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Saddam Hussein (1937-
2006) blev præsident 
og diktator i Irak i 1979. 
Han stod i spidsen for 
Ba’ath-partiet, der 
ligesom tilsvarende 
partier i andre 
arabiske lande gik ind 
for modernisering 
og økonomisk 
udvikling – og nådesløs 
kamp mod politiske 
modstandere, ikke 
mindst islamistiske 
fundamentalister. 
Saddam stod i spidsen 
for Irak under den 
lange, udmarvende krig 
med Iran 1980-1988 og 
var ansvarlig for Iraks 
invasion af oliestaten 
Kuwait i 1990.
|| Iraqi News Agency/
ZUMA Press/ritzau
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Olfert  
Fischer til 
Golfen 
Da Irak under ledelsen af den brutale og storbrov-
t ende diktator Saddam Hussein i august 1990 
angreb det lille, stenrige naboland Kuwait, blev 
det mødt med massiv international fordømmelse. 
FN’s Sikkerhedsråd vedtog økonomiske sanktioner 
mod Irak og en resolution med mandat til at tvinge 
Irak ud af Kuwait med militær magt. Det var ikke 
kun vigtige principper, der stod på spil, men også 
stærke interesser i de olierige golfstater. Med Iraks 
erobring af Kuwait var pludselig også Saudi Arabien 
truet. Hvad ville blive det næste? 

Det spørgsmål skulle Danmark også besvare. 
Mens USA’s præsident, George H.W. Bush (1924-), 
raslede med den store sabel, begyndte en intens 
diskussion i Danmark om, hvordan vi skulle bidrage 
til et opgør med Saddam Hussein. 

Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (1941-) 
fra Venstre var ivrig efter, at vi skulle yde mere end 
et minimum, fordi han mente, at USA nøje holdt øje 
med, hvor meget de europæiske allierede bidrog 
med. Men for Radikale Venstre, der var med i rege-
ringen, og for Socialdemokratiet, der var i opposi-
tion, var FN-forankringen afgørende, ligesom begge 
partier nynnede med på melodien om Jutlandia, 
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Korvetten Olfert 
Fischer sætter kurs 
mod Den Persiske Golf 
som Danmarks bidrag 
til den amerikansk 
ledede koalition, der 
skulle drive Irak ud af 
Kuwait. Udsendelsen 
var et nøje afvejet 
politisk kompromis 
mellem den gamle 
tid under Den Kolde 
Krig, hvor Danmark 
helst ville sende bløde, 
humanitære indsatser 
til internationale 
krigszoner, og den nye 
tid, hvor der blev lagt 
større vægt på offensiv 
deltagelse i den hårde 
ende.
|| Claus Bjørn Larsen/
Scanpix

3

der kom som kaldet til slaget. Det var ganske vist i 
nittenniogfyrre eller cirka der omkring, da der var 
krig i Korea, men tanken om et dansk humanitært 
bidrag lå stadig lige for. 

FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 25. august en 
resolution, som ganske vist ikke iværksatte en rigtig 
FN-mission, men som dog gav mandat til den flåde-
blokade, der allerede var under opbygning. Med det 
afsæt foreslog Radikale Venstre at sende korvetten 
Olfert Fischer til Golfen. 

Socialdemokratiet tøvede, men statsminister 
Poul Schlüter (1929-) kunne i Det Udenrigspolitiske 
Nævn bekræfte, at udsendelsen af Olfert Fischer 
ville ske ”på opfordring af FN”. Herefter blev det 
et spørgsmål om at sikre, at skibet forblev under 
dansk kommando. 

Selv med klare rammer var udsendelsen af en 
dansk korvet til deltagelse i en angrebskrig i fjerne 
lande en svær beslutning i et land, der i 125 år ikke 
havde deltaget i skarpe krigsindsatser. Erfaring erne 
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fra de to verdenskrige og Den Kolde Krig sad dybt i 
de regeringsbærende partiers politiske bevidsthed. 
Det katastrofale nederlag i 1864, der nær havde gjort 
ende på Danmarks historie, og som førte til tabet 
af Sønderjylland, havde mejslet den erfaring ind, at 
selv retfærdige krige kan tabes, og at nederlag kan 
være fatalt. 

Danmarks succes med aktivistisk neutralitets-
politik under Første Verdenskrig havde lært partik-
erne at manøvrere aktivt blandt stormagterne, selv 
i en meget udsat position. Det gik også under Anden 
Verdenskrig, og Danmark kom aldrig rigtig i krig. Vi 
forhandlede, og den erfaring tog de demokratiske 
partier med, da NATO-alliancen blev en mulighed i 
1949. Under Den Kolde Krig stod de sammen om de 
grundlæggende elementer i alliancepolitikken, også 
selv om Radikale Venstre oprindeligt og principielt 
helt frem til Murens fald i 1989 var modstander af 
medlemskabet. Den udenrigspolitiske aktivisme 
blev nu især rettet mod at styrke Danmarks – og 
Storbritanniens – forankring i Europa samtidig 
med, at Danmark fremmede de konfliktforebyggen-
de elementer i alliancens politik.

Ganske vist var der allerede før Anden Verdens-
krig eksempler på, at Danmark deltog i mili tære 
aktioner under Folkeforbundet, men de var, som 
de mere hyppige bidrag til FN-missioner under Den 
Kolde Krig, af fredsbevarende, ikke krigsførende art. 

Den koalition, USA var i gang med at samle i 
1990, var anderledes. Den ville indlede en krig mod 
et militært veludrustet land, som efter alt at dømme 
både ville og kunne sætte sig til kraftig modværge. 
Selv om styrkeforholdet var skræmmende set fra 
Iraks synspunkt, havde Saddam Hussein også et 
stærkt våben i form af sin hensynsløse brutalitet. 
Det kunne let ende galt på måder, Danmark ikke 
ønskede at blive involveret i. 
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Omvendt kunne Danmark vanskeligt stå 
udenfor. Lange og svære overvejelser endte med 
udsendelsen af Olfert Fischer – om muligt i sam-
arbejde med Norge. Det satte en ny kurs for dansk 
sikkerhedspolitik. Korvettens mission var poli-
tisk. Den skulle signalere fuld dansk støtte til den 
amerikansk ledede aktion. Samtidig blev der med 
forholdsordren om, at korvetten ikke måtte bevæge 
sig ind i krigszonen og kun måtte deltage i bestemte 
opgaver, operationelt draget omsorg for, at vi ikke 
kom i krig. 

Beslutningen om udsendelsen af Olfert Fischer 
blev truffet den 31. august, og Folketinget pålagde 
samtidig efter socialdemokratisk forslag regeringen 
at forberede udrustningen af et hospitalsskib – som 
Jutlandia under Koreakrigen (1950-53). Socialdemo-
kratiets ordfører gjorde det klart, at partiet stadig 
var principielt modstander af NATO-operationer 
out of area og alene kunne tilslutte sig, fordi der var 
tale om en FN-støttet aktion. 

Regeringen fremhævede på sin side, at udsendel-
sen lå i forlængelse af 40 års dansk FN-politik, og at 
ønsket om at styrke FN og stå solidarisk med USA 
kunne forenes med den løsning, der nu var fundet. 
”Der er tale om et afgørende brud med den traditio-
nelle danske berøringsangst over for omverdenen,” 
trompeterede udenrigsminister Uffe Ellemann-Jen-
sen, der ønskede at ”udnytte de muligheder, som 
historien giver os.”

For udsendelsen af Olfert Fischer stemte alle – 
undtagen SF, Fremskridtspartiet og enkelte folk e  - 
tingsmedlemmer, der brød partidisciplinen. Det 
var en typisk lidt-på-den-ene-og-lidt-på-den-anden-
side løsning, selv om det var nyt så langt fra danske 
kyster at deltage i en ”koalition af villige”, som nok 
var sanktioneret af FN, men ikke var en egentlig 
FN-mission. 



6 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Den folkelige opbakning fulgte med. En gallup-
undersøgelse fra august 1990 viste, at næsten tre 
fjerdedele af befolkningen støttede, at Danmark 
sendte skibe til Golfen. Kun hver tiende var direk-
te imod. Til gengæld mente halvdelen, at vi skulle 
trække os, hvis det kom til kamp. 

I løbet af efteråret samlede USA en bred koali-
tion af 34 lande, blandt dem flere arabiske. Hen over 
årsskiftet planlagde den amerikanske præsident 
en storstilet invasion, Operation Desert Storm, 
der blev indledt 17. januar 1991. Den ødelæggende 
luft offensiv udslettede på få dage det irakiske luft-
forsvar og forsvarslinjerne på landjorden, og den 



7 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Den første Golfkrig 
i 1991 blev i høj grad 
udkæmpet i medierne, 
hvor Vietnamkrigen 
20 år tidligere var tabt. 
Golfkrigen blev den 
første, hvor tv- 
stationernes levende 
billeder var med helt 
fremme i ildlinjen, 
mens krigskor- 
respondenterne stod 
i studier fjernt fra 
frontens krudtrøg 
og kaos. Det smittede 
også af herhjemme, 
hvor seerne kunne 
følge slagets gang på 
nærmeste hold. Her 
er det major Svend 
Bergstein (1941-2014) 
og DR-journalist Jens 
Nauntofte (1938-2017), 
der bringer slagmarken 
ind i dagligstuerne.
|| Finn Frandsen/
ritzau

banede vejen for en landoffensiv, der ikke mødte 
nævneværdig modstand. Den irakiske hær trak sig 
med store tab tilbage fra Kuwait og dybt ind i Irak. 

