller
operasjonene som brakte Tamil-tigrene på Sri Lanka i kne i 2009. Her kommer
FN-paktens regler som begrenser maktbruken ad bellum ikke til anvendelse.
Maktforbudet i FN-paktens artikkel 2(4) er videre ikke til hinder for at en
stats myndigheter kan invitere andre staters militære styrker, eller sågar ikkestatlige aktører, til å assistere statlige myndigheter i maktutøvelse på sitt suverene territorium. En stat kan også samtykke til maktbruk på eget territorium. Dette
er altså ikke brudd med maktforbudet og omfattes dermed ikke av ad bellum
reglene. Bruken av invitasjon er tilsynelatende i ferd med å bre om seg. Norges
og andre vestlige nasjoners militære nærvær i Bagdad fra 2015 var basert på invitasjon fra irakiske myndigheter, og dermed ikke underlagt ad bellum regler.39
Tilsvarende gjelder for franske militære operasjoner i og rundt Mali, hvor store
deler av de franske operasjonene baserer seg på invitasjon eller samtykke fra
statlige myndigheter i ulike land.
Dertil vil formaliteter trumfe realiteter i folkeretten. FN-paktens maktforbud
gjelder primært initiering av en situasjon hvor makt brukes. Langvarige konflikter bringer ad bellum i bakgrunnen. Israel – Palestina konflikten et eksempel på
en konflikt hvor blir det ikke er tale om ad bellum spørsmål. Gaza og Vestbred-
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den er folkerettslig sett fortsatt okkupert territorium. Her er det okkupasjonsretten (in bello) som gjelder mellom partene. Når Israel setter i gang militæroperasjoner på Gaza, eller når palestinere angriper israelere, er dette et forhold som
reguleres av folkeretten in bello. Til forveksling var Israels militære operasjoner
i Libanon i 2006, som svar på et angrep fra Hizbollah, en operasjon over en internasjonalt anerkjent grense, og dermed omfattet av FN-Pakten. Selv Israels
innledende angrep ble ansett som lovlig selvforsvar, ble omfanget etterhvert ansett å gå utenfor ad bellum reglenes begrensninger om at operasjonene måtte
være nødvendige og proporsjonale med selvforsvarsoperasjonens formål. Ingen
tilsvarende vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet ad bellum forekommer på Israels operasjoner på Gaza så lenge området anses å være okkupert.
De folkerettslige ad bellum-reglenes forstått som FN-Pakten er altså fortsatt
begrenset til å ha som hovedformål å hindre krig mellom stater. Etter 1990 har
imidlertid rundt 95 % av verdens væpnede konflikter vært klassifisert som andre
typer konflikter enn tradisjonelle mellomstatlige konflikter. Sammenholdt med
utviklingen beskrevet ovenfor, gjør dette at ad bellum i noen sammenhenger
fremstår som mindre brukt enn in bello. Imidlertid er det verdt å huske på at ad
bellum-reglene likefullt utøver sin hovedfunksjon i dagens konflikter. I Syria har
ad bellum-reglene gjort at verken Tyrkia eller Saudi Arabia har kunnet bevege
seg inn på syrisk jord med egne militære styrker uten å koordinere med Damaskus (eller Moskva). Ad bellum-reglene har gitt Iran og Russland (og nylig Kina)
tilgang til syrisk territorium, mens Tyrkia, USA og vestlige land har vært forhindret fra selv å etablere sikre soner på syrisk jord. Fra et humanitært ståsted
har dette vært et stort nederlag. Fra et litt annet perspektiv har ad bellum-reglene
derimot redusert farene for at Syria-krigen har utviklet seg til å gå fra en borgerkrig og de facto stedfortrederkrig for regionens stormakter, til en åpen, mellomstatlig krig som ville implisere iranske, saudiarabiske, egyptiske og tyrkiske soldater på ulike sider av frontlinjen. I denne forstand har ad bellum-reglene fungert begrensende, og nettopp minsket farene for krig mellom stater i Midtøsten.
Dersom man benytter dette perspektivet til å tolke statistikken som tilsier at kun
5 % av verdens væpnede konflikter etter 1990 har vært mellom stater, kan tallenes tale nettopp tyde på at ad bellum reglene sålangt har fungert som intendert.
Brudd på in bello benyttes som begrunnelse for unntak fra maktforbudet in bello
Ius in bello-traktater inneholder normalt bestemmelser om at brudd på reglene
ikke kan benyttes som argument for maktbruk. Imidlertid har denne tendensen
vært stigende de senere årene. I Kosovo-operasjonen i 1999 var deler av NATOargumentet at faren for internasjonale forbrytelser i Kosovo gjorde at man måtte
ty til maktbruk ad bellum for å håndheve folkeretten in bello. Utfordringen var at
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maktbruken ikke var i tråd med FN-Pakten. Senere har prosessen rundt det såkalte «responsibility to protect» plassert ballen for beskyttelse av sivile uomtvistelig på Sikkerhetsrådets bord, noe som ble konsolidert med definisjonen av forbrytelsen «aggresjon» under ICC statuttene i 2010. Dermed er det Sikkerhetsrådets oppgave å autorisere maktbruk ad bellum for å hindre brudd på internasjonale forbrytelser.
I Libya autoriserte FNs Sikkerhetsråd maktbruk i resolusjon 1973 for å «beskytte sivile», under henvisning til de systematiske menneskerettighetsbruddene
som Libyas myndigheter angivelig var ansvarlige for (eller kunne komme til å
begå). Gjentatte internasjonale forbrytelser in bello i Syria har imidlertid ikke
foranlediget tilsvarende virkemiddelbruk fra Sikkerhetsrådet. Like fullt er tendensen at massive krigsforbrytelser av folkerettens regler in bello eller fare for
slikt nå kan foranledige FNs Sikkerhetsråds autorisasjon av maktbruk under artikkel 39 og kapittel VII. «Beskyttelse av sivile» blir dermed en del av maktbrukens formål ad bellum, og legger føringer på hvilken type maktbruk som vil
være nødvendig og proporsjonal. Beskyttelse av sivile er imidlertid et in bellokonsept. Et spørsmål blir dermed om brudd på krigens regler in bello skal kunne
gi et mandat ad bellum. Dette vil i praksis medføre ytterligere internasjonal innblanding i en væpnet konflikt, og ofte en eskalering både i fiendtligheter og
kompleksitet. I såfall vil in bello-interessen å beskytte enkeltmennesker i konflikt settes over ad bellum-interessen til (svakere) stater i å hindre økt utbredelse
av militær maktbruk. Et annet spørsmål er om det er in bello-begreper (for eksempel definisjonen av sivile) som skal gi retningslinjer for tolkningen av ad
bellum mandat til maktbruk. En slik rettsutvikling vil i praksis gjøre ius ad bellum til en håndhevelsesemekanisme for ius in bello, mens in bello i større grad
vil definere grensene for maktbruken ad bellum.
Ius in bello har ekspandert, og blitt stadig mer inkorporert i folkerettens øvrige
rettsregimer.
En helt annen type utfordring ligger i rettsliggjøringen av internasjonale relasjoner. Da den Kalde Krigen var over på1990-tallet ble det full fart i forhandlinger
mellom stater, og traktatreguleringer for ius in bello-regler skjøt fart. Man fikk
Kjemivåpen-konvensjonen, Anti-personellmine konvensjonen, Ad hoctribunalene for Jugoslavia og Rwanda, og Statuttene for ICC. ICRCs enorme
sedvanerettsstudie fra 2005 var også ment å klargjøre at GKs tilleggsprotokoll 1
(om GK-artikkel 2 konflikter mellom stater) og GKs tilleggsprotokoll 2 (om
kvalifiserte GK-artikkel 3 konflikter mellom statlige og ikke statlige aktører) nå
var sedvane, og dermed bindende for alle parter involvert i væpnet konflikter
uavhengig av ratifikasjon av tilleggsprotokollene. På 1990-tallet ble ius in bello
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kodifisert i traktater, sedvaneretten klargjort og reglene ble håndhevet i rettsprosesser. Ius in bello ble også utvidet til å gjelde i stadig større grad for fellesartikkel 3-konflikter (ikke mellom stater), samtidig som terskelens for ius in bello ble
presset nedover.40
Ius in bello-reglenes ekspansjon på 1990-tallet gjorde den til en naturlig del
av den bredere debatten om folkerettslig fragmentering eller integrering. Folkeretten er gjenstand for to samtidige og parallelle fenomener – fragmentering og
konstitusjonalisering.41 Under konstitusjonaliseringstilnærmingen ser man folkerett nærmest som et speil av nasjonal rett. I et slikt perspektiv blir todelingen
mellom ad bellum og in bello svært krevende, og man kan sidestille utfordringen
med en nasjonal lov som straffebelegger bankran, men som samtidig gir hjemmel for forskrift om hvordan bankran skal foregå. In bello passer simpelthen ikke inn. Dette har gjort at ulike institusjoner og folkerettsjurister velger å tone
ned eller overse ius in bello, eller å tolke ius in bello på måter som gjør at regimet «passer inn» i folkerettens øvrige system. Et eksempel er den europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD).
Under menneskerettighetsregimet er retten til liv absolutt, og ingen skal holdes i fengsel over tid uten rettferdig rettergang.42 Under humanitærretten er retten til liv derimot betinget av (presumert) funksjon i forhold til konflikten eller
stridighetene, og det å holdes i fangenskap er en forføyelse som altså er et bedre
alternativ enn å bli drept på slagmarken. Under humanitærretten er det å holdes i
fengsel uten rettergang for visse kategorier av mennesker dermed en rettighet,
ettersom en rettsprosessen normalt vil ende med henrettelse, eller svært langvarige fengselsstraffer for det som ofte er høyst situasjonsbetinget oppførsel. I forholdet mellom humanitærretten og menneskerettighetene vil altså tidvis den
samme handlingen klassifiseres som et overgrep under det ene regimet og en
rettighet under det andre regimet. I al-Jedda saken (2011) gav EMD tilsynelatende den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) forrang foran
Genève-konvensjonene, og indikerte at fengsling uten alminnelig rettergang
ville være i strid med EMK også i væpnet konflikt.43 EMD opprettholdt menneskerettighetskonvensjonens pålegg om rettergang for langvarig fengsling også
i et Irak i væpnet konflikt (delvis med argumentet at Storbritannia ikke kunne gå
40
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No 55/97, Case No 11.137, 18. november 1997.
41
Den internasjonale folkerettskommisjonen (ICL) Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Final Report of the ILC (2006).
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til krig for å beskytte menneskerettigheter, og deretter ikke respektere dem selv).
Men her er det grunn til å minne om at irakere som blir stilt for retten for slik
virksomhet ofte vil dømmes til døden og faktisk henrettes, fordi landet altså befinner seg i en væpnet konflikt. Fra et humanitærrettslig perspektiv er innfallsvinkelen til EMK dermed ensbetydende med å tilsidesette rettigheten in bello å
bli forskånet fra rettergang i regi av fienden i en væpnet konflikt.44
Men hvorfor er dette et tema i forholdet mellom ad bellum og in bello? Det
har sammenheng med at statenes traktatmessige forpliktelser til å respektere
menneskerettighetene («fredens folkerett») etterhvert ble ansett også å gjelde i
væpnet konflikt. Denne trenden startet i Teheran i 1976, og ble med tiden den
regjerende folkerettslige doktrinen. Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ)
har bekreftet doktrinen i flere dommer og rådgivende uttalelser.45
Menneskerettigheter skal dermed anvendes også i væpnet konflikt, og i stor
grad på de samme handlingene som folkeretten ad bellum (maktforbudet) og in
bello (humanitærretten) regulerer. Menneskerettighetene er imidlertid en del av
folkeretten som ikke operer med noe tilsvarende skille ad bellum – in bello.
Dermed er sammenstilling av humanitærretten og menneskerettighetene et eksempel på utvisking av folkerettens skille mellom ad bellum og in bello.
Menneskerettighetene er begrensninger som folkeretten primært legger på
stater, og forholder seg til staten som den som har voldsmonopol. På dette planet
ligner menneskerettighetene på ad bellum-reglene. Imidlertid handler menneskerettighetene om plikter og rettigheter ovenfor enkeltmennesker. På dette planet
ligner menneskerettighetene på in bello-reglene. Særlig er dette problematisk i
borgerkriger, hvor altså FN-charteret ikke knesetter et maktforbud for statens
myndigheter. Her blir det dermed folkerettslige menneskerettighetsforpliktelser
som «tar ad-bellum reglenes plass».46 Menneskerettighetene opererer med en
beslektet ad bellum-begrensning om at inngrep ovenfor statens innbyggere må
være nødvendig og proporsjonal med formålet (med andre ord et alminnelig
proporsjonalitetsprinsipp som er identisk med den som styrer maktforbudet ad
bellum). Humanitærrettens proporsjonalitetsregel in bello er imidlertid helt annerledes. Den tar kun stilling til om et gitt angrep mot et lovlig militært mål må
antas å ha påregnelige effekter for sivile (mennesker eller gjenstander) som vil
være uproporsjonal med angrepets direkte og konkrete militære fordeler.47
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Et gitt angrep kan dermed være uproporsjonalt etter menneskerettighetsregimet og proporsjonalt under humanitærretten, eller omvendt, på en og samme
tid. Spørsmålet blir hvilket rettsregime som eventuelt trumfer det andre. Jussen
vil åpenbart være ukomfortabel med et system hvor et angrep kan være «i tråd
med menneskerettighetene men likefult være en krigsforbrytelse». Tolkningsregelen som ICJ har anlagt er at et angrep som er i tråd med humanitærretten (in
bello) antas å være i tråd med menneskerettighetene, ettersom det er in bello som
er såkalt «lex spesialis» og definerer hva som er retten til liv i en væpnet konflikt.48 Imidlertid er dette en tolkning som mange jurister er ukomfortable med,
ettersom det implisitt tilsier at overlagt, forsettlig og uaktsomt drap kan være i
overenstemmelse med menneskerettighetsregimet.
Her oppstår altså problemer på det folkerettslige nivå som den nasjonale jussen har slitt med siden tidenes morgen. Hvordan kan jussen benyttes til å rettferdiggjøre handlinger som i sin natur bryter både med jussens formål og med jussens tillatte virkemidler. Dette evige dilemmaet er uttrykt gjennom an annen latinsk klassiker – ubi ius, ibi pax – ofte oversatt «der jussens virkemidler slutter,
starter krigen». Folkerettens utvikling og integrasjon har brakt ius in bello inn i
den alminnelige jussens favn, og presser dermed in bello og ad bellum regler
sammen både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er et samliv som er basert
på «uoverkommelige motsetninger», og er dømt til å være betydelig mer turbulent enn jussen er vant til og komfortabel med.
Cecilie Hellestveit har en PhD fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo fra
2014 med en avhandling om krigens folkerett. Hun er samfunnsviter og jurist,
med lang fartstid som forsker på Midtøsten, væpnede konflikter og folkerett.
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Senter for menneskerettigheter (SMR) og Institutt for kulturelle og orientalske
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Krigen i forkynnelsen
AV EGIL MORLAND

Prestene i Den norske kirke holdt sine gudstjenester uten opphold under andre
verdenskrig. Påskedag 1942, med opplesningen av Kirkens Grunn – en bekjennelse og en erklæring, markerte likevel et skille som delte tida i et «før» og
et «etter». Embetsnedleggelsen endret alt: relasjonen til staten, den relative
tryggheten i arbeidet, en fast inntekt og sikker bosituasjon. Men gudstjenestene
ble stort sett holdt som før, også etter embetsnedleggelsen, enten uten konkurranse fra NS-kirken, eller i en slags tilpasning til aktiviteten fra nyutnevnte – og
til dels ukvalifiserte – regimetro prester.
Dette bildet står seg selv om vi vet at ca. 25 % av presteskapet i løpet av krigen opplevde ulike grader av trakassering, fordelt over en skala fra strenge forhør, midlertidig eller langvarig fengsling, internering eller bortvisning fra prestegårder, fra sokn og noen også fra eget bispedømme.
Vannskillet er altså påskedag 1942. Før denne dagen hadde arbeidet stort sett
gått uforstyrret, med noen unntak i form av «spionering» av forkynnelsen og
klager fra NS-medlemmer over utfrysing fra menighetene.1 Konflikten med NSregimet ble fram til da stort sett holdt på bispe- og departementsnivå. Men etter
denne dagen trer NS-kirken fram i full og åpen konflikt med Kirkens Grunnkirken. Fra da av og fram til krigens slutt var Den norske kirke en fri folkekirke.
Det var også tilslutningen til Kirkens Grunn som avgjorde om prestene etter krigen fikk fortsette i sine embeter. 92 % av dem som var i tjeneste under krigen,
sluttet seg til og offentliggjorde dette dokumentet, under grove trusler fra Quisling-regimet om hvilke konsekvenser det kunne få.
I denne artikkelen vil jeg drøfte hvorvidt prester adresserte ‘krigen’ som fenomen i forkynnelsen sin, og om denne forkynnelsen reflekterte et bestemt
«syn» på hva krig er.2 Det første av disse spørsmålene kan involvere mer enn
1
Egil Morland, «Landssvikoppgjeret og kyrkjetukt mot Nasjonal Samling» i Nytt Norsk Tidsskrift 1-2
2016, 60 -70.
2
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krigshandlinger, som krigssituasjonen og okkupasjonen, og ellers handle om
forholdet til den aktuelle verdslige styresmakt overhodet.
I dette perspektivet er det særlig artikkel V i Kirkens Grunn som har interesse. Den lyder i utdrag slik:
V Om de kristnes og kirkens rette forhold til øvrigheten
Vi erklærer:
Vår kirkes bekjennelse gjør klar forskjell på de to ordninger eller regimenter: den verdslige stat
og den åndelige kirke. Det er Guds vilje at disse to slags regimenter ikke skal blandes opp i
hverandre. Begge skal – hver på sin måte – tjene Gud i folket. De har hvert sitt tydelige kall fra
Gud.
Det er kirkens kall å forvalte de evige goder, og la Guds ords lys falle over alle menneskelige
forhold.
Om statens kall uttaler vår bekjennelse at staten ikke har noe med sjelene å gjøre, men skal
«verge legemene og de legemlige ting mot åpenbar urett og holde menneskene i tømme for å
opprettholde borgerlig rettferd og fred». (Augustana art. 28).
[… For] om staten vil tvinge og binde sjelene i overbevisningens saker, da kommer derav ikke
annet enn samvittighetsnød, urett og forfølgelse. Da blir dommen i Guds ord aktuell: at hvor
statens makt skiller lag med retten, der blir staten ikke Guds redskap, men en demonisk makt.
(Luk. 4,6 – Johs. 14,30 – Åp. 12-13). Av alt dette følger den rette lydighet som de kristne skal
vise overfor staten, men også grensene for denne lydighet.
En rett øvrighet er en Guds nåde og gave og vi erklærer med apostelen at vi for samvittighetens
skyld plikter å lyde en slik øvrighet i alle timelige ting. Men de ord: for samvittighetens skyld
betyr at det er for Guds skyld vi lyder øvrigheten og at vi derfor skal lyde Gud mer enn mennesker. – Apostelen klargjør hva den rette øvrighet skal kjennes på. Den rette øvrighet kjenner på
at den ikke er til redsel for den gode gjerning, men for den onde gjerning. (Rom 13,3).
Dersom altså øvrigheten blir til redsel for sjelene når de følger Guds vei, da er den ikke lenger
en øvrighet etter Guds vilje, og da er det kirkens plikt for Gud og mennesker å la en slik øvrighet høre sannhetens ord.
[…] Videre gjelder for kirken Luthers ord: «Den verdslige øvrighet skal ikke herske over samvittighetene». «Når de verdslige myndigheter vil gripe inn i det åndelige regimente og ta samvittigheten til fange, hvor Gud alene vil sitte og regjere, da skal man ikke adlyde dem». (Se W.A.
12,334).
På grunnlag av Skrift og bekjennelse må kirken derfor ta stilling til de tilfeller da der blir reist
totalitære krav på å herske også over samvittighetene og når man vil nekte retten til å prøve alt
på Guds ords grunn etter den kristne samvittighet. – Derfor er det for kirken i strid med Guds
befaling, når det blir hevdet at den verdslige makt skal ha «den høyeste øvrighet og den største
rett over hver enkelt borger» (Kirkedepartementets skriv av 17. februar 1942) på den måte at
samvittighetene ikke har adgang til å bedømme lydighetsplikten mot den verdslige øvrighet på
Guds ord (se minister Lundes artikkel 16. mars 1942).
Vi bekjenner oss til den lydighet som Bibelen krever i alle timelige ting overfor øvrigheten.

