
1 

NORGE I KRIG 
Et undervisningsopplegg om  

krigens regler og Norges utenrikspolitikk  
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«Den militære strategien har nå 
begynt å gi resultater. Den styrket 

ikke Taliban, som noen hevdet, den 
har ført Taliban-styrkene på flukt 

fra store deler av landet.»  

Kjell Magne Bondevik, 2001.  
Den gang statsminister. 

«Etter tre måneder i Afghanistan ser 
jeg ikke bort fra at Afghanistan selv 

kan ta ansvaret for sikkerheten,»  

Kristin Krohn Devold, 2001.  
Den gang forsvarsminister.  

«Vi visste at det var en omfattende 
og vanskelig oppgave og at det 
kom til å ta flere år. Men at det 

skulle da bli 12-13 år, var vel ikke 
klart for noen av oss da.»  

Kjell Magne Bondevik, 2012.  
Da ikke statsminister. 

Det første sitatet over er hentet fra en redegjørelse daværende statsminister 

Kjell Magne Bondevik hadde i Stortinget i november 2001. Daværende 

forsvarsminister Devold kom med sine uttalelser en måned etterpå. Da hadde 

Norge besluttet å bidra militært i Afghanistan. Mer enn ti år senere har pipa en 

annen låt. Bondevik, som nå ikke lenger er statsminister, uttaler seg i en norsk 

dokumentar om Norges engasjement i Afghanistan, Exit Afghanistan. Siden 

han sa dette har det gått enda fire år. Det er ennå ikke fred i Afghanistan.  

FOTO Caroline Lunde, Forsvaret 

Norge i krig 

FOTO på forsiden: PRT Maimana 
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Alle som var voksne i 2001 vet nøyaktig hvor de befant 

seg 11. september 2001.  Da det andre flyet skar seg inn i 

det andre tårnet på World Trade Center i New York var 

det tydelig at dette ikke var noen ulykke. Det var et 

angrep, et angrep på verdens største militærmakt. Kunne 

det skje andre steder? Var andre angrep på gang? Hvem 

stod bak? Spørsmålene haglet, usikkerheten var enorm.  

Mens støvet fra de sammenraste skyskraperne fremdeles 

lå som en tåke over New York ga USAs president den 

gang, George Bush, det amerikanske folket et løfte: to 

hunt down, and to find those folks that committed this act. 

Ikke lenge etterpå erklærte Bush krig mot de som bedrev 

internasjonal terrorisme. Mange land i verden, også 

Norge, ble med i det som ble hetende «Krigen mot 

terror». Hovedfienden ble Al-Qaida, terrororganisasjonen 

som stod bak angrepet.  

 

11. september 2001 

New York 11. september 2001. FOTO Wikimedia Commons 
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Al-Qaida er ikke et land, men en organisasjon, eller 

kanskje noe så spredt som et nettverk av små og større 

grupper med mål om å ramme Vesten. De befant seg ikke 

i ett land, men i mange. I det store og det hele visste man 

lite om nettverket. Al-Qaida var en fiende som var 

vanskelig å beregne styrken til og vanskelig å ta – for 

hvem skulle egentlig tas?  

Lederen av Al-Qaida, Osama Bin Laden, var det uvisst 

hvor befant seg, men noe var man sikre på: De hadde 

treningsleirer i Afghanistan. Ingen av terroristene som 

deltok i angrepene i USA var afghanere, men de var 

opplært i Afghanistans ørken og fjell. Dette med Talibans, 

de som da styrte Afghanistan, velsignelse. Taliban var 

ikke som Al-Qaida, en internasjonal terrorbevegelse med 

mål utenfor Afghanistan. Likevel ble Taliban og 

Afghanistan målet for motangrepet . 

 

Når er krig lov?  
I følge internasjonale lover (folkeretten ) er det ulovlig å gå 

til krig mot et annet land. Men det er lov til å forsvare seg. 

Derfor var det viktig for USA at et motangrep måtte bli 

sett som et  forsvar. 12. september samtykket FNs 

sikkerhetsråd til at USA hadde blitt angrepet og derfor 

hadde rett til å forsvare seg mot internasjonale 

terrorgrupper.  

Men Afghanistan ble ikke nevnt. NATO, forsvarsalliansen 

som også Norge er medlem av, reagerte på lignende 

måte. De erklærte at angrepet på USA var et angrep på 

alle NATOs medlemmer. Det gjorde alle NATO-landene til 

part i krigsplanene mot Afghanistan. Da USA erklærte krig 

mot terrorisme fikk de med seg mange samarbeidsland, 

også utenfor NATO.  