Den intense mediedækning med især CNN i 
spidsen gjorde det for første gang muligt for seere 
i hele verden at følge med i krigen fra første ræk-
ke. Lektien fra den opinionsmæssige katastrofe i 
Vietnam var lært, og det amerikanske forsvar gav 
pressen et bjørneknus, det var svært at vriste sig fri 
af. Dækningen blev stærkt farvet af de amerikanske 
briefinger, og den klassiske krigsreportage blev 
under Golfkrigen erstattet af digitale billeder, der 
gav seerne fornemmelsen af, at han eller hun så det, 
som også piloterne så. Det var spændende og under-
holdende – men også fjernt. Tågede mål blev ramt 
af lydløse vestlige fuldtræffere. Bygninger og instal-
lationer blev smadret – uden at seerne blev direkte 
konfronteret med nærbilleder af de ødelagte mål, 
endsige af dem, der blev ramt af alliancens overvæl-
dende ildkraft. Aldrig før havde tilskuere i fjerne 
lande fulgt så tæt med ved fronten – og aldrig havde 
virkeligheden været længere væk. Billedernes nær-
hed skabte ikke større indlevelse, endsige dybere vi-
den om krigen, som aldrig rigtig blev vedkommende 
trods det fascinerende syn af nattehimmelen over 
Bagdad oplyst af koalitionens ild.

Saddam Hussein gjorde sit for at vække afsky, 
blandt andet ved at true Israel med missiler armeret 
med giftgas. Det var sammen med tv-dækningen og 
forsikringerne om, at USA gjorde sit yderste for ikke 
at ramme civile mål, med til at skabe indtryk af en 
retfærdig og højteknologisk ’klinisk krig’, hvor kun 
militære mål blev ramt, samfundet var intakt, og de 
civile tab var forsvindende små. 

Krigen var hurtigt forbi. Olfert Fischer kom ikke 
i kamp, men Danmark hørte til blandt de vinden-
de magter. Med befrielsen af Kuwait var målet for 
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koali tionen indfriet. De færreste havde gjort sig 
klart, hvad der derefter skulle ske – udover forhåb-
ningen om, at det ydmygende nederlag ville koste 
Saddam Hussein posten. Da det ikke skete, voksede 
det politiske pres på den amerikanske præsident 
for at gøre arbejdet færdigt og støde Saddam Hus-
sein fra magten for at sikre, at mere fornuftige folk 
kom til i det store olieland. 

Men præsidenten tøvede. Dels havde FN ikke 
givet mandat til at omstyrte regimet i Irak, men kun 
til at befri Kuwait, dels var der ikke rigtig nogen, 
der havde et troværdigt bud på, hvad der ville ske, 
hvis amerikanerne gennemtvang et regimeskifte. 
Saddam Hussein havde oprindeligt haft amerikansk 
opbakning og sad benhårdt på magten. Præsident 
Bush var ikke overbevist om, at noget bedre ville 
komme i stedet, og han besluttede at stoppe krigen. 
Høgene i USA rasede, og selv om Den første Golfkrig 
blev afviklet som planlagt og næsten uden tab for 
alliancen, efterlod den på den amerikanske højre-
fløj en dyb frustration over, at opgøret med den ira-
kiske diktator ikke var blevet ført til ende.

Frustrationen blev ikke mindre, da det viste sig, 
at Saddam både formåede at holde sig på magten og 
at konsolidere sin stilling. Det skete blandt andet 
ved hjælp af brutale overgreb på hele befolknings-
grupper, der efter hans mening havde næret sympa-
ti for de allieredes angreb. Efter krigen veg Saddam 
ikke tilbage fra at bruge giftgas mod civile, og i de 
følgende år var Irak på konstant konfrontationskurs 
med det internationale samfund, der mødte landet 
med fordømmelse og FN-sanktioner, fx oprettelsen 
af flyveforbudszoner, der dels satte det irakiske luft-
våben ud af spillet, dels gav mulighed for udstrakt 
regional autonomi i de nordlige kurdiske dele af 
landet. FN sendte våbeninspektører til Irak, der kun 
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modstræbende samarbejdede og på utallige måder 
forsøgte at obstruere inspektørernes arbejde. 

Rolleskiftet
I forhold til 1991 var det en anden politisk verden, 
da Folketinget 20 år senere i 2011 besluttede at ud -
sende danske F-16-jagerfly som bidrag til en hastigt 
sammenstykket international koalition, der med 
kort varsel skulle sættes ind i Libyen for at bremse 
et truende opgør mod oppositionen der. Med man-
dat fra FN’s Sikkerhedsråd skulle koalitionen be-
skytte civilbefolkningen mod den libyske statsleder 
Muammar al-Gaddafi (1942-2011). Der gik kun godt 
et døgn, fra forslaget om Danmarks krigsdeltagelse 
blev fremsat, til det var enstemmigt vedtaget. 

Denne gang var der ingen tvivl. Danmark var 
klar til krig og kastede sig ind i den med en styrke 
næsten på niveau med Frankrig og Storbritannien.

I mellemtiden havde Danmark været i krig på 
Balkan – og i Afghanistan i flere omgange. Mest 
kontroversielt havde et snævert flertal i Folketinget 
i marts 2003 besluttet, at vi skulle deltage i den om-
stridte amerikanske ledede invasion i Irak. 

Forløbet fra Danmarks tøvende tilslutning til 
Den første Golfkrig til den enstemmige opbakning 
til krigen i Libyen 20 år senere er grundtemaet for 
denne bog. Den udspringer af en undren over det 
holdningsskred, som beslutningerne er udtryk for. 
På 20 år gik Danmark fra at være overbevist om, at 
landet ikke hørte hjemme i den skarpe ende af mili-
tære aktioner i fjerne lande, til at være lige så over-
bevist om det modsatte: At vi bør være blandt de 
lande, der deltager mest aktivt i den hårdeste ende 
af internationale militære operationer. 

Hvordan gik det til, at et land og et folk, hvor et 
overvældende flertal i over 100 år mente, at Danfl-
mark er bedst tjent med at holde sig langt fra krig, 
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i løbet af to årtier blev lige så overbevist om, at krig 
er Danmarks måske vigtigste udenrigspolitiske in-
strument? Hvad skete der i verden, der udløste det 
ændrede syn på Danmarks stilling i den? Hvordan 
gik det til, at opfattelsen af international aktivisme 
på så kort tid skiftede fra civilt til militært? Hvorfor 
blev vores historie under Den Kolde Krig og besæt-
telsen af Danmark 1940-45 omfortolket så grund-
læggende, at krigsdeltagelse kunne ses som et brud 
med tidligere tiders ”berøringsangst”? 

Det er de spørgsmål, bogen forsøger at besvare. 
Historien om Danmarks krige 1991-2011 er sta-

dig med os – og den fortsætter, mens disse linjer 
skrives. Den er så tæt på, at de fleste kan huske den, 
mange har selv spillet en rolle i den, og endnu flere 
har stærke meninger om den. Den er ikke kun en 
del af vores nære fortid, men også i høj grad en del 
af den aktuelle politiske debat, hvor historien ud-
lægges som støtte for snart det ene, snart det andet 
synspunkt. Det er præcis derfor, at historien om 
de krige, Danmark efter Den Kolde Krig har valgt at 
deltage i, er vigtig at fortælle. 

Bogen rejser spørgsmålet, hvad Danmarks krigs-
indsatser har betydet for os selv og for de lande, vi 
har kæmpet i. Den forsøger også at give bud på svar. 
Dem vil nogen uden tvivl være uenig i – andre måske 
enige. Det er ikke overraskende, for der findes ingen 
enkle sandheder. Heller ikke her. 

Hvor kom vi fra?
Danmarks udenrigspolitik er i høj grad bestemt af 
landets geografi og størrelse – herunder at vi udgør 
et nordatlantisk rigsfællesskab. Opfattelsen har i 
over 100 år været, at et lille udsat og åbent land, som 
i høj grad lever af sin udenrigshandel, må engagere 
sig aktivt med sine naboer og resten af verden. Både 
for at handle med så mange som muligt og på så 
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Da Folketinget i 2011 
med få timers varsel 
enstemmigt besluttede 
at sende danske F-16-
fly på bombetogt mod 
Gaddafis styrker i 
Libyen, opfattede 
de fleste det som en 
naturlig forlængelse 
af Danmarks støtte 
til opretholdelsen af 
den internationale 
retsorden og 
efterlevelse af 
forpligtelsen til 
at beskytte truede 
civile. Her er de 
danske fly linet op 
på Sigonellabasen på 
Sicilien. 
|| Michael Aagaard/
Forsvarsgalleriet

gunstige vilkår som muligt, og for at medvirke til, 
at der skabes fred og stabilitet omkring os. Interna-
tional retsorden er en oplagt fordel for et lille land, 
og Danmark har været en utrættelig fortaler for den 
– siden 1945 repræsenteret af FN. På samme måde 
er tilslutningen fra 1949 til NATO og fra 1972 til EF 
og siden EU solidt folkeligt og politisk forankret. 
Siden Anden Verdenskrig har Danmark holdt sig så 
tæt som muligt til vore stærkeste allierede, USA og 
Storbritannien, og til vore europæiske nabolande og 
samhandelspartnere, samtidig med at vi har søgt at 
undgå unødig konfrontation med andre. Danmark 
samlede ikke på fjender, og det var frem til årtu-
sindskiftet fast dansk politik ikke internationalt 
at bruge høj stemmeføring. Forsigtigheden kaldte 
kritikere foragteligt for småstatspolitik. Skiftende 
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regeringer kaldte det realisme, brobygning og kon-
fliktforebyggelse. Måske endog interessevaretagelse. 