Kondisjonal forståelse av makt og stat
Det syn på statens legitimitet og grensene for statens maktutøvelse som kommer
til uttrykk i art. V i Kirkens Grunn, er beskrevet som en kondisjonal (betinget)
Portal Akademisk Forlag 2016. Problemstillingen i avhandlingen dreide seg om hvorvidt forkynnelsen reflekterte
de teologiske idéene i bekjennelsen Kirkens Grunn, og om prekenene under krigen også inkluderte forkynnelsen
av Guds lov (lovens første bruk) overfor de verdslige myndigheter. Spørsmålet om forståelsen av krigen er bare
en liten del av dette billedet.
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statsforståelse.3 Med sin tolkning av Paulus (Rom 13) og Confessio Augustana
(art. 28) trekkes det opp grenser for den lydighetsplikt borgerne skylder staten.
Når staten utvikler seg til å bli en demonisk makt, er det mandat den har fra Gud
overskredet, for den skal være til redsel for den onde, og «verge […] mot åpenbar urett og […] opprettholde borgerlig rettferd og fred».
Jeg har i annen sammenheng dokumentert at krigssituasjonen var godt innenfor prekenens horisont disse årene.4 Da legger jeg en vid forståelse til grunn,
som at krigen enten er med som et dystert bakteppe, eller som en referanse for
den aktuelle situasjonen. Det ytret seg i så fall gjerne i passive formuleringer
eller refleksive utrykk: Krigen «kom» til oss, «rammet» oss eller bare «skjedde»,
men uten at det aktive subjekt for disse hendelser trer tydelig fram. Dette gjaldt
nok de fleste prester. NS-myndighetene var særlig på vakt mot det de forstod
som politiske ytringer i prekenen, og lovte på sin side at kirken ikke ville lide
overlast om den ikke overskred denne grensen.
Ved siden av en slik indirekte tale om krigen, finner vi også svært mange direkte referanser i forkynnelsen. Det er særlig etter embetsnedleggelsen at andre
sider ved situasjonen, som Quislings forsøk på å etablere et nasjonalt program
for å oppdra alle barn og unge i en nasjonalsosialistisk verdensanskuelse, får en
mer uttalt plass i mange prekener.

Hvordan skal vi forstå krigen?
Men hvordan skal vi forstå krigen som fenomen? Den fører alltid mye ondt med
seg, men betyr det at den alltid er av det onde?
Spørsmålet om hva krig dypest sett er, og hvordan teologi og kirke skal forholde seg til krigen som fenomen, har til alle tider utfordret den etiske refleksjonen innenfor en systematisk teologisk ramme. Og svarene spriker. Confessio
Augustana (CA) art. 16 sier at det er lov for en kristen å føre rettferdig krig. Der
slås det bare fast; saken drøftes ikke prinsipielt. Men hva er rettferdig krig? Er
premisset «rettferdig» relativt eller absolutt å forstå?
Når jeg spør om forkynnelsen gav impulser til å tenke over disse spørsmålene, er det fordi tilhørerne i krigsårene selvsagt opplevde situasjonen som alt annet enn teoretisk: Norge var angrepet og okkupert, og landet hadde kapitulert
uten å inngå noen fredsavtale. Hvorvidt landet fortsatt var i krig, evt. bare førte
krigen videre utenfor landets grenser, er et spørsmål som har opptatt historikerne
3
Torleiv Austad, Kirkens Grunn. Analyse av en bekjennelse fra okkupasjonstiden 1940-45, Luther Forlag
1974, 187.
4
Egil Morland, «Henrik Aubert Seips forkynning og kyrkjekampen i Skien», i Telemark historie Nr. 36 –
2015, 102-115.
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like til i dag. Én regjering satt i Oslo, en annen i London. Hvilken av dem var
innsatt av Gud, med krav på lydighet?
Det sier seg selv at en behandling av spørsmålet i forkynnelsen måtte skje på
en begrenset og realistisk måte. Rammen var en vanlig høymessepreken. Men
også i et slikt konsept er det mulig for predikanten å berøre grunnleggende
spørsmål, som: Er krig skyld eller skjebne? I det siste tilfellet kan den framstilles
som et uunngåelig fenomen i syndefallets verden. ‘Historien’ blir i seg selv et
subjekt, en slags metafysisk aktør, og menneskene har bare å finne (seg i) sin
rolle på scenen. Et naturalistisk historiesyn kan framstille saken slik.
Men i motsatt fall, dersom prestene mente – som de fleste jo gjorde! – at noen var direkte skyld i krigens elendighet: Hvilke konsekvenser kunne dét få for
forkynnelsen? Kirken var jo fra første krigsåret opptatt av forholdet mellom rett
og makt. Hørte rettens tale mot makten hjemme i forkynnelsen? Hva er enkeltmenneskets og folkets ansvar i krig?
Svært mange i kirken hadde tilegnet seg en pasifistisk holdning i mellomkrigstiden. Var det nå tid til å bekrefte eller kritisere dette – i forkynnelsen?
Prestene kunne for eksempel ha sagt at pasifismen er uttrykk for en idealistisk
holdning som ikke lodder dypt nok i syndefallets realisme. Eller de kunne spørre: Hvor er Gud i dette scenariet? Vil han noe med krigen?5
I sin forkynnelse om lidelsen gikk for eksempel prost i Skien, Henrik Aubert
Seip, dypt inn i slike problemstillinger.6 Spørsmålet er om det syn han hadde på
fenomenet ‘lidelse’ har overføringsverdi: Kan vi overføre det han forkynte om
sammenhengen mellom lidelse og synd også til krigen som fenomen, og anta at
setningene er like meningsbærende og representative for Seips tenkning på dette
området?
Tilsynelatende kan vi det, ut i fra det som Seip for eksempel sier om krigen i
prekenen på takkegudstjenesten i juni 1945: «Gud vil ikke synden; synd er tvert
imot alt det som er mot Guds vilje. Og krigen er synd, og den er frukt av synd til
død.»
Før krigen klarte ikke Seip å innta en pasifistisk grunnholdning. Han begrunnet det i at en forsvarskrig kunne være rettferdig, og spurte om nasjonenes
manglende inngripen da folkemordet på armenerne skjedde, var i «Kristi ånd».7
5
For en presentasjon av tre sentrale lutherske teologers forståelse av krigen som fenomen og de bakenforliggende teologiske, antropologiske og historiefilosofiske premisser de bygger på, se særlig kap. 2 i: Bakkevig,
Trond, «Ordningsteologi og atomvåpen: En studie i Paul Althaus’, Walter Künneths og Helmut Thielickes sosialetikk» (Oslo, 1983), 14–58.
6
Seip er den sentrale aktør i min undersøkelse. Så godt som alle hans prekener er tilgjengelige, noe som er
helt unikt. Samtidig satt han som intellektuell publisist sentralt til i prosteembetet i Skien. Han var dessuten bror
til universitetsrektor Didrik Arup Seip og stortingsrepresentant Hans Seip, og han var svært fortrolig med sin
svoger, biskop Eivind Berggrav, som var den sentrale leder av kirkekampen i Norge.
7
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På denne tiden var det mange som arbeidet for pasifisme i presteskapet. Fra
Norske Presters Fredsforening ble stiftet under Presteforeningens generalforsamling i 1915 til etableringen av Norske presters pasifistlag i 1938, skjedde det
en dreining fra generelt arbeid for fredens sak, til direkte agitasjon for nedrustning, også nedlegging av forsvaret, og for pasifisme. På Generalforsamlingen i
1929 fikk resolusjoner for de to holdninger: Nedrustning, på den ene side, og
opprettholdelse av forsvaret på den andre, faktisk nøyaktig likt stemmetall!8
Derfor kan de som under og etter krigen vil(le) kritisere politikerne for den
militært sårbare situasjonen Norge var kommet i før krigen, ikke vise til at presteskapet var en pådriver for et forsvar som kunne fungere avskrekkende overfor
en potensiell angriper, og slik være et reelt vern om nøytraliteten

«Vår» skyld – eller Tysklands?
Et par uker etter invasjonen formulerer Seip seg på en måte som viser hvordan
han i omtalen av krigen prøver å holde en rekke forskjellige forhold – og forskjellige nivåer – sammen:
Kanskje har det som har hendt i disse dagene, åpnet manges øyne for den skyld
de har pådradd seg ved sin synd. Ikke så at du og jeg, eller i det hele tatt vi
nordmenn, har noen direkte og likefrem skyld i krigens gru. Det ville, så vidt
jeg kan se det, ikke være sannferdig å si det […] Men det sinnelag, den innstilling til livet, som har ført til krigen, den finner vi igjen hos oss selv …9

Ikke «du og jeg, eller i det hele tatt vi nordmenn, har noen direkte og likefrem
skyld …». Men hvem har da skylden? Mot slutten av samme preken, svarer han:
«Det er de onde makter i tilværelsen som er skyld i krigen. Men kanskje noen av
oss alt har merket at G[ud] gjennom krigen vil oss noe.» Med disse setningene
kan Seip ikke eksklusivt ha tenkt på Tyskland; bestemmelsen «i tilværelsen»
gjør det lite sannsynlig. Han sier det samme, men med andre ord, tre år senere:
«[N]år vi tenker oss om, når vi ser på tilværelsen med åpne øyne, ser vi da ikke
at ondskapen har en veldig makt til alle tider?»10 Krigen får her en åndelig
forklaring.
Vi kan ikke av dette slutte at predikanten ser på menneskene som viljeløse
marionetter på historiens scene. Tvert imot: Seip blir aldri trøtt av å holde de
kategoriske etiske krav fram for menigheten. Skylden ligger i hvert fallent menneske, fordi egenkjærligheten hele tiden hevder seg. Dersom den bekjempes effektivt, vil også fenomenet krig bli mindre aktuelt.
8

Amundsen, Kollegialitet og interessekamp. Den norske kirkes presteforening 1900–2000, 144 ff.

9

Preken på 5. s. e. påske 1940 (Matt 6, 5-13): Således skal I be. Jfr. Lignende formuleringer i kollektbønnen i takkegudstjenesten for freden i juni 1945.
10

Preken på palmesøndag1943 (Joh 12, 20-33): Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.
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Men Seip omtaler likevel flere ganger krigen på en måte som enten forutsetter et passivt subjekt, eller han lar krigen selv bli dette subjekt: «[D]en siste forferdelige krig brøt inn over verden».11 Han taler om «krigens ødeleggelser» (for
øvrig et helt alminnelig, og ikke nødvendigvis betont, uttrykk), om «krigens
uvær» og om at Norge «kom med i krigen». Men hvem «trakk» da vårt land ble
«trukket» med inn i krigen?12
Innimellom skimter vi «historien» som aktør, og flere ganger regnes krigen
sammen med naturkatastrofer: Når vi leser Jesu ord om at folk skal reise seg mot
folk, og rike mot rike, og om at store naturkatastrofer skal gå over jorden, da er
det umulig annet enn at våre tanker vender seg mot den tid vi selv gjennomlever.13
Seip vek ikke unna for å omtale krigen i forkynnelsen. Det trakk han meget
effektfullt inn i en preken i 1941: «Det er et av de sterkeste ord jeg kjenner, ordet om at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal
åpenbares på oss […] For den nærværende lidelse er i sannhet å akte» (min
uth.). Men også dette brukte han som en anledning til å snakke om livets, ikke
krigens, alvor, og om frelsens herlighet:
Vi behøver ikke engang å tenke på den sum av blod og tårer, av ufattelige, utenkelige lidelser som følger i krigens fotspor, og som er slike at vi vegrer oss ved å tenke på dem …
(Men) vi må få vår del av dem, vi også. For vårt legeme skal inn i dødens strid.14

Senere i krigsårene sier han i en preken: «... også om den tid vi lever i, passer det
å si: «dagene er onde […] nå er det onde tider». Vi gjør oss ikke skyldige i noen
overdrivelse når vi sier det.»15
Men Seip kritiserer aldri Tyskland direkte i sine prekener. Han bekrefter derimot indirekte – ved sine mange allusjoner til «situasjonen i dag» – tilhørernes
motvilje mot dem som har invadert Norge. Slik sett nører han ikke opp under
noen aggresjon. Når invasjonen, okkupasjonen og krigen omtales, griper han til
passiv-former eller et utydelig «det»: Noe hender, ‘det’ kommer over oss, vi
‘dras inn i’.
Dette stemmer for så vidt med Seips tenkning om på hvilken måte kirken kan
tale konkret om det han i en artikkel før krigen kalte «de samfundstekniske
spørsmål».16 I det prinsipielle spørsmålet om statens forpliktelse på retten, var
saken avklart, jfr. Kirkens Grunn. Men en tilsvarende felles avklaring av krigen
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11

Preken på 7. s. e. tref. 1940 (Luk 14, 12-15): Venter kjærligheten gjengjeld?

12

Preken på påskedag 1945 (Luk 24, 1-9): Livsfornyelse eller evig liv?

13

Preken på 2. s. i advent 1940 (Luk 21, 25-36): Rett eder opp og løft eders hoder.

14

Preken på 4. s. e. tref. 1941 (Rom 8, 18-23): Skapningens sukk og Guds barns lengsel.

15

Preken på 20. s. e. tref.1944 (Ef 5, 15 ff): Ikke som uvise, men vise.

16

«Kirken i døgnets strid», i: Norsk Kirkeblad 25, nr.1 (1928), s. 6.
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– ikke som fenomen, men som faktisk hendelse i Norge – hadde ikke skjedd.
Man tok krigen for gitt, og viste til Haag-konvensjonens bestemmelser om hvilke regler som skulle gjelde under slike omstendigheter.

Tysk ordningsteologi – krigen i Guds plan
Til dette kan jeg føye et annet aspekt som ikke må undervurderes: Etter Seips
syn gikk veiledningen til en rett holdning fra Guds ord til den enkelte. Kirken
skulle ikke i detalj foreskrive hvordan denne holdningen kunne føres videre til
en rett handling, og slett ikke på det politiske planet. I dette henseendet var trolig
ikke bare Seip, men hele kirken, påvirket av tradisjonen fra tysk ordningsteologi.17
Prekenen Seip holder på den siste søndagen i kirkeåret i 1944 går trolig
lengst – av alle hans prekener i krigsårene – i omtalen av nå-situasjonen og i å
hjelpe menigheten til å applisere den dramatiske prekenteksten (Matt 24) – men
samtidig med en interessant tilføyelse:
Mange vil også synes at de kjenner vår egen tid igjen når Jesus taler om vanhelligelse av det hellige, og om falske Messiaser og falske profeter […] Jeg tror
ikke at det direkte og likefrem er om begivenhetene i Europa i det 20. århundre
Jesus taler.18

Men så bekrefter han likevel den følelsen folk sitter med. For Jesu «ord passer
på alle de tider da ødeleggelsens krefter rår grunnen i et land». Seip beskriver sin
egen frykt for at den vesterlandske kultur kan gå under, og en gang skal det ta
slutt. Verden skal gå under: «Det er om disse ting Jesus taler til oss i dag», sier
han så direkte.
Seip taler flere ganger om at det ser ut som om «menneskeslektens historie»
har artet seg slik at byggende perioder ender i hovmod. Som et Babels tårn ønsker menneskene å bygge sin egen lykke, før synden på nytt viser sin forferdelige
makt, noe verdenskrigen er det beste og verste eksempel på. Det er slik krigen
framstår og tolkes som (valgt) «skjebne». Her relaterer Seip selv den hybris som
lå bak byggingen av Babels tårn til de som satte krigen i gang.
Seip har ikke et naturalistisk syn på krigen, altså at den med nødvendighet
måtte komme. Han ser den heller ikke – slik noen lutherske dogmatikere har
gjort – som en nødvendig ordnende faktor i verdenshistorien, og slett ikke som

17
«[F]ormidlingen fra kristen tro til konkret politisk handling skjer ved den enkelte kristne». Bakkevig,
«Ordningsteologi og atomvåpen: En studie i Paul Althaus’, Walter Künneths og Helmut Thielickes sosialetikk»,
171.
18

Preken på 25. s.e. tref. 1944, Jesus Kristus – vår tilflukt i hårde tider.
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en før-syndefalls (!) realitet.19 Krigen er en konsekvens av syndefallet. I dette
perspektivet er krigen menneskets onde skjebne. Derfor kan den bare overvinnes
ved at menneskehjertene forandrer seg etter Kristi vilje. I sitt syn på krigen som
skjebne, men ikke på dens prinsipielle uavvendelighet, er Seip mer på linje med
Walter Künneth: «Derfor er det utopisme og ubibelsk optimisme å tro at det er
mulig å slippe unna den skjebne som krigen er».20
Seip mener trolig at det bare er mulig å etablere et årsak-virkning forhold på
et overordnet, prinsipielt plan. Egenkjærligheten fungerer som en antropologisk
eller til og med ontologisk nøkkel (Künneth bruker uttrykket «ontisk») som forklarer sluttresultatet: krigens elendighet.
Men krig som skjebne må ikke – i Seips forståelse – ha en passiviserende effekt, i den forstand at skjebnen løfter mennesket ut av kampsonen, og gjør det til
en uforpliktet betrakter. Skjebneforståelsen fritar ikke mennesket fra å kjempe
for fred, frihet og godhet. Derfor er krigen et tema for etikken – et locus. Men i
forkynnelsen blir dette behandlet slik at det utfordrer enkeltindivider mer enn det
sosiale fellesskapet. Spranget fra individual- til sosialetikk blir ikke tatt. Seip blir
her som i andre lignende spørsmål stående i en prinsipiell sinnelagsetisk posisjon, og hans rettledning blir derfor generell og lite konkret.