 

Kritiske stemmer stilte spørsmål ved om det kunne være 

lov ifølge internasjonale lover å angripe Afghanistan. Det 

var jo ikke Afghanistan som hadde angrepet USA. Andre 

mente at et angrep på Afghanistan og Taliban bare ville 

gjøre vondt verre. Men diskusjonen om hva som var riktig 

og galt, og hvordan tolke internasjonale lover druknet i 

behovet for å handle raskt. Fra å ha være et ganske glemt 

hjørne av verden ble hele verdens øyne rettet mot 

Afghanistan.  7. oktober dalte de første bombene ned mot 

Kabuls fattige gater. USA hadde fått med seg sin 

nærmeste allierte Storbritannina på disse første 

angrepene.  Norge sendte sine første militære bidrag i 

form av fly og mineryddere helt i starten av 2002. Slik ble 

Norge med i krigen mot terror.  Norges historie i 

Afghanistan hadde begynt.  

Maktbruk i folkeretten 

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet i verden som kan bestemme at et eller flere land kan bruke makt mot et annet land. Hvis 

Sikkerhetsrådet vedtar dette vil et væpnet angrep være folkerettslig lovlig.  

Når er væpnet makt tillat?  

1. Hvis Sikkerhetsrådet har bestemt at det er nødvendig for å bevare internasjonal fred og sikkerhet.  

2. Hvis land forsvarer seg mot angrep fra andre land  

                                                                                                                                                                                                 Kilde: www.fn.no 

Hvorfor Afghanistan?  
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Som del av krigen mot terror ble soldater fra rundt 40 

land sendt til Afghanistan. Målet var å nedkjempe 

Taliban. Dette skulle hindre trening og organisering av 

terrorister og dermed framtidige angrep. Det ble lett 

intenst etter saudiaraberen Osama Bin Laden. 

Afghanistan og den afghanske befolkningen var preget av 

krigen som hadde rast mellom ulike krigsherrer og 

deretter Taliban i over 20 år. Siden 1996 hadde Taliban 

hatt makten i størstedelen av landet. I tillegg til å støtte Al

-Qaida var Taliban kjent for å ikke la jenter å gå på skole 

eller gå ute alene. De mente at musikk var syndig og at 

steining var en straffemetode som kunne brukes mot dem 

som på en eller annen måte hadde oppført seg ugreit 

ifølge deres tolkning av Islam. Da Afghanistan ble målet 

for krigen mot terror, tok det ikke lang tid før norske 

politikere brukte den afghanske befolkningen, og spesielt 

kvinnene, som argument for å bidra: vi måtte hjelpe 

afghanerne, fri dem fra undertrykkelse og brutalitet, 

mente norske stortingspolitikere.  

FOTO Afghanistankomiteen 

Et land preget av krig 
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Norge stod sammen med resten av det internasjonale 

samfunnet om tanken om å bygge et helt nytt 

Afghanistan: å bygge opp et demokratisk land der kvinner 

var frie og likestilte, der folk fikk utdanning og legehjelp, 

og ikke minst, et land der terrorister ikke hadde noen 

plass til å verken å trene eller styre. Hensikten var god og 

vyene store. «Vårt bidrag skal støtte opp under fred, 

menneskerettigheter og demokrati», sa daværende 

statsminister Bondevik i en tale i 2004. 

Nytt styresett, ny grunnlov, en hær som skulle beskytte 

landets innbyggere, et skolesystem og helsevesen - alt 

som manglet skulle på plass. Men det var lettere sagt enn 

gjort. Pengene var der. Milliarder ble pøst inn for å bygge 

det nye Afghanistan. Likevel endte utallige 

hjelpeprosjekter uten resultater. Penger ble borte i 

storstilt korrupsjon. Samtidig raste krigen mange steder i 

landet. Den krevde både mest oppmerksomhet og 

penger. Det viste seg vanskelig å bygge fred samtidig som 

man førte krig.  

Skolejenter i Jaghori i provinsen Ghazni 

FOTO Ola Gamst Sæther 

Prosjekt Afghanistan 
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Omkrig 9 000 norske soldater har tjenstgjort i 

Afghanistan, 10 mistet livet. Mange sivile afghanere 

mistet livet som følge av den norske og internasjonale 

militære innsatsen. Slik er krigens natur. Likevel brukte 

norske politikere aldri ordet krig om det Norge drev med. 

Norge bidro til fred, demokrati, drev med forebygging og 

avskrekking, ifølge norske regjeringer. Etter hvert ble 

begrepet «krigslignende handlinger» brukt om soldatenes 

oppdrag i Afghanistan, men altså aldri ordet krig. 