Medlemskabet af EF i 1973 gav Danmark en 
tryghed og et selvstændigt handlerum, landet ikke 
havde oplevet siden 1864. Senere udvidelser af EU 
åbnede mulighed for at knytte tættere økonomiske 
og politiske bånd til vore nye demokratiske naboer 
i Øst- og Centraleuropa. De faste rammer om sama-
arbejdet gav os en hidtil ukendt mulighed for at 
lade den danske stemme høre i verden. Det samme 
gjorde fra slutningen af 1970’erne en stærkt forøget 
udviklingsbistand, engagementet i FN, humanitært 
hjælpearbejde og aktiv deltagelse i internationalt 
samarbejde i utallige sammenhænge. 

De borgerlige partier stod under konservativt 
ledede regeringer i 1982-1988 model til, at et alter-
nativt sikkerhedspolitisk flertal med dagsorden er 
i Folketinget tvang regeringen til at tage forbehold 
for Danmarks bidrag til at gennem føre NATO’s dob-
beltbeslutning fra 1979, hvor man gav Sovjetunionen 
fire år til at trække mellemdistanceraketter ud af 
Østeuropa. Ellers ville man selv opstille atommis-
siler. Inspireret af bevægelser i andre nordeuro-
pæiske lande dikterede oppositionen vigtige dele 
af regering ens udenrigspolitik, også i forhold til 
afspænding i FN og i nordisk sammenhæng. 

Fodnoterne førte til en bitter konflikt mellem re-
geringen og det sikkerhedspolitiske flertal. Venstre 
og Socialdemokratiet beskyldte gensidigt hinanden 
for at bryde den uskrevne musketéred om indre 
sammenhold, når det gjaldt de afgørende udenrigs-
politiske spørgsmål. Siden har det været omstridt, 
hvem der var ansvarlig for miseren, og der har i 
flere årtier kørt en uforsonlig – og til tider stærkt 
personlig og bitter – debat om, hvem der svigtede. 

Politisk var det Socialdemokratiet, der havde det 
største problem. Efter formandsskiftet i 1992, hvor 
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Poul Nyrup Rasmussen (1943-) stødte Svend Auken 
(1943-2009) fra magten, havde partiet ikke noget 
ønske om at rippe op i de indviklede og delvist ufor-
ståelige forhold, der havde udløst fodnotepolitik-
ken. Under Nyrups ledelse ville Socialdemokratiet 
tværtimod genvinde troværdigheden – også på det 
udenrigspolitiske område. 

Med Murens fald og Sovjetunionens opløsning 
i 1991 så verden helt anderledes ud. Intet syntes at 
kunne true Danmark, som åndede lettet op uden at 
behøve at frygte for sin sikkerhed. For tidligt, som 
det skulle vise sig. Men dengang var det med den 
amerikanske politolog Francis Fukuyama (1952-) 
fristende at tro, at historien var forbi, og at den libe-
rale verdensorden endegyldigt havde sejret. 

Som udenrigsminister i Poul Schlüters konser-
vativt ledede regeringer havde Venstres formand 
Uffe Ellemann-Jensen aktivt støttet de baltiske 
landes ønske om ny selvstændighed efter Sovjet-
unionens opløsning. Den linje fulgte Nyrup-
regeringerne fra 1993 op med ekstra betoning af 
FN’s og dermed Danmarks rolle ikke kun som freds-
bevarende, men også som fredsskabende. Hvor Elle-
mann-Jensen understregede bruddet med fortiden, 
betonede Socialdemokratiet og Radikale Venstre 
videreførelsen af Danmarks tradition for ”engageret 
deltagelse”. Begge forsøgte at bruge historien til at 
legitimere deres politik – som i øvrigt lignede hin-
anden til forveksling. Det gjaldt både i forhold til 
de baltiske lande og i støtten til udvidelsen af EU og 
NATO, så de baltiske og de østeuropæiske lande kom 
med. 

Det ydre pres for, at de toneangivende danske 
partier holdt sammen om at forsvare landets in-
teresser udadtil, var forsvundet. Derfor kunne de 
meningsforskelle mellem partierne, der længe 
havde luret under overfladen, nu diskuteres åbent. 
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En bosnisk, muslimsk 
kvinde sørger ved 
mindesmærket for 
massakren i Srebrenica 
i 1995.
|| Elvis Barukcic/AFP 
Photo/Scanpix

Det blev også indledningen til en kamp om, hvordan 
historien om Den Kolde Krig skulle udlægges – en 
kamp, der brød ud i lys lue efter terrorangrebene 
mod USA den 11. septem ber 2001 og det efterfølgen-
de regeringsskifte, hvor Venstre og Det Konservative 
Folkeparti med støtte fra Dansk Folkeparti vippede 
Socialdemokratiet og Radikale Venstre af pinden.

Samtidig blev den udbredte optimisme om frem-
tidens fred og fremgang for den liberale verdensor-
den afløst af en voksende erkendelse af, at det hårde 
ydre tryk fra de to supermagter også havde været 
med til at holde lokale og regionale konflikter i ave 
– for ikke at tale om radikalisme i den muslimske 
verden. Det viste sig, at historien langtfra var forbi, 
og at de vestlige markedsdemokratier alligevel ikke 
var den model, alle stræbte efter. Tværtimod blev 
despoter og fundamentalister mere selvbevidste og 
aggressive samtidig med, at nationale, etniske og 
religiøse modsætninger kom op til overfladen. Iden-
titetspolitikken var igen i fremmarch. I Europa førte 
opløsningen af det tidligere Jugoslavien fra 1992 til 
eskalerende konflikter, etniske udrensninger og 
langvarige krige. 

De voldsomme konflikter stillede nye krav til det 
internationale samfund. Var det nu, at FN kunne 
fungere efter sin oprindelige hensigt som et kollek-
tivt sikkerhedssystem, der kunne stå op mod uret, 
beskytte civilbefolkninger og forsvare udsatte mod 
overgreb og ødelæggelse? Ville en stærkere verdens-
orden, hvor der blev sat ind mod diktatorer, og hvor 
verdenssamfundet ville beskytte civilbefolkninger 
mod overgreb, massemord og folkedrab, træde 
frem? Havde omverdenen ikke en forpligtelse til at 
gribe ind og standse overgreb, om nødvendigt med 
militær magt? Disse og lignende spørgsmål blev 
drøftet i FN – og i NATO og i europæiske lande. 

Principperne kom hurtigt på prøve. 
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Jugosla-
viens  
opløsning 
Mens Danmarks rolle i Golfkrigen i 1991 var tilbage-
trukket, kom det til at gå anderledes med krigene på 
Balkan. Her rummede områderne, der tidligere ud-
gjorde Jugoslavien, en uendelig mængde nationale, 
religiøse, etniske og historiske modsætninger, der 
blev yderligere komplicerede af, at der ingen steder 
var en klar sammenhæng mellem land og folk. De 
forskellige folkeslag og trosretninger var vævet ind 
i hinanden, og selv om fx muslimske bosniere var 
i flertal i Bosnien, var her også kristne serbiske og 
kroatiske mindretal, der havde levet i landet i gene-
rationer. Officielt havde Jugoslavien fire hovedsprog 
og en stribe mindretalssprog. 

Da Slovenien og siden Kroatien i 1991 brød ud 
af den jugoslaviske føderation og erklærede sig 
selvstændige, blev de to nye europæiske stater hilst 
tøvende velkommen af resten af Europa – der med 
Tyskland i spidsen havde stillet dem anerkendelsen 
i udsigt. På den ene side var der ingen, der kunne 
eller ville tvinge de to lande til at forblive i en fødel-
ral stat, og da slet ikke, hvis befolkningernes flertal 
ønskede selvstændighed. På den anden side var det 
klart, at opsplitningen af området i nationale enkla-
ver, der alle ville få nye etniske og religiøse mindre-
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tal, let kunne føre til den mest brutale krigsform af 
alle: borgerkrigen. 

Sådan gik det på Balkan. Ganske vist forløb 
Sloveniens løsrivelse forholdsvist fredeligt, men i 
Kroatien levede en stor serbisk minoritet, der for-
søgte at oprette deres egen republik. Serbien, der 
havde kontrol med resterne af Jugoslavien, interve-
nerede militært og erobrede mange af de områder i 
Kroatien, hvor der boede flest serbere. Her indledte 
serberne en fordrivelse af de etniske kroatere, alt 
imens både EU og FN forsøgte at mægle. 

I begyndelsen af 1992 anerkendte EU Kroatien, 
og i februar besluttede FN at indsætte en fredsbeva-
rende styrke i det, der med anerkendelsen var ble-
vet en international konflikt med nabolandet Ser-
bien. Danmark deltog fra april med den 940 mand 
store, men svagt bevæbnede Danbat- styrke, der blev 
udstationeret i Kostajnica på grænsen til Bosnien.