Krig og dødsstraff
Henrik Aubert Seip var blant dem som hevdet et strengt og rettferdig oppgjør
med landssvikerne. Men han avviste bruk av dødsstraff. Straffen skal bidra til å
forbedre og oppdra et menneske, men ved «dødsstraff blir enhver mulighet avskåret for at kjærlighetens mål kan nåes overfor det menneske som mister sitt
liv». Han viser til at det ikke har vært eksekvert noen dødsdom i Norge på de
siste sytti år. Selv om avsløringen av «redslene i fengsler og konsentrasjonsleire» har «overbudt alt det vi tenkte oss», er det ikke rett å straffe med døden.21
Seip vil ikke argumentere mer for holdningen sin til dødsstraffen. I stedet viser han til sannhetsvitner, blant annet til det som pastor (senere biskop) Dagfinn
Hauge fortalte til en avis om noen dødsdømtes unge gutters siste timer, og det

19
Som Paul Althaus; med sitt historiesyn blir han nødt til å plassere «historiens konfliktlov» under Guds
opprinnelige vilje, og altså ikke som noe som ligger mellom syndefall og forløsning. Bakkevig, «Ordningsteologi
og atomvåpen: En studie i Paul Althaus’, Walter Künneths og Helmut Thielickes sosialetikk», 22.
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Seip, Henrik, Den kristnes kjærlighet til fiender, Skien 1945.
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vitnesbyrdet de bar fram: «Hils våre landsmenn, og si at de ikke må gå med hatog hevntanker. Be dem bygge Norge i kjærlighet.»22
Debatten om dødsstraffen var heftig i kirken og i samfunnet ellers etter krigen. Det var et hovedtema på presteforeningens generalforsamling i Trondheim i
1947. Etter et foredrag der professor Johs. Andenæs talte om «Individuelle og
almene problemer under rettsoppgjøret», ble det livlig debatt «om dødsstraffen,
som prestene mannjevnt gikk imot».23
Men det var unntak. Leiv Aalen hevdet i debatten at den lutherske kirke offisielt anerkjenner dødsstraff som dødsmåte (Confessio Augustana art. 16), og han
kunne derfor ikke protestere mot den. Aalen la til at etter å ha hørt Quislings tale
9. april 1940, mente han at han også hadde fortjent en slik straff.
Men Seip går til motangrep. Spørsmålet var så viktig for ham at han den neste dagen, og utenom programmet, tok «Augustana med opp i generalforsamlingen, begjærte ordet og leste opp art. 16. Han fremholdt at dødsstraffen her ikke
var prinsipielt behandlet.»24
Det hadde Seip dekning for å si. I CA 16 inngår dødsstraffen i en opplisting
av de ting kristne kan gjøre eller godta, ut fra gjeldende lover; spørsmålet behandles ikke prinsipielt. Dødsstraffen nevnes som en gitt og uomtvistet sak. Men
dermed er det samtidig også tydelig at det ikke er noen polemikk mot dødsstraffen i denne paragrafen, som inngår i kirkens bekjennelse.
Seip var ikke alene i sin motstand mot bruk av dødsstraff i rettsoppgjøret etter krigen, og fremst blant dem som kjempet for dette synet, var hans svoger Eivind Berggrav.25 Men han gjorde det på en måte som skaffet ham uvenner på alle
kanter, og som påførte ham nidordet «silkebispen» i Dagbladet. 26 Berggrav
kompenserte på sett og vis sin avvisning av dødsstraffen med ellers å anbefale
en så streng dom at dødsstraff ble et unødvendig virkemiddel.27 Derfor kom
22
Noen av disse fortellingene finnes i følgende bøker: Hauge, Dagfinn, Slik dør menn (Oslo, Lutherstiftelsen, 1945), og i: Pro patria: til minne om studenter som falt i kampen for Norges sak (Oslo, Norges Kristelige
Student- og Gymnasiastlag, 1945).
23

Svendsen, Den norske kirkes presteforening 1900-1950, 76.

24

Ibid.

25

Det samme synet hadde redaktør Johs. Lavik i Dagen, som hevdet at bare den stat som prinsipielt godkjenner dødsstraffen, bør bruke den. Den norske loven om dødsstraff innebar «å handle mot sine prinsipper».
Lavik, som også var jurist, karakteriserte denne loven som «en av de verste anstøtsstenene i landssvikoppgjøret.»
Lederartikkel 29. 1. 1948. Her sitert fra: Mosevoll, Audun og Tveiten, Asbjørn, Redaktøren med gullpennen:
Johannes Lavik: Tilbakeblikk på en profilert pressemann (Oslo, Lunde, 2012), 105 f.
26
En mer utførlig framstilling av dette i: Heiene, Eivind Berggrav. En biografi, 379 ff. Inge Lønning hevder
at den godviljen kirken hadde opparbeidet i folket under motstandskampen, langt på vei ble «rasert» som en
følge av Berggravs holdning i rettsoppgjøret: Montgomery, Ingun og Lundby, Knut, Statskirke i etterkrigssamfunn: kirkehistoriske og sosiologiske synspunkter på Den norske kirke etter 1945 (Oslo, Universitetsforlaget,
1981), 49–59.
27
«Nettopp ved å holde på et gjennomført strengt oppgjør for alle, muliggjør vi en rettsbevissthet som er
sterk nok til ikke å behøve dødsstraffen.» Berggrav, Folkedommen over N.S. Hva vil være rett av oss? Oslo
1945, 38.

83

Egil Morland

Berggrav også i motsetning til dem i kirken som prinsipielt forsvarte bruk av
dødsstraff, men som for øvrig la an en mer forsonlig linje enn ham. Kritikerne
(bl.a. Ole Hallesby, Tormod Vågen og H.E. Wisløff) tok senhøstes 1945 offentlig til orde for et mer forsonlig rettsoppgjør.28
Det var virkelig et ambisiøst program å kombinere en slik praksis med et
sinn som var «renset» for «hats og hevns tanker».29
For kirken må det ha vært et tankekors at den siste som ble henrettet etter
dødsdom i Norge etter rettsoppgjøret (28. aug. 1948), var statsråd i Kirke- og
Undervisningsdepartementet, Ragnar Skancke. Det var etter de flestes mening
en urimelig hard dom. Kanskje det også gjorde sitt til at det ble den siste.
Egil Morland, f. 1950. Cand.theol. og dr.philos. Førsteamanuensis ved NLA
Høgskolen, Bergen. Morland var leder i Den norske kirkes presteforening 19921997.

28
I praksis må Berggravs holdning langt på vei ha seiret. Norge, som på landjorden hadde sluppet lettere
unna krigens følger enn de fleste europeiske land, hadde det mest omfattende rettsoppgjøret av alle. Ikke i noe
annet land ble forholdsmessig flere dømt til fengselsstraffer enn her (633 for hver 100 000 innb.): Kroglund,
Hitlers norske hjelpere. Oslo, Historie & kultur, 18 ff og 407 ff.
29
Frontene var harde. Martin Tranmæl engasjerte seg på lederplass i Arbeiderbladet mot det han mente var
«en medlidenhetskampanje til fordel for nazistene». Jaklin, Asbjørn, De dødsdømte (Oslo, Gyldendal, 2012), 25.
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Værnspræstens embedsforståelse
og oppgave i krig* 1
AV HANS VIUM MIKKELSEN

Danmark har siden 2002 været en nation i krig. Vi sender ikke længere «kun»
vore soldater af sted på fredsbevarende, men også på fredsskabende missioner.
Hvad indebærer det for værnspræsternes embedsforståelse og identitet? En
gruppe af feltpræster og ideologiske støtter antager, at svaret er en ny «robust
teologi», der har til formål at give en teologisk underbygning af det politiske
mandat. Andre, herunder undertegnede, ønsker i stedet at se værnspræsternes
arbejde i forlængelse af det hjemlige sognearbejde, hvor opgaven består i at
tjene de enkelte soldater med gudstjeneste, sjælesorg og samtale. Værnspræsten
skal hverken underbygge eller underminere det politiske mandat. I stedet skal
han med sin forkyndelse af evangeliet holde soldaterne fast på både deres og
fjendens medmenneskelighed.

Den militære opgave i Afghanistan
Som beskrevet i forordet har Danmark siden 2002 været en nation i krig. Med
indsættelsen af hæren i Afghanistan i 2002 blev Danmark en krigsførende
nation, der ikke længere «kun» tog del i fredsbevarende FN-operationer, men
som nu også udsender soldater til egentlige krigshandlinger i såvel Nato- som
FN-regi. Operationen i Afghanistan blev i udgangspunktet beskrevet som en del
af den globale kamp imod terror. Det fremgår bl.a. klart af et speciale
omhandlende Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitik udarbejdet ved
Forsvarsakademiet i 2004.
I dag er begrundelsen en anden. Hærens Operative Kommando fremfører på
sin hjemmeside, at de danske styrker i Afghanistan har et flersidet mandat: 1) De
danske soldater skal bidrage til at skabe og opretholde sikkerhed i
Artikkelen har tidligere vært trykket i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr 128/juni 2012.
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indsættelsesområdet. Det sker bl.a. ved patruljering i lokalområdet og ved at
skabe et tillidsforhold til den afghanske befolkning; 2) De danske soldater
understøtter forskellige genopbygningsprojekter i samarbejde med såvel
udenrigsministeriet som civile, afghanske myndigheder; 3) De danske soldater
udfører sikkerheds- og stabiliseringsoperationer, hvilket spænder fra
sikringsopgaver til egentlige kamphandlinger. Fjenden beskrives her som både
Al Qaida, Taleban og kriminelle narkokarteller. Det er med andre ord en
mangefacetteret opgave, som de danske soldater, der indgår som en del af Natostyrken, skal varetage.
Hvordan de tre mandater er afvejet i forhold til hinanden som henholdsvis
stillet mandat og som konkret handling i praksis, har jeg ikke kunnet finde
dokumentation for. Men i hvert fald kan jeg konstatere, at det i den offentlige
debat er det egentlige krigsførende mandat, som er i fokus. Og det er også i
forhold til dette mandat, at der har rejst sig en debat om præstens rolle i felten.
For ændres værnspræstens opgave og selvforståelse, når missionen ikke længere
kun er fredsbevarende, men også er fredsskabende? Hvis ja, hvordan skal det så
tænkes sammen med den teologiske embedsforståelse? Implicerer de særlige
vilkår i felten, at der skal en anden og særlig embedsforståelse til, som
suspenderer den derhjemme i sognet, arresten, på hospitalet eller gaden? Eller
skal den hjemlige embedsforståelse skærpes i lyset af det, som sker ude i felten?
Eller er der tale om, at den samme embedsforståelse må udleves under vidt
forskellige vilkår?
Anledningen til den opståede debat om værnspræstens opgave og forståelse
af embedet var udgivelsen af bogen Løvehjerter, med panserinfanteristerne i
Helmand, der beskriver feltpræsten Thomas Østergaard Aallmanns erfaringer og
praksis som udsendt feltpræst i Afghanistan i 2008. Efterfølgende er det i
diskussionen af en feltpræsts opgaver kommet frem, at i hvert fald én feltpræst
har deltaget aktivt i forsvar af lejren, og at han herunder har deltaget i et forsøg
på at lokke fjenden frem. Dette har medført et spørgsmål om, hvornår det er
berettiget at hævde, at feltpræster bruger deres våben i selvforsvar, hvilket er den
eneste legitime grund til, at værnspræsten, som nonkombattant, må gribe til
våben.
Der er med andre ord brug for en afklaring af, hvad der er værnspræstens
opgave og hverv, identitet og selvforståelse. Dette hænger tæt sammen med
udviklingen i de militære operationer og dermed ikke kun med militærets egen
selvforståelse, men også med den selvforståelse, vi får som krigsførende nation.
Der er markant forskel på de vilkår, hvorunder både soldater og værnspræster
har været udsendt til Cypern, Balkan, Irak, Afghanistan, Libyen og Afrikas
Horn. Til dette hører en tydeliggørelse af, hvad såvel folkekirken som militæret
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forventer af værnspræsterne. Det er overvejelser, som ikke kun kan gøres i felten
endsige være forbeholdt tidligere udsendte. Praksis behøver ikke at være ret, blot
fordi det er praksis. Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at debatten om
feltpræstens opgave og virke har været knyttet så tæt sammen med missionen i
Afghanistan – måske er denne kendsgerning en del af selve problemstillingen?

Robust teologi?
Aallmans bog og det efterfølgende forsvar af den heri fremførte position bliver
af lektor i nordisk sprog og litteratur Hans Hauge beskrevet som et forsøg på at
udarbejde en robust teologi med inspiration fra det angelsaksiske, lidt ligesom
Grundtvig. For som Hauge anfører det i en kronik i Kristeligt Dagblad (herefter
KD), har tyskerne, og dermed den tyske teologi, det ikke så godt med krige, da
de kun har ord for nederlag og tabte krige! For Hauge er det således et
sundhedstegn, at teologien remytologiseres i et forsøg på at generobre såvel
metafysikkens som nationalstatens teologiske nødvendighed. For feltpræsten
skal kunne give et teologisk svar på, hvorfor danske soldater skal dø i
Afghanistan for Danmarks sag.
Det er det samme spor, som feltprovst Thomas H. Beck forfølger i sin kronik
i samme serie «10 år i krig» i KD. Heri anfører han, parallelt med Aallmann og
Hauge, at det er et spørgsmål om et andet livssyn. Et liv i ånd er et liv i kamp, og
denne kamp kommer i særlig koncentreret grad til udtryk på slagmarken, hvor
mænd og kvinder er villige til at gå i døden for fred, frihed, familie og land.
Kampen i Afghanistan er en kamp for Danmark, for bevarelsen af «sit land, for
fred og frihed og de værdier, som Danmark er bygget på». Kan eller vil man
ikke dele dette synspunkt, er man uden ånd og karakteriseres af Beck som en
«forkælet velfærdspacifist».
Bemærkelsesværdigt er det, at de anførte feltpræster og deres ideologiske
støtter hermed synes at komme med et teologisk overbud på, hvorfor den danske
regering og Folketinget har sendt danske soldater i krig under ledelse af Nato på
et FN-mandat.2 I hvert fald forholder de sig ikke til det (både mere nøgterne og
pragmatisk beskrevne) mandat, som Hærens Operative Kommando selv anfører.
For Beck, Hauge og Aallmann er krigen i Afghanistan altså en krig for
Danmark. Et lignende argument har jeg ikke set anvendt om de øvrige FNoperationer, som vi har deltaget i. Det kunne forlede en til at tro, at den egentlige
uudtalte begrundelse for denne antagelse er, at der reelt er tale om en krig
2

Udover Hans Hauge har også Torben Bramming, Søren Krarup, Kathrine Winkel Holm, Marie Krarup,
Kathrine Lilleør, Iben Tranholm og Johannes H. Christensen markeret sig som markante fortalere for den remytologiserende tilgang.
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mellem to religioner. I hvert fald mere end antyder Hauge dette i sin kronik,
hvor han ironiserer over, at feltpræsterne for nogle bedrevidende
skrivebordsteologer ikke må sige, at soldaterne i Afghanistan dør for Gud og for
Danmark. I selvsamme kronik er Hauge da også i stand til at se det som en
teologisk udfordring og opgave at skabe sammenhæng mellem teologi og krig,
folkekirken og en aktivistisk udenrigspolitik.
Teologien bliver hermed underlagt et politisk formål, eller rettere: Teologien
bliver brugt til at overbyde det pragmatisk, politisk stillede mandat. For som
lektor Jørgen Grimstrup, ligeledes i artikelserien «10 år i krig», har gjort
opmærksom på, har de danske soldater de facto til opgave at «hjælpe præsident
Karzais moderat-muslimske styre i Kabul». Men en sådan nøgtern konstatering,
der ligger i forlængelse af Hærens egen beskrivelse af det stillede mandat, er der
ikke plads til, når teologi som hos Beck, Aallmann og Hauge underlægges
kulturkampens indre logik.

Remytologiseringens dobbelte formål23
Remytologiseringen tjener til at give en mytologisk ramme at forstå krigen ud
fra for derigennem at give soldaterne kraft og styrke til at fortsætte kampen mod
«barbariet og voldens rige». Soldaterne beskrives af Aallmann som
«dragedræbere», «der skal dræbe dragen for det skønnes skyld, for fredens
skyld, som har sovet 100 år i Afghanistan». De er «riddere, der skal hugge
tornene ned og kysse og befri prinsessen».
Remytologiseringen tjener kort fortalt to formål. For det første opstiller den
en sort-hvid virkelighed, hvor de danske soldater er helte, som bekæmper det
onde. For det andet er mytologien indlejret i et neokonservativt forsvar for
nationalstaten. Det danske monarkis folketanke har sine rødder i overgangen fra
Israels 12 stammer til ét folk under kong David. Soldaterne i Helmand udgør en
udskudt forpost af Danmark, hvor der kæmpes for bevarelsen af det danske folk
og den danske nationalstat. Krigen i Afghanistan kommer på denne måde til at
fremstå som en kamp mellem en bibelsk funderet nationalstat og en afghansk
ikke-kristen klantænkning.
Den mytologiske udlægning af krigen er ikke udtryk for en robust teologi,
der kan tåle at blive mødt med død og ofre. Det er i stedet udtryk for en religiøs
begrundelse for at gå i krig, der indebærer, at krigens reelle mandat sløres eller
rettere forvanskes. Mandatets indhold bliver i den mytologiske fremstilling
forrykket fra et pragmatisk, politisk mandat til et ideologisk ditto.
2
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Det politiske mandat giver i udgangspunktet plads til senere at kunne indgå i
forhandlinger med fjenden, herunder eventuelt at kunne trække sig tilbage i
tilfælde af, at dette måtte anses for at være den bedste politiske løsning. Den
ideologiske begrundelse giver derimod ikke mulighed for en sådan nøgtern
tilgang. Her kan der ikke forhandles med fjenden. Her kan der ikke være tale om
trække sig tilbage. I stedet rykkes vi ind i en «alt-eller-intet verden», hvor alt
bliver til et spørgsmål om ære og hæder.
Det er ikke værnspræstens opgave at indlejre soldaterne i en sådan
ideologisk forankret forståelse af krigens anliggende. For når tilbagetrækningen
så eventuelt en gang måtte finde sted, har denne ideologiske indlejring den store
bivirkning, at kampen med ét stemples som forgæves. Hvilket må være et slag i
ansigtet på de soldater, som har kæmpet med mytologien som fortegn. Sagt i
andre termer: Den form for remytologisering, som her finder sted, har som
bivirkning, at det relative forveksles med det absolutte, hvilket intet har at gøre
med, om man har ånd eller ej.