Fredsnasjonen Norge, landet som deler ut Nobels 

fredspris – det er slik vi vært vant til å tenke om oss selv. 

Det satt langt inne å innrømme at vi deltok aktivt i krig og 

at det førte til tap av liv. Det stakk. Det stakk så mye at 

norske politikere så det som best å fokusere på det 

opplagt gode Norge drev med i Afghanistan, som for 

eksempel å redde afghanerne fra Taliban eller bygging av 

skoler og sykehus. I 2014 trakk Norge de fleste soldatene 

ut av landet. Nå har vi en liten gruppe igjen i Kabul som 

har i oppgave å trene afghanske soldater.  

 

Norsk soldat i Afghanistan. FOTO Forsvaret  

Jens Stoltenberg var statsminister i flere perioder, blant annet fra 
2005-2013. Her fra et besøk i Afghanistan .  

FOTO Statsministerens kontor 

Norge i krig 
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Etter at de fleste utenlandske soldater reiste hjem i 2014, 

skulle Afghanistan klare seg selv. Den store Afghanistan-

innsatsen var over for det internasjonale samfunnet. 

Diskusjonen og dommen over det internasjonale 

samfunnets innsats fra 2001-14 er ikke mild.  Mye ble 

oppnådd, også med norske penger. Landet har flere 

millioner barn, også jenter i skolen. Det finnes nå et 

helsevesen selv om det er mangelfullt. En del kvinner, 

spesielt i byer, kan ha jobber, ta høyere utdanning og ha 

politiske verv. Men i det store og det hele har situasjonen 

forverret seg siden 2014. Krig preger stadig større deler av 

landet. Daglige bomber, trusler, Taliban som stadig tar 

over nye områder, IS frammarsj. De som fikk det bedre 

etter den intense nybyggingen av Afghanistan startet, ser 

nå mørkt på framtiden. Resultatene av den storstilte 

innsatsen forvitrer. Afghanerne, som er en befolkning der 

60 prosent er under 30 år, er i ferd med å miste håpet. 

Mange flykter eller planlegger å flykte.  

FOTO Afghanistankomiteen 

Uten resultater?  
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Våren 2016 kom Afghanistan-utvalget med sin rapport 

om Norges innsats i Afghanistan mellom 2001 og 2014. 

Utvalget var utnevnt etter krav fra Stortinget: den norske 

innsatsen skulle granskes av landets største Afghanistan-

spesialister. Hovedkonklusjonen i rapporten er hard. 

Norges innsats var liten, sett i sammenheng med andre 

lands innsats. Vi er et lite land. Så de store resultatene var 

vanskelig å påvise og skille fra de andre landenes innsats. 

Rapporten konkluderer med at noe av den sivile innsatsen 

var vellykket. Likevel er utvalget klare på at vi oppnådde 

lite av det vi satte oss fore. Men vi nådde et mål, og dette 

var et mål som var lite uttalt og som egentlig ikke hadde 

noe med Afghanistan å gjøre: Norge lyktes i å være en 

god alliert – en alliert med NATO og USA.  

Oppgaver 

 

 

1. Fredsnasjonen Norge er et begrep som ofte brukes. Gjør research og finn ut hvordan det ble slik. Diskuter om 

Norge er en fredsnasjon.  

 

2. Hør på intervjuet med Sinan på Afghanistankomiteens nettsider. Se på definisjonen av folkerett. Var Norge i 

offensiv krig, eller var dette en forsvarskrig? Hva er krig? Finn en definisjon. Sinan synes at diskusjonen om 

Norge var i krig eller ikke er uinteressant. Vi har et ansvar når vi har gått militært i et land uansett, mener han. 

Hva mener du?  

 

3. Rapporten «En god alliert - Norge i Afghanistan  2001-20014.» sier at Norge ivaretok egne interesser først, altså 

å styrke vårt bånd til NATO og USA framfor å hjelpe Afghanistan og afghanerne. Denne konklusjonen preger 

også kritikken mot hele det internasjonale samfunnets innsats i Afghanistan: alle land tenkte på seg og sine 

interesser først. Afghanistan kom i andre rekke. Hva mener du må ligge til grunn for norsk utenrikspolitikk, 

norske interesser eller det å løse problemer i andre land?  

 

 

Intervjuet av Sinan er gjort av Historiebanken. På deres nettsider kan du finne flere spennende intervjuer som handler 

om Afghanistan: www.historiebanken.org 

Norge gransker Norge 
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