Forsvaret stopper ikke ved Kruså 
Debatten i Folketinget om udsendelsen af de danske 
styrker viste, at der var skred i opfattelsen af, hvor 
Danmarks sikkerhed ender og begynder. Danmark 
var omgivet af et stabilt Europa, der samarbejdede 
i EU. Det var ikke utænkeligt, at de øst- og central-
europæiske lande efter Sovjetunionens sammen-
brud kunne følge det tidligere Østtyskland ind i 
det europæiske fællesskab. Det gav mulighed for at 
hæve blikket og kæmpe for egne værdier. Udenrigsæ-
minister Uffe Ellemann-Jensen fra Venstre udtrykte 
i februar 1992 i Folketinget den tankegang, der gav 
bred opbakning til et dansk bidrag til FN-styrken i 
Kroatien: 

”Forsvaret af Danmark stopper ikke ved Kruså. Kri-
gen på Balkan er for os ikke nogen fjern krig, og det 
har for øvrigt aldrig været sådan, at dansk forsvar 
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ene og alene gik ud på at sikre dansk terri torium. 
[…] Nej, det går også ud på at sikre nogle værdier, 
nogle idealer, en samfundsform, en frihed, som vi 
deler med andre.” 

Der blev uden tvivl nikket i salen og ude i landet 
ved ordene, selv om de var begyndelsen til et brud 
med en lang tradition i dansk sikkerhedspolitik. Det 
videre udsyn slog også igennem i NATO, som under 
Den Kolde Krig havde fokuseret på sikkerhed. Alli-
ancen blev i 1990’erne gentænkt som international 
forkæmper for vestlige værdier – også i fjerne lande. 

Et problem ved den nye, mere aktive danske rolle 
i krigszoner på Balkan var vanskeligheden ved at 
forstå den lokale politiske situation og de underlig-
gende modsætninger, der førte til konflikterne – for 
ikke at tale om evnen til at manøvrere i spændings-
felterne. Danmark havde og har ikke et diplomati, 
der minder om stormagternes, og slet ikke den 
civile, diplomatiske og efterretningsmæssige til-
stedeværelse, som kan give regeringen, Forsvaret 
og i sidste ende offentligheden en dybere forståelse 
af lokale forhold i konfliktområder i fjerne dele af 
verden. Det er let at lade sig rive med af hurtige be-
retninger og øjebliksbilleder, og fristende at tro, at 
der er lette – militære – løsninger på århundreder 
gamle, nedgroede konflikter. 

Det gjorde det ikke lettere, at netop de under-
liggende historiske brudflader og modstridende 
stormagtsinteresser også satte sig igennem på 
storpolitisk niveau, hvor rammerne bliver sat for 
de internationale interventioner. Det betød, at 
FN-mandaterne for Balkan typisk var uldne og med 
begrænsninger og modsætninger, der gjorde det 
svært at opnå resultater. Mange officerer, som del-
tog i Balkan-krigene, blev frustrerede over de svage 
og tit tvetydige FN-mandater, og frustration en satte 
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Et FN-checkpoint 
ved Stari Vitez i 
Bosnien-Hercegovina 
den 1. maj 1994. For 
fredsbevarende styrker 
er der et evigt dilemma 
mellem målet om at 
holde konfliktniveauet 
nede og ønsket om at 
beskytte de udsendte 
soldater bedst muligt 
bag panser og tunge 
våben.
||  John Isaac/UN Photo

sig i en skepsis over for FN som ramme for dansk 
deltagelse i skarpe militære interventioner. 

Det var heller ikke så enkelt for politikerne og 
medierne at formidle til den danske offentlighed, 
hvor mudret situationen var i fjerne konfliktområ-
der. Så var det lettere at samle opmærksomheden 
om de danske styrkers mikrokosmos, der let kom 
til at fremstå som et idealiseret billede af danske 
soldater, der kæmpede for alt, hvad vi i Danmark 
har kært, uden at de lokale forhold og den større 
sammenhæng kom til at stå klart. 

Da Bosnien i 1992 løsrev sig og dannede det 
selvstændige Bosnien-Hercegovina, udsendte Dan-
mark yderligere 150 mand til FN’s hovedstyrke ved 
 Kiseljak for at dæmme op for en eskalerende kon-
flikt i det etnisk stærkt sammensatte land. I 1993 
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fulgte et større dansk bidrag til den fælles dansk-
norsk-svenske bataljon Nordbat i Tuzla i Bosnien. 
Herved var det danske bidrag til FN’s fredsbeva-
r ende styrker i det tidligere Jugoslavien oppe på 
1.300 mand. Det var et hidtil uset omfang og udtryk 
for, at indsatsen mod de omsiggribende væbnede 
konflikter på det urolige Balkan blev anset for en 
vital opgave – også for Danmarks sikkerhed. 

Den internationale tilstedeværelse kunne ikke 
forhindre krigene og borgerkrig ene i at blive mere 
brutale – med grove menneskerettighedskræn-
kelser og krigsforbrydelser fra flere sider til følge. 
Trods FN’s indsats eskalerede volden med etniske 
udrensninger, overgreb mod civile, massevoldtæg-
ter og massakrer. I 1993 nedsatte FN en internatio-
nal krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugosla-
vien, uden at det dæmmede op for uhyrlighederne. 

De blodige krige på Balkan sendte også millioner 
af mennesker på flugt. De fleste flygtede til andre 
steder i det tidligere Jugoslavien, men en del søgte 
nordpå, og Danmark modtog godt 21.000 bosniske – 
overvejende muslimske – flygtninge. 

Operation Bøllebank
Som svar på den stadig mere intense krigsfør else i 
Bosnien besluttede Folketinget i efteråret 1993 med 
stort flertal, at Danmark som første land skulle ud-
sende en kampvognseskadron med støtteenheder 
til Bosnien. Optrapningen skabte i første omgang 
rummel i FN, som advarede mod en militær optrap-
ning af konflikten, hvilket også blev afspejlet i Ra-
dikale Venstres skepsis. I foråret 1994 udsendtes ti 
hvidmalede leopardkampvogne, der blev kendt som 
sneleoparder. De nåede frem ad snørklede veje og 
var på det tidspunkt de tungeste våben i FN-styrken. 
Det markerede både, at konflikten var eskaleret til 
et punkt, hvor der mere var tale om at føre krig end 
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om at bevare fred, og at Danmark var indstillet på at 
gå et skridt længere i den retning – også selv om vi 
blev det første land, som gjorde det. Problemet var, 
at tungere våben nok kunne tjene umiddelbare mili-
tære formål, men samtidig sendte et signal om, at 
FN-styrken var i landet for at udkæmpe og vinde en 
krig – og ikke for at beskytte en fred, der gav plads 
til alle parters legitime interesser. Det hensyn kom 
til kort over for argumentet om, at kampvognene 
gav de danske soldater bedre beskyttelse mod serbi-
ske angreb og intimideringer. 

Danske styrker opretholdt sikkerheden i det 
FN-sikre område ved Tuzla, hvor Nordbat flere gan-
ge blev udsat for provokationer fra bosnisk-serbiske 
styrker. Den 29. april 1994 kom det til et slag, der 
siden er blevet legendarisk kendt som Operation 
Bøllebank, og som fik stor betydning for den danske 
holdning til mere robust krigsdeltagelse.

Den danske kampvognseskadron blev kaldt til 
undsætning for en svensk observationspost, der var 
under beskydning. Da serbere beskød den danske 
undsætningsstyrke nær observationsposten, gik 
den til modangreb og affyrede 72 skud mod de serbi-
ske stillinger, som blandt andet modtog en fuldtræf-
fer i et ammunitionsdepot. Efter en times regulært 
slag kunne de danske kampvogne trække sig sejr-
rigt tilbage. De serbiske tab kendes ikke, men anslås 
som betydelige, mens der ikke var tab på dansk side. 

Med beretningerne om slaget og sejren bredte 
sig i Danmark en stemning, som landet ikke havde 
oplevet siden Besættelsen. Det var musen, der åd 
katten, berettede en af de danske officerer. Histo-
rien om de gæve danske krigere, der i en presset 
situation havde kastet alle forbehold til side og givet 
fjenden velfortjente, tørre tæsk, gik rent ind i den 
danske selvforståelse. Det var Klods-Hans om igen – 
og ingen historie holder vi mere af. 
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Presse og politikere kappedes om at hylde de 
danske styrker med en retorik, der talte lige ind i 
den nationale selvforståelse om et lille undseeligt 
land, der kan rejse sig til stordåd. I den borgerlige 
udlægning var det et opgør med over hundrede års 
svigt og skyld, for Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre forlængelsen af de samme hundrede års 
humanitære engagement og forsvar for den interna-
tionale retsorden og FN. 

Slaget blev et vendepunkt i synet på Forsvaret, 
som fra 1994 blev ombølget af en respekt, det ikke 
havde nydt siden 1864. Det virkede, som om den kol-
lektive skam efter den forsmædelige besættelse den 
9. april 1940 omsider blev vasket væk, og Danmark 
igen kunne være sig selv bekendt, også i uniform. 
I 2017 blussede diskussionen om Operation Bølle-
bank op igen. Flere soldater hævdede, at myterne 
om det sagnomspundne slag bekræfter det gamle 
ord om, at sandheden er krigens første offer. Deres 
fremstilling af kaos på slagmarken er en ganske 
anden end de officielle forkla r inger fra de officerer, 
der med høj cigarføring og saftige detaljer tog æren 
for den ikoniske bedrift. 