Værnspræsternes opgave
Værnspræsterne deler soldaternes virkelighed forstået på den måde, at de er
sendt af sted under de samme vilkår som soldaterne. Men det indebærer ikke, at
skellet mellem præst og soldat udviskes. Værnspræsten skal ikke forstå sig selv
som kriger, lige så lidt som værnspræsten skal motivere soldaterne til kamp.
Værnspræsten skal indgyde soldaterne livsmod, ikke kampmod. Værnspræsten
skal altså ikke opfatte sig selv som en af «svendene», lige så lidt som han eller
hun skal give soldaterne et indtryk af, at Gud holder med dem i kampen mod
fjenden. Gud kan ikke degraderes til at holde med den ene part i krigen. En
sådan gud er mere maskot, end Han er Gud.
Præstens opgave i felten skal i videst muligt omfang forstås i sammenhæng
med præstens arbejde hjemme i sognet. Hun eller han skal holde gudstjeneste,
øve sjælesorg, snakke med soldaterne og være til stede i lejren på en sådan
måde, at soldaterne aldrig er i tvivl om, at de kan tale med præsten om hvad som
helst. Og netop derfor er det vigtigt, at præsten i solidaritet med soldaterne ikke
gør sig selv til kriger, for at præsten og kirken kan udgøre det frirum, hvor tvivl,
anfægtelse, frustration og mismod kan komme til orde. Det er med andre ord
også præstens rolle at udgøre en forbindelse til det normalliv, som soldaterne
udsendes fra, og som de skal hjem til efterfølgende.
Værnspræsten er sendt med soldaterne, for at de også skal have mulighed for
at høre evangeliets forkyndelse, fejre gudstjeneste og få sjælesorg. Præsten skal i
felten fungere som en slags åndelig ombudsmand, uden om hierarki og system.
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Han eller hun har altid samme rang som den, han eller hun taler med. Præsten
har som den eneste absolut tavshedspligt. Soldaterne har mulighed for at betro
sig til præsten om såvel personlige som professionelle forhold, som de ikke kan
gå andre steder hen med. Kirken kan med forkyndelsen af evangeliet rumme
alle, også den, der ikke slog til, den, der svigtede eller blev svigtet, lige så vel
som at præsten i forkyndelsen af evangeliet fastholder den enkelte soldat som et
frit og ansvarligt menneske.
Videre skal værnspræsten med sin forkyndelse af evangeliet holde soldaterne
fast på både deres og fjendens medmenneskelighed. Værnspræsten skal med
forkyndelsen af evangeliet give soldaterne mod til at leve og indsigt til at holde
fast i, at også fjenden er et medmenneske. Det indebærer ikke, at fjenden ikke er
fjende. Det indebærer ikke, at soldatens opgave ikke er at bekæmpe fjenden,
herunder at slå fjenden ihjel. Men det indebærer, at fjenden ikke må
dæmoniseres eller behandles som et dyr. En sådan nedgørelse har vi set
eksempler på i f.eks. Abu Graib. Generelt kan man sige, at jo mere sikker man er
på at føre en retfærdig og ideologisk begrundet krig, jo mere tilbøjelig er man til
at begå overgreb i selve krigsførelsen. Hvis krigen derimod fastholdes som en
sidste nødløsning, er der en tendens til, at konventionerne holdes højere i hævd.
Pointen er altså, at det er de samme embedsteologiske forudsætninger, som
ligger til grund for at være præst i felten og præst i Danmark. Uanset om man er
præst om bord på fregatterne Absalon og Esbern Snare, der beskytter den
internationale skibsfart ved Afrikas østkyst, om man er præst udstationeret på
flyvevåbnets base i Sicilien under krigen mod Libyen, om man er udsendt som
præst i Sandfordlejren i Afghanistan, eller om man er præst hjemme i Danmark,
må embedsforståelsen være den samme. At vilkårene, hvorunder
præstegerningen finder sted, er vidt forskellige, er indlysende, hvorfor det er lige
så indlysende, at varetagelsen af det konkrete embede naturligvis må tage farve
af den situation og sammenhæng, hvorunder den finder sted. Men det er på
ingen måde det samme som at hævde, at der skal udvikles en ny bagved
liggende embedsforståelse endsige en ny «krigsteologi» for præster i felten.

Værnspræstens status som nonkombattant
Soldater og værnspræster i Afghanistan og andre krigsområder lever under et
pres, som jeg, som ikke-udsendt, dårligt kan forestille mig. Og det skal vi, som
ikke har været udsendt, naturligvis have respekt for og in mente. Faktisk er det
ikke svært at forestille sig, at man også som værnspræst kan blive grebet af
krigens egen indre logik, når man er udsendt til tjeneste sammen med soldater i
krig. Men dette er ikke i sig selv et argument for, at det er illegitimt for andre
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end værnspræsterne selv at drøfte værnspræsteembedets formål og indhold.
Tværtimod er det en understregning af, at det er altafgørende, at såvel den
enkelte værnspræst som værnspræstekorpset som sådan forud for udsendelse har
gjort sig nogle grundlæggende teologiske overvejelser om embedets indhold og
form. Og at disse overvejelser også finder sted i et bredt og åbent forum.
At ville affeje en fælles samtale med en henvisning til sondringen mellem
teori og praksis er ikke kun udtryk for en forfejlet forståelse af den indre
sammenhæng mellem teori og praksis, men det er også udtryk for en manglende
forståelse for, at såvel værnspræster som soldater er sendt ud på et offentligt
mandat med et offentligt hverv. En sådan afvisning af alle, som ikke selv har
været udsendt, umuliggør enhver form for samtale, idet det i henhold til denne
tankegang kun er muligt at tale sammen med andre, der ikke blot har gjort de
samme erfaringer som én selv, men som også har tydet dem på samme måde.
Påkaldelsen af erfaring benyttes her som et påskud til at gøre sig resistent over
for andres holdninger og praksisser. Det er denne cirkelslutning, som umuliggør
en samtale med dele af feltpræstekorpset, hvor i hvert fald hærprovsten har travlt
med at beskrive kritikerne som værende mennesker «uden ånd» med et
«forkælet velfærdspacifistisk livssyn», der «dæmoniserer soldaten og dennes
arbejde». Kritikerne har nemlig i henhold til ham ikke fattet, at «baggrunden for
at gå i krig var af ånd». Hærprovsten tilføjer altså med andre ord en yderligere
kategori. Nu betinges retten til at udtale sig ikke længere kun af, om man selv
har været udsendt, men også af, om man er af ånd. Der er her tale om et dobbelt
bolværk imod indsigelser.
Det er klart, at såvel den enkelte soldat som værnspræst i kampens hede kan
komme til at gøre ting, som de bagefter, hvor presset er ovre, fortryder, idet de
selv vurderer, at de foretog et fejlskøn i situationen. Det er ikke denne
kendsgerning, som min kritik retter sig imod. Kritikken retter sig i stedet imod
de tilfælde, hvor eftertanken ikke sætter ind og sætter handlingsforløbet i
perspektiv. Og min kritik retter sig imod de tilfælde, hvor man fejlagtigt
ophæver denne kendsgerning til en dyd. Netop derfor er det så afgørende, at man
inden udsendelse har klare regler for såvel kombattanter som nonkombattanter.
For ellers skrider grænserne, og det hele mudrer til. Selv krig har regler og
konventioner. Giver vi slip på det, har vi tabt, for da har vi overgivet os selv til
barbariet.
Det er derfor meget tankevækkende – og foruroligende – at henholdsvis
formanden for Folketingets forsvarsudvalg, venstremanden Karsten Nonbo, og
Dansk Folkepartis forsvarspolitiske ordfører Marie Krarup har gjort sig til
fortalere for, at feltpræsterne gerne må gribe til våben, når de danske soldaters
lejre udsættes for angreb fra Taleban. De begrunder det bl.a. med, at
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modstanderne ikke respekterer konventionernes sondring mellem kombattanter
og nonkombattanter. Men at bruge dette som et argument for ikke selv at ville
overholde selvsamme sondring er vel det samme som at lade modstanderen
definere krigens regler? Eller rettere: Fjendens mangel på respekt for de
internationalt givne konventioner anses da som legitim grund til ikke selv at
skulle overholde dem. Hvilke andre krigskonventioner mener Nonbo og Krarup,
at vi ikke behøver at overholde? At en sådan argumentation udgør en form for
glidebane, synes temmelig indlysende. Også af denne grund er det altafgørende,
at præsterne holder fast i deres status som nonkombattanter.

Fastholdelse af krigens anfægtelse
Hvis værnspræsten aktivt deltager i krigstjenesten, udgør værnspræsten ikke
længere en frizone midt i krigens helvede, hvor der er rum til tvivl og
anfægtelse, og hvor spændingen mellem soldatens opgave og kristendommens
budskab om, at «du skal elske din fjende», holdes i hævd. Dette er her ikke sagt
som en anklage imod den enkelte soldat, der udfører sit hverv, men som en
fastholdelse af den kollektive skyld, der er en del af krigens væsen. Opgiver
værnspræsten sin status som nonkombattant, forsvinder denne spænding, og
værnspræsten kommer til at stå som en repræsentant for en civil-religion, der
enten direkte eller indirekte legaliserer krigen. Med andre ord: Det er også
værnspræstens opgave at være et symbol på den anfægtelse, som krigen udgør.
Krigen udgør ikke en destillering af det ægte og det sande liv.
Hvis krigens gru bliver ophævet i en ideologisk fremstilling af en entydig
kamp imellem det gode og det onde, går der ikke kun «krudt og kugler» i den
kulturelle legitimering af krigen, men også i teologiens overvejelser over forholdet mellem kristendom og krig.
Den nordamerikanske teolog Reinhold Niebuhr (1892-1971) er her værd at
gæste. Han skrev i 1940 essayet: «Why the Christian Church is not Pacifist».
Niebuhr var oprindelig stærkt tiltrukket af pacifismen, men hans iagttagelse af
udviklingen i Tyskland gjorde, at han endte med at afvise pacifismen som en
realpolitisk mulighed. For her var det nødvendigt at anvende magt til beskyttelse
af den svage part. Niebuhrs afstandtagen til pacifismen som et absolut krav er
dermed bestemt af hensynet til den svage part, hvilket anderledes formuleret vil
sige, at pacifismen i henhold til Niebuhr har den uheldige bivirkning, at
tyrannerne får alt for let spil.
Men dette er ikke på nogen måde ensbetydende med, at Niebuhr ophøjer
krigen til at være udtryk for en særligt åndfuld handling. Tværtom holder han
fast i, at pacifismen udgør en nødvendig og ægte anfægtelse, når demokratiske
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stater ser sig nødsaget til at bruge krigen og dermed volden som et politisk
instrument. Hvis krigen bliver til norm, hvis krigen anskues ud fra et entydigt
sort-hvidt verdensbillede, bliver resultatet, uanset hvilken sprogdragt man
iklæder det, kynisme. For som Niebuhr formulerer det, så fastholdes krigens
tragedie gennem pacifismens indsigelse. Så Niebuhr plæderer for den dobbelte
position: At kirken ikke skal være pacifistisk samtidig med, at den offentligt skal
forsvare dem, der af pacifistiske årsager nægter at tage del i krigen. Med
pacifismen fastholdes, at det grundlæggende er forkert at tage et andet
menneskes liv.
Niebuhr har nemlig sans for, at man altid må vende blikket indad. Krigen
kan ud fra et kristent perspektiv kun begrundes ud fra hensynet til den svage
næste. Og samtidig må vi erkende, at vi ikke kender vore egne motiver til bunds,
hvorfor det altid er muligt at stille spørgsmål ved, om der findes andre og mindre
ædle motiver bag de faktiske krigshandlinger. Videre står det klart for Niebuhr,
at det aldrig er muligt på forhånd at vide, om krigen fører til det ønskede
resultat. I visse tilfælde bliver resultatet af oprøret mod tyranni et lige så slemt
anarki. Også dette ansvar må man tage på sig, når man beslutter sig for at gå i
krig. Igen: Krig kan være nødvendig af hensyn til den svage part, hvorfor det
ikke er muligt at opstille en generel modsætning imellem kristendom og krig.
Kristendom er altså i henhold til Niebuhr ikke pacifistisk per se. Men omvendt
må krigens tragedie fastholdes gennem pacifismens indsigelse. Kristendommen
har altså «ikke råd» til at frakende pacifismens indsigelse enhver form for
legitimitet.
Altså: Det er ikke præsternes opgave at give en ekstra begrundelse for
krigen, lige så lidt som værnspræsterne med deres tilstedeværelse legaliserer
krigens politiske mandat. Kirken tager med udsendelse af værnspræsterne ikke
stilling til det politiske mandat. Den sender alene præster ud for at tjene de
enkelte soldater med gudstjeneste, sjælesorg og samtaler.
Det er en vigtig opgave, som kirken skal fastholde. Men det fordrer, at både
militær og kirke er bevidste om, hvad der er værnspræstens opgave og formål.
Værnspræsten kan ikke udgøre et værn og en beskyttelse imod krigens råhed,
hvis han eller hun solidariserer sig entydigt med soldaternes opgave. Det sidste
sker, hvis værnspræsterne opbygger en machoagtig selvforståelse, hvor man skal
legitimere sin ret til at være præst for de udsendte soldater ved at tage med ud på
farlige patruljer eller ved at gribe til våben, når lejren bliver beskudt. Præsten
skal ikke fremstå som symbolet for krigens entydighed, men for dens
ambivalente flertydighed. Måske sikres dette bedst ved, at man går tilbage til, at
værnspræsten ikke skal bære våben? Det ville i hvert fald gøre det tydeligt, at
værnspræsten forstår sig selv som udsendt nonkombattant.
93

Hans Vium Mikkelsen

Litteratur
Beck, Thomas H. 2012: ―Danmark er blevet ændret af at være blevet krigsførende‖, i:
Kristeligt Dagblad, d. 22. februar.
—, 2011: ―Folkekirken i krig‖, i: www.kirkenikoebenhavn.dk, d. 29. november.
Bramming, Torben 2010: ―Langt fra fronten‖, i: Dansk Kirketidende, 8, s. 244-245.
—, 2012: ―Vrøvl fra skrivebordsgeneralernes osteklokke‖, i: Kristeligt Dagblad, d. 19. januar.
Grimstrup, Jørgen 2012: ―Vi støtter soldaterne. Men danskerne er i tvivl om, hvorfor vi er i
Afghanistan‖, i: Kristeligt Dagblad, d. 21. februar.
Hauge, Hans 2012: ―Soldaterne kæmper for Danmark, hvad ellers?‖, i: Kristeligt Dagblad, d.
15. februar.
Henneberg, J. 2004: Danmarks (nye) udenrigs- og sikkerhedspolitik. Speciale ved
Forsvarsakademiet, Fakultet for Strategi og Militære Operationer.
Hærens Operative Kommandos hjemmesides beskrivelse af indsatsen i Afghanistan:
http://forsvaret.dk/hok/international%20Info/ISAF/Pages/default.aspx
Mikkelsen, Hans Vium 2012: ―Præsten skal ikke være kriger‖, i: Kristeligt Dagblad, d. 4.
februar.
—, 2011: ―Ude og hjemme med teologien i behold‖, i: Dansk Kirketidende 2, s. 22-23.
—, 2010: ―Præsten skal ikke være kriger‖, i: Dansk Kirketidende 9, s. 262-266.
—, 2010: ―Med Gud i krig‖, i: Dansk Kirketidende 7, s. 194-198.
Niebuhr, Reinhold 1991: ―Why the Christian Church is not Pacifist‖, i: Reinhold Niebuhr.
Theologian of a Public Life (ed. Larry Rasmussen), Minneapolis: Fortress Press, 1991 [1940],
s. 237-253.
Aallmann, Thomas Ø. 2010:. Løvehjerter, med panserinfanteristerne i Helmand. Odense:
Trykkefrihedsselskabets bibliotek.

Hans Vium Mikkelsen (f 1966) er rektor or Folkekirkens uddannelses- og
videnscenter (FUV) i Danmark. Han har en Phd-grag i teologi fra Det
teologiske fakultet ved Universitetet i Århus.

94

PACEM 19:2 (2016), s. 95-108
ISSN 1500-2322
© Feltprestkorpset

Konflikt mellan rättigheter*
En moralisk och etisk betraktelse på beslutsfattandet om internationella humanitära insatser; exemplet Libyen 2011

KRISTER WEDIN

I PACEM 18:2 2015 diskuteras en del om inbördeskriget i Syrien. Av och till
under denna konflikt har röster hörts om behovet av en intervention från det
internationella samfundet. Skyddet för civilbefolkningen nämns ofta som den
primära anledningen till en sådan intervention, Så var också fallet inför den
internationella insatsen i Libyen 2011. Och oftast accepteras beslut om
internationella insatser tagna av FN:s säkerhetsråd utan ifrågasättanden, då FN
uppfattas ha ett odiskutabelt mandat att besluta om insatser som den enda
globala internationella organisationen med våldsbefogenheter. Men även insatser
med stöd av FN-resolutioner kan diskuteras, inte minst utifrån etiska och
moraliska aspekter. Ty, även FN har att beakta olika rättigheter och väga dem
mot varandra, och någon självklar lösning finns inte. Två rättigheter som kan
ställas emot varandra är den nationella suveränitetsprincipen mot FN:s agerande
utifrån «Responsibility to protect», alltså att gå in och skydda civilbefolkningen
när de nationella myndigheterna inte längre vill, kan eller klarar av detta. Även
om övervägandena är generella inför säkerhetsrådets beslut så exemplifierar vi
diskussionen med att se vilka värden som företrädesvis togs i beaktande i
samband med FN:s ingripande i Libyen 2011.

Det anarkiska statssystemet och suveränitetsprincipen
Internationella förhållanden karaktäriseras av ett anarkiskt förhållande, det vill
säga ett förhållande mellan stater med frånvaro av en överordnad regering.1 Den
Denna artikel är en bearbetning av en PM skriven vid Teologiska Högskolan i Stockholm i mars 2015 under temat Fallstudie av konflikt mellan rättigheter.
1

Østerud, Ø. (1997) Statsvetenskap. Introduktion i politisk analys. Stockholm: Universitetsforlaget, s 304
och Nye, J. (2007). Att förstå internationella konflikter, andra upplagan. Malmö: Liber. s. 17.
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mest formaliserade regeluppsättningen inom internationella förhållanden, den så
kallade folkrätten, åtnjuter en svagare och mer primitiv rättsform än de enskilda
staternas rättssystem. Det folkrättsliga regelsystemet utgörs huvudsakligen av
sedvanerätt och traktatbaserad rätt. De sedvanerättsliga reglerna har sakta
utvecklats till något som staterna själva betraktar som juridiskt bindande medan
traktaterna är regler som satts på pränt i mellanstatliga avtal och som är bindande för parterna.2 Den grundläggande normen häri är «pacta sunt servanda» – den
sedvanerättsliga regeln att «avtal skall följas» – även om det inte finns någon
högre instans som kan fastställa regelverket och tvinga igenom dem. 3 Det finns
inte någon överstatlig legitim aktör som kan tolka och påtvinga mänskliga rättigheter.4 Istället präglas folkrätten av internationella maktförhållanden.5
Statens suveränitet inom sitt eget territorium utgör grunden för såväl tillämpningen av folkrättens regler6 som den nationella rättsutövningen. Joseph
Nye anför två olika sätt att se på internationell politik utifrån två olika teoretiska
perspektiv. Inom realismen är «krig och användande av våld kärnproblemet
inom internationell politik» medan den liberala hållningen ser att stater fungerar
vid sidan av varandra och där internationella organisationer som FN bidrar till
sammanhanget.7 Nils Andrén kompletterar sedan detta med det idealistiska, även
kallad utopiska perspektivet, som ser möjligheten att förvandla det anarkistiska
statssystemet till en fungerande internationell rättsordning baserad på folkrätten
och internationella organisationer.8

FN-stadgans förbud mot våldsanvändning
Enligt FN-stadgan förekommer två tillfällen då militärt våld får tillgripas. Det är
efter beslut av säkerhetsrådet9 samt i självförsvar.10 I FN-stadgans kapitel VII
framgår att det är säkerhetsrådet som fastställer om det föreligger hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandlingar med rätt att besluta om åtgärder för
2
Bring, O. & Körlof, A. (2002) Folkrätt för totalförsvaret, tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik,
ss. 14f.
3

Østerud, s. 308.

4

Namli, E. (2014) Human rights as ethics, politics and law. Uppsala studies in Social Ethics 43. Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis, s. 209.
5

Østerud, s. 309.

6

Bring & Körlof, s. 17.

7

Nye, ss. 17f.

8

Andrén, N. (2002) Säkerhetspolitik. Analyser och tillämpningar, andra upplagan. Stockholm: Norstedts
Juridik, s. 60.
9

FN-stadgan, artikel 42.

10
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återställande av internationell fred och säkerhet.11 Hur hot mot freden, fredsbrott
eller angreppshandlingar ska definieras finns inte fastställt i FN-stadgan, utan de
stora staterna, framförallt USA och Ryssland, vill ha kontroll över besluten.12
Trots att FN:s grund inte var interna konflikter finns i FN-stadgans artikel 2(7)
beskrivning av dess möjlighet att använda tvångsåtgärder enligt kapitel VII i staters egna «behörigheter».13 Michael E Brown skriver här att en förutsättning för
FN att använda militära styrkor under kapitel VII krävs att säkerhetsrådet har
identifierat en tydlig politisk målsättning för insatsen.14
Även om grundläggande mänskliga rättigheter återfinns i FN-stadgans artikel 1(3) så argumenterar Farhad Malekian för att FN själv på flera sätt underminerar de legitima, politiska och moraliska värdena av de mänskliga rättigheter de
är satta att upprätthålla.15 Samtidigt behöver man också ha i åtanke att FN bildades utifrån förutsättningarna efter andra världskriget för att upprätthålla internationell fred och säkerhet mellan stater.16 Dagens mer komplexa och komplicerade konfliktstrukturer var inte i åtanke när FN bildades och FN-stadgan skrevs.

Skyddet för civilbefolkningen
Vidare omnämner FN-stadgans artikel 1(3), som ett av FN:s ändamål, att främja
aktningen av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 17 The Universal
Declaration of Human Rights från 1948 anger en gemensam standard för skydd
av mänskliga rättigheter.18 Deklarationens principer har dock inte kraft som
lagstadgande överenskommelse, utan omhändertagandet av det och andra överenskommelser förväntas ske inom ramen för nationella juridiska myndigheters
jurisdiktion.19
Genèvekonventionens tilläggsprotokoll från 1977 tar upp skyddet för civilbefolkningen i väpnade konflikter. Såväl i första tilläggsprotokollet gällande in-

11

FN-stadgan, artikel 39.
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Brown, M. E. (ed) (1996), The International Dimensions of Internal Conflict. Cambridge, Massachusetts:
MIT Press, s. 492.
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FN-stadgan, artikel 2(7).
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Brown, s. 514.

15

Malekian, F. (1995) The Monopolization of International Criminal Law in the United Nations. A Jurisprudential Approach, Second edition. Stockholm: Almqvist och Wiksell International, s. 143.
16

Malekian, s. 153.
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ternationella väpnade konflikter20 som i andra tilläggsprotokollet gällande ickeinternationella väpnade konflikter21 så finns ett tydligt skydd för civilbefolkningen om att dessa skall hållas skyddade från faror föranledda av militära operationer och inte heller vara föremål för attacker. 1949 års Genèvekonvention
och dess tilläggsprotokoll från 1977 är att betrakta som sedvanerättsliga.22 Intressant att notera är att första tilläggsprotokollet totalt omfattar 102 artiklar medan andra tilläggsprotokollet enbart omfattar 28 artiklar, samtidigt som det är det
andra protokollet som hanterar icke-internationella konflikter. Det har också
funnits ett svagt intresse från staterna att utveckla folkrättsliga regler för interna
konflikter. Dock ger de fyra Genèvekonventionerna från 1949 ett minimiskydd
genom den gemensamma artikel 3.23 Artikel 3 inleds med följande text:
In the case of armed conflict not of an international character occurring in the
territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall
be bound to apply, as a minimum, the following provisions:24

Här blir då också slutsatsen att det inte bara är stater som innefattas utan även
andra väpnade oppositionsgrupper.25
FN-stadgan är också uppbyggd för att hantera internationella konflikter, vilket tydligt framgår i kapitel VII om säkerhetsrådets mandat att besluta om åtgärder för återställande av internationell fred och säkerhet.
Även den till IV Haagkonventionen bifogade så kallade Martens-klausulen
anger ett skydd för civilbefolkningen. Grunden för den är att inte kunna agera
mot sådant som inte är reglerat och anger följande:
Intill dess en mera fullständig kod för folkrätten i krig utarbetats, anser de höga fördragsslutande parterna det lämpligt att förklara att i sådana fall, som
icke innefattas i konventionerna, skall civilbefolkningen och krigförande stå
under skydd av nationernas lagar som de framgår av bruket bland civiliserade
folk, av humanitetens bud och av det allmänna samvetets regler.26

Denna klausul kan också anses kunna tillämpas även vid interna konflikter.
Problematiken här kan vara att de stridande parterna i en intern konflikt inte respekterar de nationella lagarna och att det därmed heller inte finns någon maktstruktur att upprätthålla dem och se till att klausulen efterlevs. Det är också uti20
Protocol I, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, artikel 48 och 51.
21
Protocol II, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, artikel 13.
22
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från detta maktvakuum av skyddet för civilbefolkningen i interna konflikter som
tillkomsten av «Responsibility to protect» kan ses.
Men det är som Ove Bring och Anna Körlof skriver att «Bristen på utbildning, sanktioner och kontroll i förhållande till olika väpnade grupper har gjort att
den humanitära rätten i den typ av konflikter det här är fråga om [interna och
‘blandade’ konflikter] står inför gigantiska efterlevnadsproblem».27

Humanitär intervention och Responsibility to protect
Skydd av civilbefolkning är ingen ny företeelse och humanitära argument har
använts tidigare. Bland annat evakueringen av utlänningar i Liberia 1990 och
upprättandet av skyddszoner för förföljda kurder i Iraks gränstrakter mot Turkiet
1991 är sådana exempel.28 Bosnien och Somalia 1992, Rwanda 1994 och Kosovo 1999 är andra konflikter som haft den humanitära aspekten på dagordningen.29
En expertgrupp inom FN uttalade sig 2005 om ett internationellt ansvar för
att skydda civilpersoner vid krig och kränkningar av mänskliga rättigheter.30
Principen «Responsibility to protect» röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005 och handlar om staters skyldigheter att skydda sin egen befolkning.31
Resolutionen kom till efter diskussioner och arbeten som initierats efter misslyckandena med folkmord, krigsförbrytelser och etniska rensningar i Rwanda
och i före detta Jugoslavien under 1990-talet. Hur framtagandet och antagandet
av principen «Responsibility to protect» skett diskuterar jag inte vidare här, även
om det kan antas finnas såväl maktpolitiska som moraliska aspekter i dess
tillkomst.
I skyldigheten att skydda sin befolkning upptar «Responsibility to protect»
tre pelare, vilka är:32
Staterna har huvudansvaret för att skydda befolkningen från folkmord,
krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten,
Det internationella samfundet skall hjälpa staterna att uppfylla skyldigheten och stödja FN att skapa möjligheter för tidig förvarning,

27

Bring & Körlof, s. 230.
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Bring, O. (2000) FN-stadgan och världspolitiken, tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 139.
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Det internationella samfundet, genom FN, har en skyldighet att använda
diplomatiska, humanitära och andra fredliga åtgärder likväl som kollektiva tvångsåtgärder mot en stat som inte kan skydda befolkningen.
För tvångsåtgärder i enlighet med FN-stadgans kapitel VII krävs beslut i
säkerhetsrådet.33 Värt att notera i sammanhanget är alltså att «Responsibility to
protect» är framtagen som en resolution i FN:s generalförsamling och som sådan
inte bindande för medlemsstaterna, till skillnad från resolutioner antagna av
säkerhetsrådet. FN-stadgan ger säkerhetsrådets beslut ett juridiskt bindande
mandat genom formuleringen i artikel 25 som säger att «Förenta Nationernas
medlemmar samtycka till att godtaga och verkställa säkerhetsrådets beslut i
överensstämmelse med denna stadga.»34 Generalförsamlingens resolutioner är
inte juridiskt bindande på samma sätt utan ska enligt FN-stadgan enbart betraktas som rekommendationer.35

UN Security Council Resolution (UNSCR) 1970 (2011) och
1973 (2011)
De säkerhetsrådsresolutioner som primärt använts för hänvisningarna till den
internationella insatsen i Libyen 2011 var resolutionerna 1970 och 1973 från år
2011. I resolution 1970 (2011) uttalas tydliga krav på libyska myndigheter att
svara för befolkningens legitima rättigheter.36 Detta återkommer i resolution
1973 (2011) med kravet att skydda civilbefolkningen och möta deras grundläggande behov samt att det ges ett mandat till FN:s medlemsstater att agera för att
upprätthålla skyddet.37 Det framgår genom skrivningen i resolution 1973 (2011)
om «Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution
1970 (2011)»38 och «Demands that the Libyan authorities comply with their
obligations under international law, including international humanitarian law,
human rights and refugee law and take all measures to protect civilians and meet
their basic needs, and to ensure the rapid and unimpeded passage of
humanitarian assistance»39 att FN skjuter huvudansvaret för situationen i Libyen
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på regimen.40 Dock får övriga parter i konflikten sin kritik för att inte skydda
civilbefolkningen genom resolutionstexten «Reiterating the responsibility of the
Libyan authorities to protect the Libyan population and reaffirming that parties
to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to
ensure the protection of civilians.»41
Resolution 1973 (2011) beslutas med hänvisning till FN-stadgans kapitel
VII.42 Å andra sidan så hänvisar resolution 1973 (2011) till den nationella suveräniteten genom skrivningen «Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya».43 Vid omröstningen av resolution 1973 avstår Ryssland och Kina från att rösta med hänvisning till resolutionens godkännande av våldsanvändning,44 men röstar alltså inte emot och utnyttjar därmed inte sin vetorätt. I resolutionstexterna framkommer ingen direkt hänvisning till «Responsibility to protect», men i diskussionerna inför säkerhetsrådets beslut användes principen som
argument för ett ingripande.

Analys av rättigheterna
Øyvind Østerud anlägger ett perspektiv på olika synsätt om internationella rättsregler. En realistisk tradition uppfattar «folkrätten som praktiska körregler i ett
statssystem med olika och motstrida intressen» medan en mer idealistisk syn ser
internationella rättsregler «som avgörande instrument för gemensamma mål».45
L.W. Sumner nämner de tre deontiska modaliteterna (olika hållningar som
handlar om plikt och tillåtelse), required, forbidden och permitted.46 Dessa tre
beskrivningar är användbara när vi pratar om med vilken makt FN:s säkerhetsråd tolkar och beslutar om insats. När vi här pratar om dessa tre beskrivningar så
kan vi med required säga nödvändigt eller erforderligt. Med andra ord något
som krävs. Med forbidden pratar vi om förbjudet, alltså om något som inte får
eller kan ske. Permitted anger något som är tillåtet men inte nödvändigt. Det är
denna tredje modalitet, permitted, eller tillåtet, som anger förutsättningarna när
säkerhetsrådet skall tolka och beslut om insats utifrån principen om «Responsi40
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bility to protect». Det är alltså upp till säkerhetsrådet själv att tolka om det finns
ett behov om beslut om insats. Det föreligger alltså ingen nödvändighet att tolka,
men det är heller inte förbjudet att tolka. Däremot är det tillåtet, permitted, för
säkerhetsrådet att göra en tolkning och fatta ett beslut. Detta beskriver Sumner
också som full frihet när han skriver att «I have a full liberty only when I may
either do or not do something…».47
En annan intressant aspekt är frågan om bindande kontra icke bindande juridiska institutioner som Sumner diskuterar. Hans syn är att det endast är bindande
juridiska system som kan ha monopol på användande av mer seriösa former av
sanktioner och våld.48 Med ett sådant resonemang skulle alltså FN och säkerhetsrådet kunna klassas som ett bindande juridiskt system. Säkerhetsrådet skulle här
bli den juridiska och dömande instansen för att upprätthålla rättssystemet som
Sumner säger krävs av ett juridiskt bindande system.49 Men samtidigt pratar
Sumner om juridiskt bindande system som system med befogenheter inom territoriella gränser,50 vilket i så fall skulle exkludera FN och säkerhetsrådet som
verkar över nationsgränserna. Till detta lägger Sumner också den osäkerhet om
gällande juridiska system som kan uppstå under uppror eller inbördeskrig.51 Och
här ger han inget tydligt svar. Farhad Malekian beskriver också att FN:s säkerhetssystem, genom dess permanenta medlemmar i säkerhetsrådet, har fått en
monopolställning.52 Inger Österdahl därmed anför att säkerhetsrådets rätt att
bruka våld är stark och att alla krig förda i säkerhetsrådets regi är rättfärdiga.53
Hennes resonemang utgår därmed från att bara för att säkerhetsrådets beslut är
juridiskt bindande så är också beslutet och rätten att bruka våld rättfärdigat. Problemet med hennes resonemang är att hon inte säger på vilket sätt det kan rättfärdigas när olika rättigheter står emot varandra. Likaså att beslutet är rättfärdigt
utifrån säkerhetsrådets rätt att bruka våld oavsett vilka resonemang eller argument som ligger till grund för beslutet.
Michael E Brown redogör för hur konfliktlösningarnas framgångar beror på
deltagandet och det direkta intresset från de permanenta medlemstaterna i säkerhetsrådet. Han visar tydligt på att där dessa fem stater har ett intresse så är chansen till en lyckad konfliktlösning större.54 Omfattningen av de permanenta med47
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lemmarnas politiska intresse i konflikten men också i vilken grad konflikten
uppfattas som ett hot mot internationell fred och säkerhet påverkar bedömningen
och insatserna.55 Även Malekian anför att huvuddelen av besluten i FN är beroende av politiska influenser från nyckelstater56 och det ojämlika förhållandet där
stater med mer politisk makt har ett större inflytande.57 Även Joseph Nye skriver
att FN har ett politiskt inflytande.58
Här kan vi också relatera till Sumner som skriver att «[b]ut anyone who
chose to identify rights with powers in the first place would be thinking of those
cases in which someone has both the power to affect some relation and the power not to do so.»59Alltså, säkerhetsrådets makt ligger såväl i rätten att tolka och
besluta som i rätten att inte ta beslut.
Här uppstår då ett dilemma. De som är satta att tolka förekomsten av hot mot
freden, fredsbrott eller angreppshandlingar är samma medlemmar i säkerhetsrådet som sedan har att besluta om eventuella insatser. Inger Österdahl skriver att:
I takt med att avstegen från FN:s våldsförbud blir allt fler – alternativt att tolkningen av FN-stadgan blir allt vidlyftigare – kan man undra om inte FNstadgan borde revideras så att det kollektiva säkerhetssystemet på pappret
bättre motsvarade förhållandena i den faktiska och normativa verkligheten
utanför FN. Något öppnande av stadgan verkar dock inte aktuell. Den rättsutveckling som sker kommer att ske i praxis.60

Under en tid har FN-systemets funktionalitet diskuterats med olika förslag på
förändringar av säkerhetsrådets sammansättning. Något konkret resultat har
dock inte kommit. En svårighet här är att dagens permanenta medlemsstater är
ovilliga att lämna ifrån sig den makt och det inflytande de idag har. Troligare är
istället att vi får se fler tolkningar med förändringar i tillämpningar och praxis.
Generalförsamlingens resolution om «Responsibility to protect» kan här ses
som ett steg i förändringen av denna praxis. Österdahl menar också att säkerhetsrådets tolkningar för ökad acceptans av humanitära interventioner även det i
sig medför en förändrad praxis.61 Josefin Eriksson menar dock att det i Libyeninsatsen fortfarande fanns en tydlig skillnad mellan å ena sidan Kina och Ryssland
som förespråkade en westfalisk inriktning med nationell suveränitet och å andra
sidan Frankrike, Storbritannien och USA som förde en mer post-westfalisk argumentation för en internationell intervention, där framförallt Frankrike använde
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retoriken med humanitära argument.62 Jacques Derrida pratar också om två olika
typer av våld, dels det grundande våldet och dels det bevarande våldet. Med det
grundande våldet avser han det som instiftar och befäster rätten medan det bevarande våldet avser upprätthållandet, bekräftandet och tillämpbarheten.63 Här
bortser vi från det grundande våldet som mer kan hänföras till hur principen
«Responsibility to protect» har kommit till, och som jag inte går in på i denna
artikel. Istället blir det här föremål att titta på det bevarande våldet, alltså hur
säkerhetsrådet upprätthåller och tillämpar principen. Men både suveränitetsprincipen och «Responsibility to protect» är just principer och normer i ett anarkiskt
statssystem med begränsad juridisk bindning. Och eftersom det i det anarkiska
statssystemet råder ett förhållande mellan stater med frånvaro av en överordnad
regering så blir det också det internationella samfundet och FN gemensamt som
inom sig skapar de normer och principer man vill ska råda.
Thomas Slensvik påvisar också de strategiska betydelserna för framförallt
Ryssland men även västländerna i konflikten i Syrien. Rysslands strategi med
inslag av politiska, militära och ekonomiska inslag beskriver han tydligt men
även västs svårigheter att enbart förklara sina intressen utifrån humanitära aspekter.64
Elena Namli menar att betydelsen av det strikta juridiska skyddet för mänskliga rättigheter ofta är övervärderade,65 samtidigt som hon också säger att moraliska resonemang på många sätt är konstruerade.66 Hon menar också att det kan
finnas en uppfattning om att mänskliga rättigheter inte är en fråga om skydd för
individen utan företrädesvis en skyldighet för de starkare mot de svaga och
maktlösa.67 Ett sådant synsätt skulle kunna användas som argument att rättfärdiga säkerhetsrådets beslut om insats, där säkerhetsrådet (de starkare) har en skyldighet att agera mot de svaga (Libyens regim).
Då både Brown och Eriksson tydligt visat att framgångarna för en insats är
avhängigt säkerhetsrådets medlemsstaters intresse i konflikten, så är det högst
rimligt att anta att bedömningen och beslutet om insats i Libyen inte grundade
sig på moraliska ställningstaganden om humanitärt skydd för civilbefolkningen
utan istället om politiska ställningstaganden utifrån staternas intressen. Även
Malekian är inne på samma linje då han skriver att det inte är att förvänta sig att,
framförallt starka, stater som medverkar i processen för en intervention enbart
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har humanitära motiv, utan att även politiska, legala och framförallt ekonomiska
intressen är styrande.68 Ove Bring nämner till och med att det, med ett par
undantag, är «svårt att peka på genuina, okontroversiella fall av humanitär intervention». Istället nämner han att politiska motiv kan vara av större betydelse.69
Hans kommentar är dock skriven år 2000, men jag har svårt att se att det har blivit lättare att peka ut några senare fall. Tungt vägande där politiska, legala och
ekonomiska faktorer är styrande är de fem permanenta medlemsstaternas intressen. Men detta kan också påverka andra staters medverkan i en efterföljande insats. Ställer sig mindre länder som Sverige och Norge bakom säkerhetsrådets
medlemsstaters intressen eller baseras deras medverkan på moraliska rättigheter
och skyldigheter utifrån principen om «Responsibility to protect»?
Svårigheten att bortse från nationella intressen återspeglas i Dag Henriksens
artikel om erfarenheterna från det norska deltagandet i Libyen, där han beskriver
den norska balansgången mellan en idealpolitisk önskan om en FN-ledd världsordning och en mer realpolitisk koppling till USA och Nato.70 Här kan vi då se
de politiska, och inte de moraliska, ställningstagandena som viktiga i det norska
beslutsfattandet. Och Norge utgjorde nog inget undantag från normalbilden. Totalförsvarets forskningsinstitut skriver i sin analys om insatsen i Libyen att de
medverkande staterna «anpassade sitt deltagande efter egna politiska förutsättningar».71 När säkerhetsrådet, på huvudsakligen politiska grunder, tolkade och
beslutade om en resolution om ingripande i Libyen så ställde övriga deltagande
stater upp på de politiska ställningstagandena. Erikssons slutsats är att någon
förändring i staternas ståndpunkter för att genomföra humanitära interventioner
inte har skett efter tillkomsten av «Responsibility to protect».72 Men samtidigt så
säger Østerud att frågan om staters beteende förklaras av antingen normer eller
av intressen och maktförhållanden är besvärlig. Han säger att maktförhållanden
kan spela in «när internationella normer och rättsregler etableras».73 Här kan vi
anta att dessa maktförhållanden går att se i samband med etablerandet av «Responsibility to protect», men den frågan utvecklar jag inte här.
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Slutsats
I exemplet Libyen 2011 valdes suveränitetsprincipen bort till förmån för en internationell humanitär intervention, men där moraliska överväganden vägde lätt,
trots att de användes till del i retoriken om humanitärt stöd till civilbefolkningen.
Politiska överväganden och intressen tog överhanden. Samtidigt är uppfattningen och synen på det juridiska rättssystemets giltighet kring FN-stadgan inte
entydig. Österdahl visar ju att det skett en förskjutning mot större acceptans av
internationella interventioner i strid mot suveränitetsprincipen, men diskussionerna för detta visar mer på politiska än moraliska och etiska ställningstaganden. Maktperspektivet finns också tydligt med i beslutsfattandet, och som det
framförs som en naturlig del av beslutsfattandet i säkerhetsrådet.
Med förståelsen om den politiska maktens betydelse för beslutet om insats
blir det också lättare att förstå varför någon förnyad insats inte skett i Libyen
idag, trots att de humanitära förhållandena för civilbefolkningen i många avseenden är sämre idag än 2011. Den politiska viljan finns inte, eller mer krasst uttryckt – Gadaffi är idag borta. De politiska intressena har uppnåtts. Politiska och
inte moraliska eller etiska aspekter var avgörande för säkerhetsrådets beslut om
insatsen i Libyen 2011 som överred den libyska suveräniteten. Och tittar vi på
vad Bring, Brown, Eriksson, Henriksen, Slensvik samt Lindvall och Forsman
säger så är exemplet Libyen förmodligen inte unikt så tillvida att det är politiska
intressen som styr och inte etiska eller moraliska överväganden. Dessa maktförhållanden i beslutsprocessen, som också Østerud nämner, med nationella intressen bland säkerhetsrådets medlemmar samt Kinas och Rysslands avoga
inställning till våldsanvändningen i resolution 1973 (2011) kan förklara säkerhetsrådets svårigheter att komma fram till ett gemensamt resolutionsbeslut om
insats i Syrien. I fallet Syrien är det än tydligare hur säkerhetsrådets permanenta
medlemsstater värderar de olika rättigheterna olika (den nationella suveränitetsprincipen kontra skyddet för civilbefolkningen och en internationell intervention) och därmed också hur konflikten borde lösas.
När vi förstår hur säkerhetsrådets beslut som i exemplet Libyen kommit till
kan det i förlängningen också bli en fråga för den enskilde deltagande soldaten
att ställa sig, på vilka grunder han eller hon själv deltar i en sådan insats. För hur
kan man själv resonera utifrån egna moraliska och etiska ställningstaganden när
det som framställs som en moraliskt och etiskt motiverad humanitär insats i själva verkat har andra bakomliggande politiska orsaker?
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Pilegrimsretreat for veteraner
AV KYRRE KLEVBERG