FN koncentrerede sin indsats om at oprette og 
beskytte seks områder, der blandt andet omfattede 
den bosniske hovedstad, Sarajevo. Et andet sikkert 
område, Srebrenica, blev i juni 1995 indtaget af bos-
nisk-serbiske militser, der for øjnene af et neder-
landsk FN-kontingent bortførte og henrettede ca. 
8.000 muslimske mænd og drenge i det værste mas-
semord i Europa siden Anden Verdenskrig. 

En fransk undersøgelse fra 2015 fremlægger 
stærke indicier for, at stormagterne mere eller min-
dre bevidst lukkede øjnene for de serbiske hensig-
ter om at erobre området og kun tillade kvinder og 
børn at flygte, måneder inden det skete – og uden at 
underrette Nederlandene om det forestående an-



23 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

greb. Forklaringen synes at være, at hensynet til den 
eneste mulige holdbare fred kom til at overskygge 
beskyttelsen af Srebrenica. Forholder det sig sådan, 
var massakren ikke bare en krigsforbrydelse begået 
af de serbiske militser, men også et syndefald for FN 
og stormagterne. Trods alle gode viljer måtte også 
lande med fredsbevarende styrker sande, at der i 
krig må træffes valg, som afspejler den brutale mili-
tære virkelighed, og at forfølgelsen af ét mål kan få 
fatale konsekvenser for beskyttelsen af andre. 

For Nederlandene efterlod forløbet et dybt 
sår, der aldrig er helet, og som i takt med, at den 
grusomme sandhed i de følgende år blev oprullet, 
forandrede offentlighedens syn på militære interg-
ventioner. Illusionen om den retfærdige og renfær-
dige krig er blevet svær at opretholde i et land, hvis 
styrker passivt har ladet en massakre foregå i en 
zone, hvis sikkerhed de og FN havde garanteret.

Samtidig blev belejringen af Sarajevo gennem 
fire år en daglig påmindelse om krigens kynisme. 
Byen var blevet indesluttet af bosnisk-serbiske mi-
litser allerede i 1992, og den forblev under belejring 
og beskydning de følgende lange år med omfattende 
lidelser og civile tab til følge. 

Vietnamkrigen prægede en hel generation og 
dens syn på verden og USA’s rolle i den. På samme 
måde blev belejringen af Sarajevo og massakren i 
Srebrenica for en ny generation voldsomme symbo-
ler på Vestens og FN’s magtesløshed, der yderligere 
blev bekræftet af folkemordet i Rwanda i 1994, hvor 
måske flere end en million sagesløse mennesker 
brutalt blev myrdet i en blodrus, mens FN og det in-
ternationale samfund forholdt sig passivt. Mens di-
plomatiet arbejdede, og resolutioner blev vedtaget, 
skete mord og daglige krigsforbrydelser for øjnene 
af let bevæbnede FN-styrker, der hverken havde 
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styrke, mandat eller vilje til at gøre op med forbry-
derne og sætte en stopper for uhyrlighederne. 

Krigen i Bosnien blev også på den baggrund 
katalysator for et stemningsskifte i befolkningen, 
der kom til at se militære interventioner som en 
nødvendighed. De blev set som et redskab, Dan-
mark både kunne og skulle tage i anvendelse for 
at beskytte civile, der blev udsat for brutal under-
trykkelse. Det gjaldt også, selv om det fandt sted i 
sammenhænge, hvor Danmark ikke havde nationale 
interesser i klemme. 

Danskerne begyndte at vænne sig til tanken om 
en mere offensiv deltagelse i militære operationer 
under krigslignende forhold, langt fra landets egne 
grænser. Noget tilsvarende skete for andre små 
europæiske lande. Men Danmark greb som intet an-
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Den serbiske 
nationalistiske 
præsident Slobodan 
Milošević (1941-2006) 
stod i spidsen for 
sit land under de 
blodige balkankrige 
og blev siden 
arresteret og stillet 
for den internationale 
krigsforbryderdomstol 
i Haag, anklaget 
for folkemord, 
forbrydelser mod 
menneskeheden og 
krigsforbrydelser. 
Han døde i 2006, inden 
der blev fældet dom. 
Milošević står stadig 
for en del serbere som 
en leder, der kæmpede 
Serbiens retfærdige 
sag. Her markerer 
kvinder i 2016 tiåret for 
hans død.
|| Andrej Isakovic/AFP 
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det land denne mulighed, og i 1994 var vi forholds-
mæssigt den største bidragyder til operationerne 
på Balkan. På det tidspunkt var danske soldater 
udsendt til Kroatien, Makedonien og Bosnien, mens 
danske krigsskibe i Middelhavet deltog i den mari-
time blokade af Serbien og Montenegro. Der var i 
Danmark på tværs af det politiske spektrum bred 
enighed om, at vi skulle yde vores, også militært, 
til de internationale bestræbelser på at stabilisere 
situationen på Balkan. Men der var stort set ingen 
diskussion om proportionerne og ingen nærmere 
overvejelse af, hvorfor Danmark skulle være den 
forholdsmæssigt største militære bidragyder til den 
internationale indsats i en region, der trods alt lå 
længere fra Danmark end for mange andre lande i 
Europa.

Det var en politisk attraktion for Danmark, at 
bidragene til de militære operationer på Balkan 
forenede støtten til alliancen og til FN med et huma-
nitært og stabiliserende sigte og et europæisk enga-
gement. Derimod var der begrænset interesse for 
de komplicerede forhold om den vanskelige freds-
proces, de hårde kompromisser og den opsplitning 
af det tidligere Jugoslavien i mere eller mindre leve-
dygtige statsdannelser, der blev resultatet. 

På Balkan gik krigene i 1995 fra slemt til værre. 
I Kroatien blev de fredsbevarende styrker skyde-
skive for de stadig mere kamptrænede militser, og 
Danbat mistede tre mand, mens 14 blev såret. Som 
modtræk optrappede NATO sit engagement og ind-
ledte luftbombardementer af de serbiske styrker, 
der gradvist blev fortrængt fra Kroatien, mens de 
serbiske mindretal flygtede eller blev etnisk udren-
sede af de internationale styrkers kroatiske alliere-
de. Forløbet var grusomt, men grænserne blev mere 
klare, og senere samme år lykkedes det at indgå 
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Dayton-fredsaftalen, der fastlagde de nye landes 
grænser og satte en stopper for krigen.

Fredsaftalen blev massivt bakket op af NATO og 
USA, der nu engagerede sig med væsentligt større 
styrker. NATO havde på det tidspunkt 66.000 mand 
i Bosnien, herunder 800 danske. 

Flyveforbud over Irak 1998
Mens krigene på Balkan rasede, fortsatte FN’s vå-
beninspektører deres møjsommelige arbejde i Irak, 
hvor Saddam Husseins folk gjorde alt for at sabotere 
dem. I 1998 afbrød Saddam Hussein helt samar-
bejdet med våbeninspektørerne, og USA svarede 
sammen med Storbritannien igen med intensive 
luftbombardementer, Operation Desert Fox. Selv 
om der ikke var et klart FN-mandat, besluttede Dan-
mark at deltage med et Hercules-transportfly, som 
der ganske vist aldrig blev brug for.

Det ønskede FN-mandat fandt SR-regeringen i 
den resolution, der før Golfkrigen i 1991 havde givet 
mandat til at afvæbne Irak. Det var der bred politisk 
tilslutning til. Kun SF og Enhedslisten argumente-
rede imod at strække tolkningen af det tidligere 
mandat så langt. Selv om det endte med, at det 
danske fly aldrig kom i aktion, var signalet sendt. 
En radikal udenrigsminister i en socialdemokratisk 
ledet regering ville have været klar til at udsende et 
dansk fly til en amerikansk og britisk ledet mission 
– uden klart FN-mandat. 

Bomber over Serbien 1999
Kort tid senere begyndte også situationen i den 
autonome provins Kosovo i den sydlige del af Ser-
bien at spidse til. Serbiens nationalistiske leder, 
Slobodan Milošević, der havde stået bag den brutale 
etniske udrensning i Bosnien, var under mistanke 
for at ville gentage forbrydelserne over for den et-
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nisk albanske befolkning i Kosovo, som  Milošević 
udråbte til civilisationens vugge og serbisk kerne-
land. Her havde osmannerne i 1389 besejret serber-
ne på Solsortesletten, hvilket havde ført til, at os-
mannerne beherskede området i 500 år. Det måtte 
ikke gentage sig – og Milošević fyrede op under den 
historiske retfærdighed for at legitimere fordrivel-
sen af de etniske albanere fra provinsen. 

For resten af Europa var det en umulighed at se 
det forfærdelige forløb i Bosnien gentage sig. Både 
NATO og FN advarede Serbien om, at overgreb mod 
civilbefolkningen ikke ville blive tolereret. Kon-
flikten eskalerede, serbiske styrker slog hårdt ned 
på kosovarerne, 200.000 flygtede, og i september 
1998 fordømte FN situationen, selv om Rusland som 
Serbiens allierede sleb de skarpeste hjørner af det 
internationale diplomati. FN’s generalsekretær, 
Kofi Annan (1938-), gik længere end nogensinde og 
opfordrede til, at det internationale samfund skred 
ind militært, hvis overgrebene fortsatte. 

Samme efterår begyndte NATO at opbygge en fly-
styrke på 400 kampfly i nærområdet, og Danmark 
blev bedt om at stille med fire F-16-fly. Den radikale 
udenrigsminister Niels Helveg Petersen (1939-2017) 
måtte slå knuder på sig selv i både Det Udenrigspoli-
tiske Nævn og i folketingssalen for at anbefale dansk 
deltagelse, selv om Rusland havde gjort det klart, 
at det ville nedlægge veto i Sikkerhedsrådet, og der 
således ikke var noget FN-mandat. Han fandt det ”i 
lyset af FN’s vedtagelser, den brede opbakning i det 
internationale samfund og ud fra en helhedsvurde-
ring af situationen” velbegrundet, at NATO greb ind. 
Bundlinjen blev, at regeringen med opbakning fra 
de borgerlige partier stemte for dansk deltagelse, 
mens SF og Enhedslisten samt Fremskridtspartiet 
og Dansk Folkeparti stemte imod. 

De danske fly og 120 mand blev sendt af sted, 
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men aktionen blev i første omgang stillet i bero. 
Da situa tionen yderligere skærpedes i foråret 1999, 
sendte Danmark fire ekstra danske F-16-fly med 
besætning og gav tilsagn om også at bidrage til ind-
sættelse af en NATO-ledet fredsbevarende styrke i 
Kosovo. 

Spørgsmålet var nu, om Serbien ville bøje sig og 
tillade en FN-styrke, der skulle beskytte det alban-
ske befolkningsflertal i Kosovo? Med kampflydiplo-
matiet i ryggen forhandledes i Rambouillet uden for 
Paris med Serbiens ledelse, der reelt blev stillet over 
for et ultimatum. Resultatet blev det forventelige. 
Serbiens nationalistiske leder Milošević havde mere 
ud af at søge konfrontation end kompromis – og han 
valgte krigen. Med vished for et russisk og kinesisk 
veto blev den militære aktion ikke forelagt FN’s Sik-
kerhedsråd. Nu var det Kofi Annans tur til at spæn-
de over den modsætning, at han på den ene side 
helhjertet støttede en militær aktion for at forhin-
dre krigsforbrydelser i Kosovo og på den anden side 
måtte stå vagt om FN-pagtens bestemmelser om, at 
Sikkerhedsrådet skal sanktionere en sådan aktion. 

”Der er tidspunkter, hvor brugen af magt kan 
være legitim for at opnå fred,” udtalte generalsekre-
tæren, som tilføjede, at Sikkerhedsrådet skulle ind-
drages i enhver beslutning om magtanvendelse. 

Annan advarede om, at det er en glidebane, 
når landene taler sig selv til rette uden mandat fra 
Sikker hedsrådet, og han påpegede, at chancen for 
succes også er mindre, når et eller flere af Rådets 
faste medlemmer har nedlagt veto. Men i det kon-
krete tilfælde støttede han indgriben af humani-
tære grunde. 

Den 24. marts indledte NATO en luftoffensiv 
mod Serbien, som viste sig mere udholdende, end 
de fleste havde regnet med. Månederne gik, mens 
NATO fra luften ramte strategiske mål overalt i Ser-
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bien, hvor kampviljen tilsyneladende kun voksede. 
Det var en moderne bekræftelse af den erfaring, 
som begge sider gjorde under Anden Verdenskrig, 
og som siden er bekræftet også i Vietnamkrigen og 
senest i Syrien: Man kan ikke bombe en civil befolk-
ning til underkastelse. 

I 78 dage bombede NATO-fly alle strategiske mål, 
man kunne finde i Serbien. Dermed havde Danmark 
for første gang siden oprettelsen af FN i 1945 været 
med til at angribe et fremmed land uden mandat 
fra verdensorganisa tionen. Da Serbien i sommeren 
1999 efter forhandlinger, hvor også Rusland deltog 
aktivt, trak sine styrker ud af Kosovo, opfattede de 
krigsførende det som en militær succes og bekræf-
telse på, at krigen havde tjent sit formål – selv om 
det russiske diplomati også spillede en central rolle. 

Da kamphandlingerne var ovre og – Rusland 
igen med i forhandlingerne – fik NATO mandat fra 
FN til at sende en sikkerhedsstyrke til Kosovo. Dan-
mark stod for 850 mand ud af en samlet styrke på 
50.000. Men mandatet for FN-styrken var uklart og 
blev som aftalen fra Rambouillet et eksempel på, 
at underliggende politiske problemer ikke kan for-
trænges af selv den mest overlegne militære styrke. 
Her var det grundlæggende spørgsmål, om Kosovo 
skulle forblive en serbisk provins – med de nødven-
dige garantier for det albanske flertals sikkerhed og 
rettigheder – eller om provinsen skulle løsrives og 
blive en selvstændig stat. Holdningerne var stærkt 
delte. For USA – og et nølende Europa – var det et 
spørgsmål, som flertallet i Kosovo i sidste ende måt-
te afgøre. Det ville føre til løsrivelse. For Serbien 
– og Rusland sammen med en række andre etnisk 
og nationalt sammensatte stormagter – var denne 
tanke giftig, fordi det i praksis betød, at et hvilket 
som helst nationalt mindretal kunne kræve retten 
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til at danne deres egen nationale stat. Det ville føre 
til et enormt globalt konfliktpotentiale. 

Det var dette spørgsmål, der delte parterne både 
i FN og i Rambouillet, og det blev ikke løst nogen af 
stederne. Kosovo erklærede sig selvstændigt i 2008, 
men spørgsmålet deler stadig vandene. Kun 115 ud 
af FN’s 193 medlemslande har anerkendt landet, og 
fem EU-lande har endnu ikke anerkendt Kosovo. 

Den lille stormagt 
Der var ikke stor uenighed mellem de gamle partier 
om den danske indsats på Balkan. Både Nyrup Ras -
mussens ’rødkløverregering’ (Socialdemokratiet, 
Centrum- Demokraterne, Radikale Venstre og Kri-
steligt Folkeparti) fra 1993 og den borgerlige oppo-
sition brugte aktivt historien som spejl og så deres 
– ret sammenfaldende – synspunkter bekræftet af 
det, de hver især mente altid at have ment om Dan-
marks internationale engagement. Men det fik be-
tydning, at de borgerliges historie lød fundamentalt 
forskelligt fra den, Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre fortalte. Den første handlede om et brud 
med en alt for passiv dansk politik under Den Kolde 
Krig og Danmarks besættelse. Den anden om en 
videreførelse af en lang linje i Danmarks kamp for 
interna tional retsorden og humanitære værdier. 

Fællesnævneren blev støtten til Danmarks in-
ternationale militære bidrag. De nåede et hidtil 
uset niveau. Næsten 24.000 unge danske mænd og 
kvinder deltog i krigene på Balkan – mange af dem 
flere gange. Samlet kostede det langvarige danske 
engagement 12 danske soldater livet, heraf syv ved 
sygdom, ulykke eller anden skade, mens 35 blev 
såret. Desuden lider en del tidligere udsendte i dag 
af psykiske eftervirkninger fra krigen. 

Forskeren Peter Viggo Jakobsen har regnet på 
omfanget af Danmarks militære engagementer i 
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1990’erne. Hvor Danmark under Den Kolde Krig 
i gennemsnit havde 812 soldater indsat om året i 
internationale operationer, er gennemsnittet for 
1990’erne 1.940 – altså flere end dobbelt så mange. 

Meningsmålinger tyder på, at missionerne ge-
nerelt var populære i befolkningen. De udsendte 
var overvejende frivillige, tabene var begrænsede, 
langtidsvirkningerne for de udsendte endnu stærkt 
undervurderede, og FN dækkede de fleste udgifter.

Danmark var i slutningen af 1990’erne begyndt 
at vænne sig til at være en international militær 
aktør på et helt andet niveau end tidligere. Erfarin-
gerne med denne rolle blev generelt opfattet som 
positive, selv om frustrationen var udbredt – især i 
militæret – over de valne FN-mandater. 

Fra 1994 arbejdede forsvarsminister Hans 
Hækkerup (1945-2013) med et dansk initiativ til at 
effektivisere FN’s traditionelle fredsbevarelse med 
oprettelsen af en hurtig udrykningsstyrke, kendt 
som SHIRBRIG. Efter nogle år var man så vidt, at 
styrkens stabselement kunne etableres på Høvelte 
Kaserne, og i 2000 blev brigaden stillet til rådighed 
for FN med 11 tilmeldte lande. Den 9. november 
samme år besluttede Folketinget med alle stemmer 
undtagen Fremskridtspartiets at sende 340 mand af 
sted på den første mission til Etiopien/Eritrea. Den 
brede opbakning dækkede over en uenighed med 
FN om, hvor tungt de udsendte skulle bevæbnes. 
Erfaringerne var ikke gode, og de var med til at nære 
indtrykket af, at FN’s mandater ikke var tilstrække-
ligt robuste og organisationen ikke rustet til at stå i 
spidsen for indsatser i hårde konflikter. 

FN har siden udviklet en mere helhedsorienteret 
tilgang, der rummer alle aspekter af den interna-
tionale indsats – og med mere robuste mandater. 
I praksis har det dog ikke ændret ved, at Danmark 
siden Balkan-krigene og SHIRBRIG har været mere 
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Hamid Karzai (1957-), 
der blev Afghanistans 
præsident efter 
Talebans fordrivelse 
fra magten, var alt 
det, Vesten drømte 
om: moderne, vestligt 
orienteret og moderat. 
Desværre viste han 
sig også at være dybt 
korrumperet og ude af 
stand til at bygge bro 
over de dybe etniske, 
regionale og religiøse 
modsætninger i det 
krigshærgede land. 
Foto fra 2004. 
|| Emilio Moneratti/AP 
Photo/ritzau

tilbøjelig til at deltage i opera tioner under ledelse af 
NATO eller nære allierede, snarere end FN. 