For du har skapt oss til deg og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg
St. Augustin

Innledning: Den lange veien hjem
Den lange veien hjem er den megetsigende tittelen på en bok skrevet av veteran
Knut Braa (Braa 2001). Den omhandler forfatterens opplevelser under tjenesten
i Libanon, og de konsekvenser som opplevelsene fikk i hans liv. Tittelen på boken er velvalgt og beskrivende; den peker på det strevsomme, utmattende og
potensielt ødeleggende i det å oppleve at en ikke kommer helt hjem etter oppdrag som soldat ute. Vi vet at flere veteraner har tilsvarende opplevelser; erfaringer av at veien hjem fra tjenesten i internasjonale operasjoner kan være lang,
utfordrende og kronglete.
Pilegrimsretreat for veteraner retter seg ikke kun mot veteraner som opplever
at de har utfordringer etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Tvert om ønskes deltagelse fra hele aksen av veteraner fra frisk til skadd, og nettopp en slik
fordeling kan være en styrke. Like fullt kan det være at denne aktiviteten appellerer mer til veteraner som opplever at de har en krevende hverdag.
Pilegrimsretreat for veteraner er selvsagt ikke løsningen på posttraumatiske
stresslidelser (PTSD) blant veteraner, men vi mener imidlertid at aktiviteten kan
være til hjelp for enkelte. Det er ikke likegyldig hva slags hverdagsvalg PTSDdiagnostiserte veteraner tar, og vi vil gjerne medvirke til at de i dagliglivet kan
velge det som fremmer livskreftene. Vi tror valgene hver enkelt veteran gjør har
betydning for hvordan de kan leve med sin historie, og vi tror at pilegrimsretreat
Pilegrimsretreat for veteraner er kommet til som et samarbeid mellom Øystein Endal, feltprest ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (på Dombås), Christian Skovdahl, feltprest ved Forsvarets veteransenter
(på Bæreia) og undertegnede. Inspirasjon og ideer til denne artikkelen er for en stor del et resultat av en spennende prosess med refleksjon og samtaler oss imellom. Initiativ, utvikling, planlegging og gjennomføring av
pilegrimsretreat har hele veien vært vårt felles prosjekt, som jeg er dypt takknemlig for at jeg har fått være med
på.

Kyrre Klevberg

for veteraner kan hjelpe dem til å ta gode valg i fra dag til dag. Når vi inviterer
til pilegrimsretreat er dette ett av perspektivene. Vi inviterer veteraner inn i et
opplegg som kan oppleves som godt og meningsfullt for dem. Det er dette opplegget vi gjerne vil presentere i rammen av denne artikkelen.

Hvem, hva, hvor?
Pilegrimsretreat for veteraner er lagt til Fokstugu fjellstue, en gjesteplass som
gjennom lange tider har huset pilegrimer. Stedet er ikke tilfeldig valgt og slett
ikke uten betydning. Pilegrimstradisjonene går helt tilbake til Kong Eystein, som
rundt år 1120 bygde sælehus for å huse pilegrimer som søkte ly på vei over Dovrefjell mot Nidaros og St.Olavs grav.1 Fokstugu må ha vært en kjærkommen
overnattingsplass for mange veifarende, der det ligger nesten på det høyeste
punktet av fjellovergangen, på det mest utsatte for vær og vind. Og vær og vind
er det mye av på Dovrefjell!
Lange tradisjoner er verdifullt. Men enda mye viktigere er hva vertskapet
ved Fokstugu fjellstue klarer å formidle til sine gjester. Laurits og Christiane
Fokstugu er sauebønder som lever tett på naturen. De har en respekt for naturen
som en ikke unngår å få øye på. De lever i et regelmessig bønneliv, som inngår i
fjellgårdens rytme. Morgenbønn og kveldsbønn i bygningen de kaller Guds Huset. Opprinnelig var denne bygningen et lite tømmerhus som senere tjente som
fjøs for sauer. Nå er det vigslet og vakkert utsmykket. På gården ringes angelus.
I Guds Huset nevnes besøkende med navn kvelden før de skal vandre videre, og
her bes det for alle veifarende. Laurits og Christiane har tatt imot innsatte i samarbeid med norske fengsler, fengselsprester og kriminalomsorgen. På denne
fjellgården blir fangene sett og respektert, og blir inkludert både i arbeidsliv og
bønneliv. Og nå, i rammen av pilegrimsretreat, tar Laurits og Christiane altså
imot veteraner også.
Vi går tre dagsetapper av pilegrimsleden fra Budsjord på Dovre til Eysteinskirken på Hjerkinn. Fokstugu fjellstue er overnattingsplass i hele uken. Der
følger vi rytmen med morgenbønn og kveldsbønn i Guds Huset. I dagsprogrammet inngår daglig samtale med en av de medvandrende feltprestene, samt
en samling med felles refleksjon i gruppe. Det er lagt opp til rikelig anledning
for stillhet.

1
Les mer om Fokstugu fjellstue på www.fokstugu.no. Det finnes dessuten interessant stoff om Fokstugu
Fjellstue i boken Dovrefjell i tusen år – mytene, historien og diktningen av Gro Steinsland (2014).
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Selv om pilegrimsretreat gjerne inviterer deltagere med tilhørighet til andre
livssyn enn det kristne trossamfunn,2 bør det likevel poengteres at den grunnleggende pulsen i opplegget ikke kan fravikes, uten at aktiviteten endres til å bli en
annen slag aktivitet. Pilegrimsretreat er forankret som en kirkelig aktivitet. Det
er det kristne «skattkammer» vi øser fra. Det er viktig å være tydelige og ærlige
med tanke på hva slags aktivitet deltagerne går inn i og hvilke forventninger som
stilles til deltagere. Slike forventninger er for eksempel grunnleggende positiv
innstilling, motivasjon og vilje til å delta på alle deler av programmet. På forhånd kommuniseres det at en i rammen av pilegrimsretreat jobber med sin åndelige side. Dersom den daglige rytmen forsvinner fra opplegget slutter det å ha en
åndelig innretting, og blir en tur som kan arrangeres hvor som helst og av hvem
som helst. Guds Huset er derfor et viktig samlingspunkt og tidebønnene som vi
ber der, blir et essensielt innhold. Deltakerne må få vite på forhånd at deltakelse
i disse samlingene, samt i daglige samtaler med ledsagende feltprester, er en forutsetning for deltakelse.
Pilgrimsretreat tar mennesker bort fra støy og inn i en viktig dimensjon i
nærhet til naturen og i stillheten. Enkelte veteraner er engstelige for stillheten,
fordi den vil kunne bringe også en mer usensurert nærhet til en selv, og dermed
tilbake til vanskelige minner. Igjennom pilegrimsretreater inviteres veteranene
inn i refleksjoner i fellesskap med en samtalepartner eller sjelesørger, og med en
gruppe av personer (medveteraner) som har en forutsetning for å forstå. Dette er
forhåpentligvis en kontekst som kan oppleves trygg og god.

Pilegrimsretreat – erfaringsnært og paradoksalt
Begrepet pilegrimsretreat er sammensatt av de to begrepene pilegrim og retreat.
Dette er begreper som hver for seg har røtter langt tilbake i tid og som har en
tung plass i kristne tradisjoner. Hver for seg byr de på et vell av teologiske konnotasjoner. I rammen av denne artikkelen kan vi ikke gå dypt inn i disse tradisjonene eller teologien omkring pilegrimsvandringen og retreat. Sammensettingen av de to begrepene, betegnelsen pilegrimsretreat, er likevel viktig. I sammenheng med kirkelige gudstjenester og arenaer der kirken ønsker å kommunisere
bredt inn i samfunnet, har det vært fremsatt kritiske innvendinger mot et språk
som kan oppleves fremmedgjørende. Betegnelsen pilegrimsretreat er i seg selv
ikke veldig annerledes i så måte. Når vi kommer under overflaten og snakker
mer innholdsmessig om pilegrimsvandring og retreat, er imidlertid bilder og ut2
Pilegrimsbegrepet er som kjent viktig og sentralt innen mange tros- og livssyn. Vi har hatt deltagere med
andre livssyn enn det kristne. Samtidig som vi er tydelige på den kristne forankringen som dette opplegget har,
har vi ingen agenda i retning av å dytte deltagere i noen bestemt retning livsynsmessig sett.
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trykk vi bruker så gjenkjennbare, så dagligdagse at de kommuniserer godt også
utover teologlauget eller de som er spesielt interesserte. Alle forstår hva en bekk
med vann på fjellturen kan bety, de fleste vet noe om betydningen av å trekke
seg tilbake til roligere omgivelser når ens egen timeplan har vært for krevende
over tid. Eller overvei de følgende uttrykkene: Å være underveis, å finne en retning i livet, å sette seg ned på en rasteplass, å trenge et pusterom, å være sliten i
kroppen etter en lang tur, å stå i et stikryss, å være utmattet av støy og travelhet,
å kjenne på en indre uro, å lete etter mening i ens vandring her i livet. Dette er
bare et lite utvalg av uttrykk som står i innholdsmessig forbindelse med begrepene pilegrimsvandring og retreat, og som samtidig er gripbare og aktuelle for
en målgruppe som i utgangspunktet ikke sliter mye på kirkebenkene. Innholdet i
begrepene kan altså oppleves aktuelt og relevant for mange.
Styrken med pilegrimsretreat ligger i at uttrykkene ikke bare er teori og tørre
begreper. Deltagerne erfarer dem, de opplever dem. De får bringe seg selv med
sine følelser, sin dagsform, sin sekk, de får kjenne på gnagsår, de kjenner at
vandringen gjør dem tørste og slitne, men også at en kan drikke av bekkevannet
og hvile musklene.
Da vi først satte sammen de to begrepene opplevde vi det som et aldri så lite
gjennombrudd. Ordkonstruksjonen er på et vis paradoksal, det kan minne litt om
begrepet kjempeliten, en ordkonstruksjon som ikke stemmer overens innad.
Mens pilegrimsbegrepet drar i en aktiv retning (oppbrudd og vandring), er
retreat forbundet med en mer passiv mottagelighet, der en oppsøker stillheten og
rommet med Gud. Motsetningen er likevel i en viss grad kunstig. Målet om å
søke nærvær i eget liv, målet om å søke Guds nærvær i eget liv er sentrale i begge sammenhengene.
Uansett opplevde vi at nettopp denne, i positiv forstand, spenningen kunne
bli noe fruktbart for veteraner som opplever å ikke ha kommet helt hjem. Det
trengs et oppbrudd fra det som er blitt statiske og nedbrytende mønstre i eget liv.
Vi vet at mange strever med isolasjon. Selvmedisinering i form av rusmisbruk er
ikke uvanlig. Pilegrimen erkjenner at det finnes noe han eller hun trenger å bryte
opp fra. De kan søke noe annet. Samtidig kan aktivitetsjaget være en del av problemet for enkelte. Flere kan fortelle om hvordan jobben ble en arena som i en
periode kunne hjelpe dem med å holde det vonde og vanskelige på avstand. De
kunne arbeide i stedet for å sove, arbeide i stedet for å følge opp barna, arbeide
heller enn å bruke tid med ektefelle eller samboer. Å rømme inn i aktiviteter, for
eksempel arbeid, er ikke en løsning som har bærekraft over tid. En retreatdeltager øver seg i å være stille og mottagende. Det er utfordrende for en veteran
med PTSD å bringe seg selv til ro. For en PTSD-veteran vil dette være det motsatte av å rømme. Det er å la det som er, være. Åpent for en selv og åpent for
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Gud. Å møte seg selv med aksept, også når en ikke opplever seg selv som særlig
attraktiv, kan gi nytt håp om at det er mulig med en fremtid uten å måtte rømme.

Hele mennesker
Vi som har initiert pilegrimsretreat for veteraner er feltprester og ikke medisinske behandlere. Som hyppig brukte samtalepartnere er det viktig å ikke opptre
som noe annet enn det en er. Det vi besitter i vår egen fagtradisjon løfter vi imidlertid gjerne opp som noe verdifullt, også med tanke på våre bidrag innen feltet
veteranivaretagelse. Som teologer er vi forberedt på å samtale med våre brukere
om åndelige spørsmål. Dette er uttrykk for det vi har å øse fra i vår rike fagtradisjon som vi representerer. Så oppfordrer vi til åpenhet overfor andre fagtradisjoner enn vår egen. Vi bør søke å arbeide tverrfaglig til beste for veteranene. En
slik tverrfaglighet er rotfestet i et helhetlig syn på mennesker.
Et helhetlig syn på mennesket understreker at menneskets fysiske, psykiske,
sosiale og åndelige dimensjon er en enhet. Vi har alle en fysisk side og en psykisk side, så vel som en åndelig side og en sosial side. Disse sidene eksisterer
ikke uavhengig av hverandre. Alle sidene er nært forbundet med hverandre og
påvirker hverandre gjensidig.
Vi vil tenke at de aller fleste veteraner med PTSD erfarer et slikt helhetlig
syn på mennesket som noe konkret i sine liv: De erfarer at den diagnosen som er
stilt relatert til psykisk helse ikke kun forringer den psykiske helsen. De opplever at PTSD også påvirker de andre dimensjonene. Vi har eksempler på at veteraner med PTSD vender seg vekk fra sine nærmeste, de som kunne være de
tryggeste hjelperne. Slik ser vi at veteranens sosiale liv kan influeres av den psykiske tilstanden. Veteraner med PTSD kan fortelle seg selv hvor lite de er verdt,
hvor lite de fortjener et godt liv eller at livet ikke har noen mening. Slik ser vi at
den åndelige, eksistensielle dimensjonen kan lide som følge av at de er psykisk
traumatiserte. Veteraner med PTSD begynner ikke sjelden å drikke, slutter å
holde seg i form og pådrar seg slik fysiske plager. Slik ser vi at den psykiske
helsen påvirker den fysiske helsen. Mennesket er en udelelig, sammenvevet helhet av kropp, psyke og ånd.
Det helhetlige synet på mennesket med bakgrunn i disse eksemplene kan
kanskje fortone seg som trist og lite håpefullt. PTSD kan oppleves som starten
på en ond sirkel, en tilstand som påvirker hele livet i negativ forstand. Imidlertid
finnes det en mer håpefull side av dette. Dersom våre ulike dimensjoner er knyttet sammen og påvirker hverandre, er det også mulig å skape en omvendt bevegelse; dersom jeg tar fatt i min fysiske helse, for eksempel lar være å ruse meg
eller begynner å trene jevnlig, vil det potensielt påvirke positivt også de andre
113

Kyrre Klevberg

dimensjonene. Dersom jeg tar fatt i det sosiale livet og åpner opp for å ha kontakt med andre, vil det kunne skapes en god sirkel, det kan slå positivt ut. Dersom jeg finner en god plass å møte de åndelige temaene i livet mitt, som for eksempel i bønn og stillhet, kan det også avhjelpe på de andre områdene i livet.
Dette er noe av idegrunnlaget for pilegrimsretreat for veteraner. Vi ønsker å
bidra i oppstarten av en «god sirkel» og forventer at det kan ha en positiv effekt
på tvers av dimensjonene. Hva er denne gnisten som kan igangsette denne gode
sirkelen, den positive bevegelsen?
Det kan være flere forhold. Vandring i fjellet i storslåtte omgivelser langt fra
støy er i seg selv positivt. Det kan være fysisk aktivitet, et felleskap med andre
som vil en vel, opplevelsen av at andre ønsker å lytte til en, at en blir tatt imot
når en strekker ut en hånd. Det kan være opplevelsen av å bli regnet med, å
kjenne på anerkjennelse, å reflektere over eget liv sammen med andre. Det kan
også være opplevelsen av hva et hellig rom, der en tas imot med alt en bærer på,
kan gjøre med en. Eller det kan være at en endelig får muligheten til å samtale
om egen relasjon til Gud eller om meningen med livet. Det er mye innenfor en
pilegrimsretreat som kan skape en positiv bevegelse.