FN’s handlingslammelse over for forbrydelserne 
på Balkan og folkemordet i Rwanda fik ved årtu-
sindskiftet FN’s generalsekretær, Kofi Annan, til 
igen at spørge, hvordan det internationale samfund 
skal stille sig, når en humanitær intervention er en 
krænkelse af et lands nationale suverænitet, men 
nødvendig for at bremse overgreb på civilbefolk-
ningen. Svaret blev ideen om en ”forpligtelse til at 
beskytte”, Responsibility to Protect (R2P). Den gjaldt 
også, når Sikkerhedsrådet var paralyseret af et veto. 
Indgreb var ikke bare en mulighed, men en forplig-
telse, hvis en civil befolkning skulle beskyttes, også 
mod sin egen regering. Tankegangen gav kraft i 
Danmark til stemningsskiftet i retning af, at militæ-
re indgreb kunne og skulle anvendes, når vi og vore 
allierede fandt, at situationen krævede det. 

Men selv om FN’s medlemslande generelt er 
positive over for forpligtelsen til at beskytte, er 
konceptet ved at blive offer for sin egen umiddelba-
re succes, især når det bruges – og misbruges – til 
militære interventioner uden Sikkerhedsrådets 
mandat. ”Begrebet ligger ganske enkelt for godt på 
tungen, og det er stærkt fristende at bruge det også 
i sammenhænge, hvor det ikke hører hjemme,” som 
den mangeårige danske FN-ambassadør Carsten 
Staur (1954-) rammende har udtrykt det. 

Det ser FN også. På den ene side er det en let-
telse, fordi begrebet åbner muligheden for den 
resolutte optræden, som var fraværende i Rwanda 
og på Balkan. På den anden side er der tale om selv-
tægt, som kan undergrave international retsorden. 
Dilemmaet har ingen enkel løsning, men accept af 
Responsibility to Protect gav i begyndelsen af det 21. 
århundrede en vis legitimitet til militære interven-
tioner, hvoraf flere udviklede sig til lange krige. 
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Skulder ved 
skulder
Alle, der var ved politisk bevidsthed den 11. septem-
ber 2001, kan huske, hvor de var, og hvad de lavede, 
da nyheden om angrebene på World Trade Center i 
New York nåede dem, og de første gang så billederne 
af tårnene, der blev ramt og sank i grus. Alle for-
stod, at det var historisk. At der var et før og et efter 
9/11, at verden ikke længere var den samme. En epo-
ke var forbi, en anden begyndt. 

Allerede dagen efter angrebet mødtes FN’s Sik-
kerhedsråd for at vedtage en kort resolution, der 
fordømte angrebet og bekræftede medlemslande-
nes ret til individuelt og kollektivt selvforsvar. Den 
20. september erklærede USA’s præsident, George 
W. Bush (1946-), i en tale til den amerikanske kon-
gres ”krig mod terror”. Han gjorde det klart, at kri-
gen begyndte med al-Qaeda, men også at den ikke 
ville ende der. En uge senere vedtog FN’s Sikker-
hedsråd en resolution, der pålagde alle medlems-
lande at deltage i en omfattende global indsats for at 
inddæmme og bekæmpe international terrorisme, 
økonomisk, politisk og sikkerhedsmæssigt. 

Så snart det blev kendt, at USA var sikker på, at 
det var terrorgruppen al-Qaeda, der stod bag, og at 
dens leder, Osama bin Laden (1957-2011), opholdt sig 
i Afghanistan under det fundamentalistiske Tale-
ban-regimes beskyttelse, blev det klart, at USA ville 
rette et ødelæggende slag mod det tilbagestående 
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og ludfattige bjergland – med mindre regimet selv 
 knuste al-Qaeda og udleverede bin Laden. 

Det blev bekræftet, da NATO-rådet den 4. okto-
ber trådte sammen og for første gang nogensinde 
konstaterede, at et medlemsland var angrebet og al-
liancens afgørende artikel 5 om gensidig solidaritet 
dermed aktiveret. Hvis der havde været den mind-
ste tvivl, om Danmark ville støtte USA også militært, 
var tvivlen nu elimineret. En afvisning af støtte ville 
i praksis være det samme som at melde sig ud af 
NATO i en kritisk situation, som ingen vidste, hvor-
dan ville udvikle sig. Den 7. oktober indledte USA 
luftbombardementer af Afghanistan, snart støttet 
af Storbritannien og Frankrig. Samtidig blev en alli-
ance smedet med lokale grupper i det nordlige Af-
ghanistan. Grupperne var modstandere af Taleban, 
som var forankret længere sydpå i det dybt splittede 
land. Med støtte fra USA og de store NATO-allierede 
indledte Den Nordlige Alliance en march sydpå mod 
hovedstaden Kabul og Talebans stillinger.

I Danmark forsikrede statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen, at vi stod ”skulder ved skulder” med 
USA og ”bag USA hele vejen i en aktion mod de 
ansvarlige.” Det var magtpåliggende, ja, en vital in-
teresse for den lille allierede, at signalere ubetinget 
solidaritet med USA, der i sidste ende er garant for 
Danmarks sikkerhed. Det drejede sig om at styrke 
det internationale samarbejde mod terror isme i 
NATO, FN og EU – udover det, der indenrigspolitisk 
skulle gøres for at styrke den nationale sikkerhed. 

Så langt var de fleste enige. Alligevel var der vig-
tige nuancer. For præsident Bush var det afgørende, 
at krigen mod terror rettede sig mod terrorister og 
ikke mod muslimer, selv om han lige efter angrebet 
anvendte begrebet korstog. Bush gjorde en ihærdig 
indsats for at opretholde skellet mellem terrorister 
og muslimer, også fordi han var klar over, at en sejr 
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ville afhænge af netop denne skelnen. Hvis det først 
lykkedes for Osama bin Laden og hans ekstremister 
at piske en stemning op mod islam som religion og 
præsentere angrebet den 11. september som det før-
ste slag i et storstilet sammenstød mellem verdens 
civilisationer, ville krigen mod terror ikke kunne 
vindes. Derfor rakte Bush ud til muslimer i USA – og 
over hele jorden – for at gøre dem til allierede i kamt-
pen mod terrorisme, herunder også ekstremistiske 
og militante udlægninger af islam.

Mens Poul Nyrup Rasmussen lå på samme linje, 
trak Dansk Folkeparti frygten for terror ind i ud-
lændingedebatten, der var og er partiets politiske 
trumfkort. I det kollektive chok efter den 11. sep-
tember virkede det stærkt provokerende, at en flok 
indvandrerdrenge med palæstinensisk baggrund 
i Odenseforstaden Vollsmose under fuld presse-
dækning udtrykte hujende sympati for angrebet. 
De politiske reaktioner var sigende for, hvordan 
terroren slog ned i den danske debat. Statsministe-
ren opfordrede drengene til at ”besinde sig og lade 
være med at trampe på vores følelser”, mens oppo-
sitionens leder, Venstres Anders Fogh Rasmussen 
(1953-), pointerede, at ”hvis herboende udlændinge 
ikke bryder sig om [principper om frihed og respekt 
for menneskeliv], har de deres fulde ret til at for-
lade landet og søge bopæl i et andet land.” Dansk 
Folkepartis gruppeformand Kristian Thulesen Dahl 
(1969-) tilskyndede regeringen til at ”kortlægge 
samtlige grupper af terror-sympatisører i Danmark 
– og derefter håndfast tage de nødvendige skridt – 
herunder lukning af kontorer og udvisning.” 

I det perspektiv kom truslen ikke kun fra 
 Afghanistans bjerge, men også fra islam som sådan 
og fra danske boligområder med mange muslimer. 
Som oppositionsleder gik Anders Fogh Rasmussen 
en balancegang mellem regeringen og Dansk Folke-
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parti, hvor han godt nok sluttede sig til regeringens 
– og USA’s – linje, men også politisk kædede truslen 
sammen med kravet om en ”fast, men fair indvan-
drerpolitik i Danmark.”

Det kom også til at præge den valgkamp, der 
fulgte, da Nyrup Rasmussen udskrev valg i oktober. 
Den fandt sted, mens Den Nordlige Alliance vandt 
frem i Afghanistan, og præsident Bush optrappede 
krigsretorikken – også over for USA’s allierede. Den 
6. november erklærede han, at neutralitet ikke var 
mulig i den kamp, der forestod. Alle måtte yde de-
res. I kampen mod terror var man enten for eller 
også imod USA. Få dage senere brød Den Nordlige 
Alliance gennem Talebans nordlige forsvarslinjer, 
og den 13. november kunne alliancen indtage Kabul 
efter et veritabelt sammenbrud for Taleban. 

Dagen efter mødtes FN’s Sikkerhedsråd igen for 
at vedtage endnu en resolution, der for første gang i 
FN forbandt terrorangrebet i USA med al-Qaeda og 
Afghanistan. FN gjorde det klart, at organisation-
en ville stille sig i spidsen for at genopbygge den 
afghanske statsmagt og garantere landets suveræ-
nitet. I første omgang blev der tale om en række 
midlertidige foranstaltninger omkring ”den forene-
de front” mod Taleban. I næste var der lagt op til, at 
afghanerne selv måtte tage ansvaret, understøttet 
af FN, som opfordrede alle medlemslande til at 
hjælpe til. En midlertidig overgangsregering blev 
indsat under ledelse af den moderate og vestligt 
orienterede og engelsktalende Hamid Karzai.