Sjelesørgeren som medvandrer, medvandreren som sjelesørger
Det er viktig å erkjenne de asymmetriske elementene i enhver relasjon der en
person henvender seg til en annen som sjelesørger. Uavhengig av ønsker og intensjon er det slik at en har ulike roller å ivareta. Landskapet blir ryddigere dersom sjelesørgeren er klar over og aksepterer at ansvaret i sjelesorgrelasjonen
fordeler seg ulikt mellom konfident og sjelesørger. Asymmetrien er en del av
sjelesorgrelasjonen som alltid vil og skal være der.
Like fullt har sjelesørgeren en mulighet til å tone ned asymmetrien og møte
den andre mest mulig på likefot. For eksempel kan sjelesørgeren være tydelig på
at han eller hun selv har noe å lære i relasjonen. Eller sjelesørgeren kan være
tydelig på at den oppsøkende er eksperten på seg selv. Innen den psykologiske
metoden som kaller seg for transaksjonsanalyse hevdes det at ens jeg-forståelse
og måten en kommuniserer med en annen på, former den andres jeg-forståelse
og dermed hele dialogen.3 De tre jeg-forståelsene som kan prege kommunikasjonen er foreldre-jeget, voksen-jeget og barne-jeget. Kommuniserer jeg med
foreldre-jeget, som en forelder overfor et barn, er det nettopp en underlegen og
barnlig respons jeg inviterer. Idealet er heller at jeg skal stå trygt i mitt voksenjeg og legge til rette for at den andre kan akseptere min jeg-forståelse. Slik styr3
En enkel og god fremstilling av transaksjonsanalyse finnes på følgende nettadresse (lastet ned
24.04.2015): http://psykologi.cappelendamm.no/c808765/artikkel/vis.html?tid=837034.
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kes forhåpentligvis også den andres forståelse av seg selv, ikke som et forelderjeg eller et barne-jeg, men som en voksen. Slik kan det legges til rette for høyere
grad av jevnbyrdighet.
Det å være sammen på vandring kan også virke til å bygge ned asymmetri i
relasjonen. En er sammen om noe. Begge er på vandring, begge har startet et
sted og skal komme seg til et mål. En er altså medvandrere med et felles prosjekt. Dette kan kanskje ligne noe av det mange opplever som særlig meningsfullt med tjenesten i internasjonale operasjoner: et sterkt samhold og det å være
felles om noe.
Vandringen gjennom etappene i pilegrimsleden kan altså ha noen positive
effekter som en ikke nødvendigvis legger umiddelbart merke til. Samtalen underveis på en dagsetappe i pilegrimsleden, er ikke som samtalen på en sjelesørgers kontor, der en konfident nok kan oppleve å være på «bortebane». På vandring er det annerledes. Her er det ikke en som er på «hjemmebane», en som eier
naturen mer enn den andre. Setter vi oss ned for å ta en pust i bakken er det like
sannsynlig at den jeg prater med låner meg plass på sitt sitteunderlag som omvendt. Vannet i bekken skiller ikke mellom oss; den stiller både min og den andres tørste.
En av mange som har jobbet med medvandring som metafor for sjelesorgen
er Tor Johan Grevbo. I sin bok Sjelesorgens vei beskriver han sjelesorg som å
vandre sammen med: «Kristen sjelesorg er – i en sosial og kirkelig kontekst – å
gå et stykke av Guds vei med et udelt og egenartet medmenneske (eventuelt med
flere samtidig) for å bane vei for og formidle tro, håp og kjærlighet» (Grevbo,
2006, s. 508).4 Dette er en beskrivelse vi kjenner stemmer godt overens med
våre tanker om hva god sjelesorg bør være. Definisjonen treffer dessuten våre
intensjoner for pilegrimsretreat for veteraner på en spesiell måte, siden medvandringen i pilegrimsretreat ikke kun er en metafor, men kan forståes helt konkret. Vi oppfatter det slik at det å vandre sammen med et annet menneske er velegnet for å bygge ned unødvendige ujevnheter i sjelesorgrelasjonen.

Ritualer som en hjelp?
I kjølvannet av store ulykker eller kriser har vi sett at ritualer og ritualisering har
blitt viktige bestanddeler i bearbeiding av tapsopplevelser og kriser. Danbolt og
Stifoss-Hanssen hevder at ritualer kan medvirke til en opplevelse av mening i
det meningsløse, kontroll og tilhørighet (Danbolt og Stifoss-Hanssen 2015, s.

4
Om sin egen sjelesorgmodell bruker Grevbo begrepet viatorisk sjelesorg, og med dette ivaretar han både
medvandreraspektet og formidlingen av et budskap som vesentlig for sjelesorgen.
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214). De skriver spesielt om ritualers betydning for terskel-mennesker (s. 205),5
det vil si personer som står i et uavklart spenn mellom fortid og fremtid. Interessant fra vårt perspektiv er det også at de skriver om ritualers funksjon i relasjon
til enkeltpersoners resiliens (s. 212). Mot dette bakteppet er det naturlig å se
nærmere på den funksjon ritualer kan ha for veteraner som opplever å ikke ha
kommet helt hjem.
I flere kulturer og til forskjellige tider har en tatt i bruk ulike hjemkomstriter
for soldater (French 2005). En har med dette ønsket å bidra til prosessen med å
reintegrere krigere til det normale fredelige samfunn. I disse kulturene har en
anerkjent at soldatene har levd i en krigertilværelse som er så annerledes enn den
hjemlige tilværelsen at det ikke er uproblematisk å settes rett tilbake i den. Evner
og egenskaper som har kommet til god nytte og vært nødvendige i krig og i konfliktområder, er ikke på samme vis nyttige, – ja, kan til og med oppleves som
problematiske hjemme. Det som kunne holde liv i soldaten underveis i den militære tjenesten, gjør kanskje at en opplever seg malplassert i hverdagen hjemme.
I de senere år har vi også sett et økt fokus på det som kan kalles moralsk stress.6
Spørsmål om skyld, og opplevelse av skyldfølelse er et tema i mange veteraners
liv.7
I artikkelen Warrior Transitions: From Combat to Social Contract har
Shannon French (2005) eksemplifisert slike «hjemkomstriter» i ulike kulturer og
forklart dem med ulike siktemål: Hvordan kan vi assistere de hjemvendte til å
finne tilbake til sin plass i samfunnet? Hvordan kan vi trygge samfunnets siviliserte levesett? Hvordan kan opplevelsen av moralsk skyld bli møtt på en god
måte? I mange kulturer har ritene hatt en religiøs dimensjon over seg. Brutale
handlinger krevde oppgjør og renselse før en kunne innlemmes på nytt i et sivilt
samfunn og settes i et rett forhold til det guddommelige.
Kan en tenke seg muligheten for at det er lærdommer å trekke av de hjemkomstritene som mange samfunn og kulturer har utviklet gjennom ulike historiske perioder? Kan riter være med på å sette et endelig punktum for krigertilværelsen? Kan symbolhandlinger hjelpe soldater til å avlære noe av det som var
nødvendig ferdigheter i et operasjonsområde, men som ikke lenger er tjenlig i
den hjemlige kontekst? Kan det hende at enkelte hjemkomstriter kunne være til
hjelp for enkelte av veteranene som opplever at de ikke lander fullstendig i den
hjemlige konteksten? Og kan Pilegrimsretreat for veteraner spille en rolle i slike
reparasjonsprosesser?
5
Begrepet er hentet fra riteforsker og sosialantropolog Victor Turner. Turner (1997) bruker begrepet treshold people.
6
7

Se for eksempel May og Forcehimes (2012).

Holten (2001), Klevberg (2005) og Berntsen (2014) er tre bidrag fra norske feltprester som hver for seg
tematiserer skyld og skyldfølelse i veteraners liv.
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I møte med flere spørsmål i avsnittet over har vi ikke pretensjoner om å
komme med så mange svar. Kanskje vi først og fremst peker på områder det
ville være nyttig å igangsette forskningsprosjekter. Men samtidig som vi ikke er
for påståelige om positive effekter av hjemkomstriter for våre soldater i vår kultur, ønsker vi like fullt å peke på de muligheter som slike riter kan bære på for
våre veteraner. Pilegrimsretreat er et mulighetsrom med tanke på bruk av ritualer. I et slikt perspektiv vil vi løfte frem pilegrimsretreat og dimensjonen ved
pilegrimsretreat der ulike riter og symbolhandlinger kan synes å fremme overganger eller endringer fra en tilstand til en annen. Veteraner som ønsker seg positive endringer i sitt eget liv kan få drahjelp gjennom pilegrimsretreatens mangfoldige symbolspråk, dens konkrete handlinger og riter.
De fleste som legger ut på en pilegrimsvandring gjør dette som uttrykk for et
ønske om at noe kan bli annerledes. Slik har det vært så lenge folk har valfartet
til helgengravene; en kunne vandre for å gjøre opp for en misgjerning, en kunne
reise med et håp om helbredelse. En kunne vandre på vegne av en selv eller på
vegne av en annen, men som regel med et mål eller en intensjon. Fellesnevneren
er at endring i en eller annen form var et ønske. Tanken er at pilegrimsretreat
kan imøtekomme forventninger som deltagere har med seg, og nettopp symbolhandlinger, handlinger som har en indre dimensjon i tillegg til den ytre, kan
medvirke til slik endring.
Av viktige handlingselementer i pilegrimsretreat for veteraner er for det første selve vandringen essensiell. Pilegrimsvandringen er en handling som peker ut
over seg selv. Den ytre vandringen tar oss gjennom nye landskap, opp krevende
bakker, til steder der en ikke vet hva som venter rundt neste sving, til muligheter
for rasteplasser. Alt dette gjenspeiles på det indre plan. Ved siden av den ytre
vandringen finnes også den indre vandring, der de krevende bakkene og det
ukjente i nye landskap dreier seg om møter og samtaler med Gud og en selv.
Vandringen kan bli en vandring innover. I det kjente diktet «Romanska bågar»
skriver Tomas Tranströmer om et slikt møte både med Gud og en selv:
En ängel utan ansikte omfamnade mig
Och viskade genom hela kroppen:
«Skäms inte för at du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.»8

En oppdagelse av stadig nye landskap, eller katedralhvelv, i en selv. Og den
gode stemmen som minner en om at det er greit at ikke alt er på plass i ens liv, det er som det skal.
8

«Romanska bågar» i Tomas Tranströmers diktsamling För levande och döda (1989).
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En annen handling, eller rite, som vi har lært om på Fokstugu, er følgende:
Vi inviterer veteranene til å velge seg ut en lommestein som de kan bære med
seg gjennom dagens vandring. Den brukes som et utgangspunkt for refleksjon.
Kanskje kan den komme til å symbolisere det tunge og vanskelige som en selv
bærer på. Kanskje kan den legges på en varde ved enden av en tung oppoverbakke. Eller kanskje kan den tas med helt til kveldsbønnen i Guds Huset og legges på alteret der. Den ytre eller konkrete handlingen er å plukke med seg en
stein, kjenne på den og senere legge den fra seg. Men vi ser også den indre dimensjonen, der steinen kan representere byrden som kan legges av, eller det som
jeg kan legge av i Guds nærhet, og oppleve at Gud er stor nok til romme hele
meg.
Nok et eksempel på handlinger som peker utover seg selv er gudstjenestene.
Morgenbønn og kveldsbønn følger fastlagte liturgier. Liturgi er noe vi utfører,9
handlinger som på et ytre plan kan beskrives med at vi leser fra heftet Tidebønner fra Nidaros, vi leser vekselsvis fra Salmenes bok, og det hele avrundes med
at presten leser velsignelsen til avslutning. På et indre plan får handlingene helt
andre betydninger. Da blir vi deltagere i et tilsvarende drama som salmedikteren
David stod i for flere tusen år siden, der vi som han står i en relasjon til Gud. I
gudsrelasjonen konstitueres det som Leif Gunnar Engedal kaller «et åpent og
robust «rom» for affektive utbrudd av alle slag.»10 På dette indre planet tas vi på
alvor med hele bredden av våre erfaringer og følelser.
Det er slike handlinger vi tror kan virke positivt i deltagernes liv. Kanskje
kan dagene på fjellet lede til endringer som kan virke til det beste for veteranene
og deres hverdag. Kanskje kan deltagelse i pilegrimsretreat danne en mulighet
for nye mønstre som kan beholdes også når uken med vandringer er ferdig og
livet skal leves hjemme igjen. Vårt håp er at veteranene gjennom deltagelse,
gjennom rytmen i Guds Huset, gjennom vandringen i naturen sammen med de
andre deltagerne, og gjennom refleksjonene, kan se på seg selv med et mindre
strengt blikk, og lytte med økt medfølelse til andres historier.
Forhåpentligvis vil mange som er med på pilegrimsretreat oppleve det som
meningsfullt. Vi synes imidlertid ikke at det er vanskelig å akseptere at enkelte
reiser fra retreaten uten den sjelsettende opplevelsen av at brikkene endelig falt
på plass. Når de endringene en håpet på ikke kommer, vil vi snarere fokusere på
at de i alle fall i fikk noen dager med vandring på fjellet med litt lavere skuldre
sammen med velmenende medveteraner og medvandrere. Det kan i seg selv
være godt.
9
Betydningen av begrepet liturgi (av gresk laos = folk og ergo = å gjøre) er det arbeidet som folket skal
gjøre, altså en slags arbeidsplikt folket skal utføre.
10
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Tilbakemeldingene
På avslutningsdagen av 2014-utgaven av Pilegrimsretreat for veteraner satte vi
oss ned for å oppsummere. Vi ønsket å høre hvordan arrangementet hadde landet
for deltagerne; hvordan hadde de opplevd oppholdet på Fokstugu, vandringen,
og refleksjonen? Vi er klar over at dette ikke var noen nøytral innhenting av data. Sannsynligvis var stemningen noe euforisk blant deltagerne så kort tid etter
det de hadde vært med på. Vi har heller ingen indikasjoner verken den ene eller
andre veien på hvordan de gode opplevelsene og den opplevde effekten av pilegrimsretreaten vedvarte i tiden etter. Like fullt ser vi de umiddelbare innspillene
vi fikk som verdifull informasjon, og dessuten en god anledning til å skaffe oss
et inntrykk av hvordan vi kunne utvikle konseptet vårt videre.
De mer generelle tilbakemeldingene målbar takknemlighet for at deltagerne
hadde fått muligheten til å være med på arrangementet. Om vandringene ble det
trukket frem at de fungerte som en god arena for refleksjon. Deltagerne satte pris
på en viss valgfrihet mellom å vandre i stillhet for seg selv eller å være mer sosial og tilgjengelig for andre. Heldigvis ble tilbakemeldingene også mer spesifikke: En deltager nevnte at pilegrimsretreaten hadde hjulpet han til en bedre
fysisk form, både ved at han hadde begynt å forberede seg på vandringene gjennom systematisk trening fra et par måneder før selve pilegrimsuken, og selvsagt
gjennom vandringene i pilegrimsleden. En annen sluttet seg til og fremhevet at
pilegrimsretreaten inngav en følelse av mestring; han var glad for, og imponert
over at han hadde klart å gjennomføre hver av de tre dagsetappene. Nå var motivasjonen til stede for fortsatt fysisk aktivitet.
Videre ble den tette oppfølgingen med obligatorisk samtale med en av de
medfølgende feltprestene, trukket frem: «Jeg ble holdt fast på en viktig måte.
Det ble en hjelp til å ta fatt i det jeg trengte å ta fatt i.»
Også den daglige refleksjonen i gruppen ble trukket frem som positiv. Det
opplevdes som en anledning der en kunne «spille ball» med de andre og oppleve
omsorg fra de andre, men også få mer tydelige og direkte tilsvar som kunne
være nyttige. Bare det å være omgitt av andre veteraner, personer som de vet har
forutsetning for å forstå og som bryr seg, ble opplevd som oppbyggende og retningsgivende. To av deltakerne hadde erfart pilegrimsretreaten som en god arena
for å få bearbeidet sinne. En fortalte at «sinnet kjennes lettere.» Aksept av en
selv fremstod som et viktig tema. Om de klarte å godta hvordan de var blitt preget av det de hadde opplevd i internasjonale operasjoner, kunne de også kanskje
lettere slippe taket i sinne og bitterhet.
En deltager understreket verdien av kombinasjonen av vandringer og refleksjonstid: «Jeg har fått mer energi gjennom fysisk og åndelig arbeid.» Det ble tilføyd at pilgrimsretreaten hadde gitt en bedre balanse i livet.
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Opplevelsen av samhold i gruppen ble poengtert: «Her ble jeg godtatt, og de
andre vet noe om hva jeg bærer med meg.»
En rapporterte at han hadde fått en økt bevisstheten om egne ressurser. Ikke
bare hadde han tatt imot gode innspill fra de andre, han hadde også bidratt til
andres vekst: «Det jeg hadde å bidra med ble hørt og verdsatt.»
Om rytmen i kapellet ble det også gitt tilbakemelding. En fortalte: «Jeg fikk
jo litt bakoversveis av alle de bønnene. Jeg fikk litt sjokk, men det var et godt
sjokk.» Det utsagnet virket representativt for flere. Det var annerledes enn det de
var vant til, men de opplevde det som et godt sted å være.
Til sist en tilbakemelding som også virket signifikant: En av veteranene fortalte om at han hadde strevd lenge med bitterhet. I lys av den siste uken hadde
han gjort en oppdagelse, og formulerte den som følger: «Jeg har vært bitter så
lenge. Denne uken har fått meg til å tenke at bitterheten egentlig handler om
sorg.» Sånn kunne han finne seg et nytt utgangspunkt for å håndtere krevende
følelser og få bedre forutsetninger for å kunne ta fatt i følelsene og bearbeide
dem.
Slike innspill viser oss at deltakerne opplevde pilegrimsretreat som særdeles
givende.

Konklusjon og fremtidige mulighetsrom
Pilegrimsretreat for veteraner er initiert av Feltprestkorpset som et bidrag til Forsvarets oppfølging av veteraner. Deltagerne inviteres til fem dager med vandringer i pilegrimsleden fra Dovre til Hjerkinn, samt refleksjoner og bønneliv
knyttet til pilegrimsgården Fokstugu på veien over Dovrefjell. Tilbudet er fortsatt ungt og fremdeles i utformingsfasen. Veteranene som har deltatt har gitt gode tilbakemeldinger og vi har håp om at pilegrimsvandring og retreat i kombinasjon utfordrer dem på en god måte til å være tilstede i eget liv og at de kan oppleve at de er under Guds gode blikk. I samtaler med feltprest og med gruppen har
deltagerne anledning til å gjenkjenne følelser og dynamikker, og bevisstgjøres
på ens typiske valg og mønstre. Sannsynligvis får veteranene øye både på positive og nedbrytende elementer i egen tilværelse. Uansett er det viktig at de kan stå
i denne prosessen uten å dømme seg selv, og uten å kjenne seg dømt av Gud eller andre.
Pilegrimsretreat for veteraner er en arena der veteranene er tilgjengelige for
hverandre. Ikke bare får en oppleve godvilje og støtte fra de andre deltagerne.
En kan selv bety noe positivt, være til velsignelse for de andre. Dette er en styrke
i et fellesskap som deltagerne kan ta med videre inn i hverdagen
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Vi tenker at konseptet pilegrimsretreat har et stort potensial. Det er ikke bare
veteraner som kunne ha glede av et slikt opplegg. Pilegrimsretreat kan for eksempel være en lest i Feltprestkorpsets oppfølging av sine egne veteraner, altså
prester som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Pilegrimsretreat kunne
dessuten finne sin form i kirken for øvrig, altså utenfor Forsvaret, kanskje som
samarbeidsseminarer for staber, eller som opplegg for grupper innen menigheter.
Mulighetene kan være mange.
Med pilegrimsretreat ønsker vi å ta veteraners erfaringer på alvor og å
fremme deres vilje og evne til tilstedeværelse i eget liv. Det er ikke alltid enkelt
å akseptere det en får øye på i ens eget liv, og det er mye en kunne ønske var
annerledes. Det kan være lett å innta en kritisk holdning til en selv. Pilegrimsmotivet kan være til trøst for noen hver av oss. Her minnes vi om realitetene i
livet slik det er. Pilegrimen er underveis. Vi er underveis – ikke ferdig og fikset
og i mål – «… och det är som det skall».
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Nigel Biggar: In Defence of War. Oxford University Press, 2013. ISBN 978-019-872583-1. 361 sider.
Nigel Biggar, Regious Professor of Moral and Pastoral Theology ved Christ
Church College i Oxford, er representert i denne utgaven av PACEM med artikkelen In Defence of Just War: Christian Tradition, Controversies, and Cases.
Artikkelen er på mange måter en sammenfatning av hans bok fra 2013, In Defence of War som her anmeldes.
Nigel Biggar starter boken med en åpenhjertig innrømmelse om at han nok
ikke «har det i seg å skrive en bok om fred» (s. 1-2). Det er krigen som fasinerer
ham. Han leser militær historie med stor interesse og besøker historiske slagmarker og krigskirkegårder når muligheten byr seg. Hvorfor denne fasinasjonen?
spør han, og svarer at det dels handler om forhistorien hans. Han vokste opp i en
tid preget av erfaringene fra to verdenskriger. Nære slektninger hadde deltatt i
krigene. Noen av dem kom ikke hjem igjen. Hans egne erfaringer er annerledes.
Hele livet har han levd i fred og aldri har noen krevd av ham at han skal gripe til
våpen og bruke det mot et annet menneske. Likevel, alt som skiller meg fra de to
tidligere generasjonene, sier han, er «an accident of history or an act of
inscrutable Providence. I am very, very fortunate, and I remember that by remembering them». Og så legger han til, at det ikke bare handler om en slags respektfull takknemmelighet, men at det til denne erindringen, hører en refleksjon
over hva han selv ville ha gjort om han hadde vært i sine forfedres sko. Og, ikke
minst, undrer han på hva hans kristne tro ville ha betydd – om den ville ha utgjort noen forskjell – i møte med krigens grusomheter. Han konkluderer:
War therefore exercises my imagination to an extent that peace does not. I do not claim
this as a virtue. I merely state it as fact from which I cannot escape, but which therefore
defines (for now) my vocation. [ ] It is my task to think and write out of the place – historical, cultural, emotional, imaginative – that [ ] has been given me. I have inherited a
certain fate, and I must honour it. So here is another book on the moral justification on
war.

Og godt er det, tenker denne leseren og gir sin tilslutning til en annen av vår tids
markante «rettferdig krig»-tenkere, James Turner Johnson, som når han
anmelder denne boken i vårt «søstertidsskrift» Journal of Military Ethics, starter
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med å utrope boken til «the best contemporary theological exploration of the
ethics of war since the work of Paul Ramsey». 1
Biggar selv er tydelig på at han skriver som teolog, ikke som soldat, ikke
som politiker eller diplomat, heller ikke som statsviter (s. 332). Som teolog
snakker han også om rettferdig krig-tradisjonen som en kristen tradisjon. Han er
innforstått med at en slik merkelapp vil vær omstridt (s. 13), men hevder at hans
valg av betegnelse er den mest nærliggende for en tradisjon som spenner over et
tidsrom som strekker seg fra det femte til det 17. århundre og som i hovedsak
vokste fram «within a predominantly Christian civilization, and operated within
a Christian, sometimes theological intelectual framework».
Det er på ingen måte flust av slike bidrag i debatten rundt krig og fred. Den
kirkelige stemmen i den debatten – både her hjemme og internasjonalt – målbærer for tiden andre konsept og da er det nyttig og forfriskende med et teologisk
fundert bidrag til videre samtale som holder fram rettferdig krig-tradisjonen som
et relevant redskap for den etiske samtalen om krigen og de utfordringene som
følger av den.
In Defense of War har tre hovedanliggender: Biggar tar et oppgjør med en
teologisk fundert pasifisme og avviser at det kristne budskapet, slik det kommer
til uttrykk i Det nye testamentet, er prinsipielt pasifistisk. Dernest presenterer
han «rettferdig krig»-tradisjonens kriteriekatalog før han til slutt anvender disse
kriteriene på Natos intervensjon i Kosovo i 1999 og på Irak-krigen i 2003. Ved
siden av oppgjøret med en kristent fundert pasifisme er trolig kapittelet om intervensjonen i Irak den mest kontroversielle delen av Biggars bok. Han spør om
det var rett å invadere Irak. Kan beslutningen om å bruke militærmakt rettferdiggjøres og svarer etter å ha vurdert beslutningen opp mot alle «rettferdig
krig»-kriteriene, at «all things considered, therefore, I judge that the invation of
Iraq was justified».
Biggar «bekjenner» seg til «rettferdig krig»-tradisjonen og det er den rettferdiggjorte krigen han forsvarer (s. 7 og 12) og argumenterer sterkt – forankret i
tradisjonen – for at en slik krig først og fremst har et straffende (punitive) perspektiv og må forstås som gjengjeldelse (retribution) for grov urett (s. 10 fg.).
Boken har 7 kapitler som forfatteren selv karakteriserer som en rekke frittstående essays som kan leses uavhengig av hverandre (s. 3). Samtidig holdes de
sammen av to forhold: De er satt sammen i en bestemt rekkefølge utfra en tematisk indre logikk. Dernest deler alle kapitlene et felles anliggende: et forsvar for
«rettferdig krig»-tradisjonen.
1
Paul Ramsey (1913-1988) var en amerikansk teolog og etiker som på 1960-tallet i sterk grad bidro til revitaliseringen av «rettferdig krig»-tradisjonen innenfor protestantisk teologi. Se f.eks.: Ramsey, Paul: War and
Christian Conscience. How shal Modern War be Conducted Justly. Durham, NC (USA) 1961. Ramsey, Paul:
The Just War. Force and Political responsibility, New York 1968.
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I Kapittel I – «Against Christian pacifism» – behandler Beggar tre representanter for en teologisk basert pasifisme: Stanley Howerwards, John Howard
Yoder og Richard Hays. Han problematiserer bibelfortolkningen deres og argumenterer for at de bibelske tekstene – både slik de presenterer seg og ut fra det
de ikke sier for eksempel om soldater – ikke kan leses som et prinsipielt forbud
mot bruk av voldsmakt. I tillegg hevder Beggar med tyngde at freden, som krigen, kan romme grov urett og at hverken Howerwards, Yoder eller Hays i tilstrekkelig grad fokuserer på det han kaller «the evils of peace» og de etiske utfordringene som følger av å unnlate å handle i møte med en slik fred.
Kapittel II – «Love in war» – er en fasinerende og nesten rørende presentasjon av soldaters møte med gjensidige omsorg og nestekjærlighet på slagmarken.
Hovedanliggende i kapittelet er at kristen nestekjærlighet må kan og må kvalifisere bruk av krigsmakt.
Kapittel III – The principle of doubble effect: Can it survive combat? –
behandler Thomas Aquinas prinsipp om en handlings dobbeleffekt, et prinsipp
som inngår i «rettferdig krig»-tenkningen. Prinsippet skjelner mellom ulike konsekvenser av en handling og gjør forskjell på det som er de intenderte konsekvensene av handlingen og rene bieffekter. Bigger hevder at
intention is not just about deliberate choice, but also about desire; not just about killing,
but also about wanting. An effect that I intend, therefore, is one that I both choose and
want; and an effect that I accept is one that I choose but do not want (s. 95).

I Kapittel IV – Proportionality: Lessons from Somme and the First World War –
argumenterer Biggar for at «rettferdig krig»-tradisjonens proporsjonalitetsprinsipp først og fremst skal bidra til å begrense krigen. Kriteriet «rules against
the resort to violence that is less governed by the constructive intention of just
peace than driven by the annihilating motives of revenge or hatred » (s. 113).

Kapittel V – Against legal positivism and liberal individualism – er et
grundig tilsvar til David Rodins kritikk av «rettferdig krig»-tradisjonen.2
Han hevder at tradisjonen faller gjennom både teoretisk og som praktisk
vegleder. Biggars motargument er fundert på en analyse av en rekke «rettferdig krig»-tenkere – fra Thomas Aquinas til Hugo Grotius – som viser at tradisjonen har en langt lengre historie enn det Rodin regner med og at den ikke,
som Rodin hevder, først og fremst fokuserer på (nasjonalt) selvforsvar, men
urett(ferdighet).
Kapittel VI – On not always giving the Devil the benefit of law: Legality,
morality and Kosovo – handler om forholdet mellom lov og rett på den ene siden
og etikk og moral på den andre. Det praktiske eksempelet er Natos intervensjon i
Kosovo i 1999. Forankret i naturrettstenkning hevder Biggar i innledningen til
2

Se Rodin, David: War and self-Defence, Oxford: Clarendon Press, 2002.
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kapittelet at det finnes «an universal moral order that transcends national legal
systems and applies to international relations even in the absence of positive
international law» og at dette er en tanke som er forutsatt innenfor kristen «rettferdig krig»-tenkning (s. 214). Kosovo-intervensjonen brukes som eksempel på
en militæroperasjon som formelt sett manglet eller i beste fall hadde et svakt
rettsgrunnlag, men som allikevel var moralsk forsvarlig.
Kapittel VII – Constructing judgement: The case of Iraq – er en systematisk
case-presentasjon av Biggars forståelse av «rettferdig krig»tradisjonen. Analysen
anvender alle «rettferdig krig»-tradisjonens kriterier og viser at å treffe en moralsk beslutning i et tilfelle som Iraq-intervensjonen er langt fra er en enkel eksersis, men krevende, komplekst og vanskelig. Biggar presenter en oppsumernde
oversikt over analysen på side 317 og konkluderer, som nevnt innledningsvis,
med at intervensjonen var moralsk forsvarlig.
Nigel Biggar har skrevet en tankevekkende og til dels provoserende bok.
Den er teologisk grundig, men Biggar avslører at han også er vel bevandret innenfor filosofi, juss og militær historie. Boken bør leses, kanskje ikke minst av
de som i utgangspunktet vil føle seg støtt av tittelen. Den vil kunne berike samtalen om krigens etikk både innenfor kirken, og bredere i samfunnet som helhet.
Leif Tore Michelsen
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Tor Arne Schjander Berntsen, Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen: Når
dronene våkner. Autonome våpensystemer og robotisering av krig. Cappelen
Damm, Oslo 2016. ISBN 978-8-20-249579-4. 392 sider.
Fjernstyrte eller mer eller mindre uavhengige – autonome – overvåknings-, rekognoserings- og våpenplattformer griper stadig mer om seg som hendige verktøy i militærmaktens verktøykasse. De kommer i en lang rekke forskjellige størrelser og former og benyttes for et stadig bredere spektrum av oppgaver.
På norsk betegnes de vanligvis som droner. Det dreier seg for det første om
overvåkings- og rekognoseringsplattformer i spennet fra Northrop Grummans
Global Hawk, sju tonn tung, 14 meter lang med et vingespenn på 40 meter, en
rekkevidde på 2 300 mil og som kan holde seg i lufta i nærmere halvannet døgn;
til den norske hærens lille Black Hornet Nano fra Prox Dynamics, «soldatens
flygende kikkert», som veier 17,5 gram har en rekkevidde på rundt to kilometer
fra bakkestasjonen og kan holde seg i lufta i rundt 25 minutter.
For det annet dreier det seg om våpenplattformer som den amerikanske dronen MQ-1 Predator, opprinnelig en ren rekognoseringsdrone, og etterfølgeren
MQ-9 Reaper, en 1700 kilo tung drone, 11 meter lang med et vingespenn på 20
meter og en rekkevidde på rundt 200 mil som kan holde seg i lufta i opptil 14
timer og bære og levere opp til fire AGM-114 Hellfire missiler og to laserstyrte
bomber. Både Global Hawk, Predator og Reaper finnes i sjøbaserte versjoner.
Det dreier seg også om automatiserte, tilnærmet autonome, våpen, først og
fremst bakke- eller sjøbaserte luftforsvarssystemer, men også langtrekkende presisjonsvåpen, kryssermissiler og torpedoer som i terminalfasen selv identifiserer
og styrer seg inn på målet.
Droner er ikke noe nytt. Selv ble jeg for første gang introdusert for dronen
som rekognoseringsplattfom under et besøk til Israel i 1987 da vi fikk demonstrert Tadirans rekognoseringsdrone, Mastiff, som israelerne hadde utviklet basert på erfaringene fra Yom Kippur krigen. Fra en posisjon utenfor Nahariya
kunne vi betrakte sjefen for Norbatt i UNIFIL, oberst II Wegger Strømmen, spasere nedover hovedgaten i Ebel es-Saqi der bataljonens hovedkvarter lå, uten at
han ante at han var under observasjon. Men det er først de siste tjue åra at dronene virkelig har gjort sitt inntog. I SHAPE hadde vi Predator droner i sving
over Bosnia, fra 1996 og utover, og jeg kunne følge begivenhetene på bakken fra
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pulten min i JOCen. Et raskt søk på internett antyder at over 60 land nå har droner i sine oppsetninger.
Heller ikke automatiserte, semiautonome, våpen er noe nytt. Første gang et
krigsfartøy ble senket av et kryssermissil var i oktober 1967, da den israelske
jageren Eilath ble senket av et sovjetiskprodusert radar- og infrarødt målsøkende
missil, Styx, avfyrt fra en egyptisk Komar-klasse missilbåt fra en posisjon utenfor Sinai-halvøya, nærmere 80 km. unna. Siden da har den rivende utviklingen
innen datateknologi med stadig større regnekraft og stadig mer miniatyrisering
ført til utvikling av semiautonome kryssermissiler, både mot sjømål og landmål,
med rekkevidder opptil 2.500 kilometer og evne til på egen hånd å identifisere
og styre seg inn på målet i terminalfasen. Tilsvarende er det utviklet trådstyrte
og målsøkende ubåttorpedoer med rekkevidder på i størrelsesorden 50 kilometer
og en fart på opptil 50 knop, som selv overtar kommandoen når den får kontakt
med målet.
Det reiser seg nå i stadig større grad spørsmål om hva disse dronene og semiautonome våpensystemene gjør med vår måte å tenke krig på. Det er kanskje
spesielt amerikanernes utstrakte bruk av droner med våpen i krigen mot terror,
som middel til, uten lov og dom, å likvidere ledere og andre sentrale personer i
terrorgrupper i blant annet Afghanistan, Pakistan, og Jemen, som har bidratt til å
sette slike problemstillinger på dagsordenen. Hvordan forholder droner og semiautonome våpen seg til folkeretten? Kan videreutviklingen av dem føre til at
menneskene mister kontrollen over våpnene? Vil dette at droner og autonome
våpen ikke utsetter egne soldater for fare når de brukes, gjøre at terskelen for å
gå til krig blir lavere? Hva blir i så fall konsekvensen for stabiliteten og konfliktnivået stater imellom? Dersom det overlates til våpensystemene selv å ta
beslutning om et mål skal angripes eller ikke, basert på et sett med algoritmer de
er programmert med, hvem har da ansvaret for skaden de forvolder, dersom det
viser seg at det er uskyldig tredjepart som er rammet?
I boka «Når dronene våkner – autonome våpensystemer og robotisering av
krig», som kom på Cappelen Damm akademisk forlag tidligere i år, lar redaktørene: oberstløytnant og feltprest Tor Arne S. Berntsen; oberst i Luftforsvaret
Gert Lage Dyndal; og jurist ved Forsvarets stabsskole Sigrid Redse Johansen
seksten forskjellige forfattere, i tillegg til seg selv, ta opp disse og flere andre
juridiske, etiske og politiske perspektiver på innføring av droner og autonome
eller semi-autonome våpen i Forsvaret. Tittelen «Når dronene våkner» henspiller
på muligheten, eller frykten, for at maskinen en dag skal tre inn i menneskets
sted og selv vurdere når den blir til en drapsmaskin, som redaktørene formulerer
det i bokas innledende kapittel.
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Bokanmeldelse

Boka er inndelt i fire deler. Del én er viet teknologi og militærteori. Vi får en
vurdering av hvordan den teknologiske utviklingen de siste årene har påvirket
krigføringen og blir introdusert for ulike framtidige militære konsepter for bruk
av autonome våpensystemer.
Del to er bokas juridiske del. Forfatterne tar utgangspunkt i at autonome systemer verken er definert eller forbudt i folkeretten og problematiserer forholdet
mellom «gamle regler og ny teknologi».
Del tre fokuserer på de etiske problemstillingene rundt bruk av autonome
droner og våpensystemer. Sekretæren for etisk råd for forsvarssektoren, filosofen Andreas Brekke Carlson, hvor han påpeker at bruk at dersom de autonome
våpnene følger prinsippene i krigens folkerett like effektivt som mennesker, bør
de brukes fordi man dermed unngår å utsette egne soldater for unødig fare.
I del IV drøfter forfatterne politiske perspektiver på bruk av autonome våpensystemer. Et hovedspørsmål er hvorvidt utviklingen av slike våpen vil føre til
at terskelen for bruk av militær makt blir lavere.
I bokas forord påpeker de tre redaktørene at den teknologiske utviklingen
som har ført til frambringelsen av droner og semiautonome våpen vil fortsette,
for å møte kundens behov. Og kunden, det er først og fremst stater. Krigshistorien viser at når behovet oppstår, vil teknologiske nyvinninger utvikles raskt og i
stort omfang. Nettopp derfor er behovet for å diskutere hvordan utviklingen av
droner, semi-autonome og autonome plattformer og våpen vil påvirke hvordan
framtidige kriger vil bli utkjempet, hvilke rettslige og etiske problemstillinger de
vil reise, og hvordan det i sin tur vil anfekte menneskenes livsbetingelser her på
jorda.
Denne boka er en glimrende ansats til en slik debatt. Anbefales!
Jacob Børresen
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