Kort før valget i Danmark udtalte statsminister 
Nyrup Rasmussen, at Danmark var i nær kontakt 
med USA for at finde ud af, ”hvad vi er bedst til, 
hvordan vi bedst kan bidrage.” Han fandt ikke ud-
sendelse af tropper til Afghanistan mest sandsynlig. 
Men beslutningen om det danske bidrag blev ud-
skudt til efter valget. 



38 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Statsminister Anders 
Fogh Rasmussen 
besøger de danske 
styrker i Camp Bastion 
i Helmand den 18. maj 
2007 få dage efter, 
at den fjerde danske 
soldat havde mistet 
livet i Afghanistan. 
”Naturligvis kan man 
spørge sig selv, om 
det er prisen værd, 
om det nytter noget,” 
sagde Fogh Rasmussen 
til soldaterne. Han 
svarede selv ”klart ja” 
med henvisning til, at 
”et spirende demokrati 
er kommet til magten.” 
Den forhåbning 
var afgørende for 
den brede støtte 
til optrapningen 
af Danmarks 
krigsdeltagelse i den 
hårde ende.
|| Keld Navntoft/
Scanpix

I Danmark blev folketingsvalget den 20. novem-
ber 2001 en triumf for Venstres leder Anders Fogh 
Rasmussen. For første gang siden 1924 blev Ven-
stre landets største parti, og for første gang siden 
systemskiftet i 1901 var der rent borgerligt flertal, 
så Anders Fogh Rasmussen med støtte fra Dansk 
Folkeparti kunne danne regering sammen med Det 
Konservative Folkeparti. 

Danmark går militært
En af den nye regerings første opgaver blev at frem-
sætte beslutningsforslag om Danmarks bidrag til 
den internationale indsats i Afghanistan. Den 13. 
december kom regeringen efter forudgående politi-
ske konsultationer med oplæg til at sende et Hercu-
les-transportfly med personel på ca. 75 soldater, fire 
F-16-fly med personel og op til 100 specialstyrker, 
der modsat flyene ville blive stationeret i selve Af-
ghanistan. Der var tale om en ganske stor deltagelse 
på 250-400 mand i en indledende periode på op til 
seks måneder. 

Det hele gik så stærkt, at ingen var klar over, 
hvad USA ville anmode om, ligesom det var uafkla-
ret, hvad forholdet ville blive mellem den ameri-
kansk ledede koalition, der havde fordrevet Taleban 
fra nord, og den FN-sikringsstyrke, der forventedes 
etableret. Men det var magtpåliggende for regerin-
gen og Dansk Folkeparti at signalere, at Danmark 
ikke tøvede. Derfor blev det danske bidrag også 
givet uden betingelser, så de udsendte tropper kom 
under fuld amerikansk kommando. 

Socialdemokratiet stod ved sit tidligere tilsagn, 
men gjorde det klart, at Danmark med denne iver 
skød over målet – og måske slet ikke stillede med 
de kapaciteter, USA havde mest brug for. Radika-
le Venstre lå på en tilsvarende linje, mens SF og 
Enhedslis ten sagde fra. Beslutningen indeholdt kun 
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helt generelle formuleringer om formålet med den 
danske krigsindsats. Overskrift en talte om dansk 
”deltagelse i den internationale indsats mod terror-
virksomhed i Afghanistan” og om, at de danske mili-
tære styrker ”stilles til rådighed for den amerikansk 
ledede internationale indsats.” Af bemærkningerne 
til lovforslaget fremgik, at ”koalitionens operation 
ventes at fortsætte, indtil terrortruslen fra al-Qaeda 
og Talebanstyret er elimineret.” Tættest på en egent-
lig begrundelse kom regeringen med formuleringen 
om, at ”Danmark fortsat bør yde sit solidariske bi-
drag til den internationale indsats mod terrorisme 
og imødekomme anmodning fra USA om et konkret 
dansk styrkebidrag. Terrortruslen mod den inter-
nationale fred og sikkerhed skal imødegås med alle 
nødvendige midler, herunder militære bidrag.” 

Hermed trådte to formål frem, kampen mod 
terrorisme og ønsket om at imødekomme USA. 

Ugen efter bad FN Danmark og andre medlems-
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Luftoffensiven mod 
Irak i marts 2003 
var overvældende 
og ødelæggende. 
I løbet af få dage 
var enhver irakisk 
modstand knust, og 
strategiske mål var 
sønderbombede. Her 
er det et af Saddam 
Husseins paladser i 
Bagdad, der er skudt i 
brand. 
|| Ramzi Haider/AFP 
Photo/ritzau

lande om at bidrage til en international sikrings-
styrke – sådan som der var taget højde for i den 
danske beslutning. Men mandatet for den interna-
tionale styrke talte hverken om terrorisme eller om 
USA. Det talte om sikkerheden i Afghanistan og tog 
afsæt i den aftale, der netop var indgået i Bonn mel-
lem forskellige politiske fraktioner i Afghanistan 
om den videre politiske proces frem mod fuld af-
ghansk suverænitet. Sikringsstyrken blev i første 
omgang etableret for kun seks måneder, og den 
fik til opgave at bistå den midlertidige afghanske 
myndighed med at opretholde sikkerheden i Kabul 
og områder under dens kontrol – og med at oprette 
og træne en ny afghansk hær og sikkerhedsstyrker. 
Storbritannien ledede styrken, og den 8. januar 
2002 kunne den konservative udenrigsminister Per 
Stig Møller (1942-) fremlægge beslutningsforslag om 
at udsende op til 200 mand. Det blev enstemmigt 
vedtaget. 

Hermed skibede FN sig for første, men langtfra 
sidste, gang i det 21. århundrede ind i rollen som 
den, der skulle opbygge en ny stat på ruinerne af 
en vestlig krigsindsats, der havde gjort op med et 
forfærdeligt regime og efterladt et ødelagt land. Det 
skulle snart vise sig, at verdensorganisationen trods 
alle gode viljer var dårligt rustet til at løfte opgaven. 
Entusiasmen, hvormed Danmark og andre lande gik 
i krig mod diktatorer, rakte ikke altid til en tilsva-
rende offervilje, når det gjaldt den langsommelige 
og konfliktfyldte genopbygning, der filtrede det 
internationale samfund ind i lokale modsætning er, 
korruption og magtfordrejning. Afghanistan viste 
sig at være et gruopvækkende eksempel, der stillede 
FN og den civile genopbygningsindsats over for di-
lemmaer, Vesten ikke kunne forholde sig til, selv om 
Danmark og mange andre lande investerede betyde-
lige midler i genopbygning. 
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Irak
2003-2007
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Opgøret 
med  
Saddam
I løbet af 2002, mens jagten på Osama bin Laden 
fortsatte i det sydlige Afghanistan, hvor Taleban 
syntes på randen af kollaps, begyndte kredsen om-
kring præsident Bush at fokusere på et nyt opgør 
med Iraks diktator, Saddam Hussein. Ganske vist 
var der ikke tegn på, at Saddam Hussein havde haft 
en finger med i spillet op til terrorangrebene i USA 
– eller støttede al-Qaeda på anden vis. Men der var 
stærke amerikanske interesser i den olierige stat, 
der talte USA midt imod, og som legede kispus med 
FN’s våbeninspektører. Både iranere og eksilirakere 
med nære bånd til Teheran pustede til den neo-
konservative ild i Washington, og i anden halvdel 
af 2002 begyndte det at stå klart, at USA var på vej 
mod en militær intervention for at styrte Saddam 
Hussein. Den officielle begrundelse var den ulovlige 
oprustning med kemiske og biologiske våben. 

I dag er det kendt, at efterretningsrapporter 
blev manipuleret, og at Saddam Hussein selv bidrog 
til at dramatisere truslen om et våbenarsenal, der 
ikke eksisterede. Men da den højt respekterede 
amerikanske udenrigsminister og stabschef fra Den 
første Golfkrig, Colin Powell (1937-), den 5. februar 
2003 i FN’s Sikkerhedsråd præsenterede ’beviserne’, 
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lykkedes det at overbevise mange. Ganske vist var 
Tyskland og Frankrig dybt skeptiske, og det samme 
var Rusland og Kina. Men andre europæiske lande 
med Storbritannien i spidsen gjorde det klart, at 
man ville deltage i en forestående invasion. 

Sikkerhedsrådet havde i 2002 vedtaget ikke fær-
re end 16 resolutioner om Irak, og flere fulgte i be-
gyndelsen af 2003. Men ingen gav direkte mandat til 
at anvende magt over for Saddam Hussein – endsige 
til at omstyrte hans regering. 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen  havde 
både offentligt og i møder med amerikanske top-
politikere givet udtryk for, at Danmark ville stå bag 
USA. De sidste dage af januar 2003 indrykkede Fogh 
Rasmussen sammen med syv andre europæiske 
regeringschefer i store europæiske aviser et åbent 
brev, der gav præsident Bush fuld støtte i en hård 
kurs over for Irak. Brevet fra lederne i Storbritanni-
en, Spanien, Italien, Portugal, Ungarn, Polen, Tjek-
kiet og Danmark blev set som udtryk for Europas 
splittelse, især fordi Frankrig og Tyskland var imod 
en intervention og ikke kunne undgå at opfatte op-
fordringen til at stå samlet bag USA som en skjult 
kritik. 

Dermed havde Danmark for første gang bragt sig 
i en situation, hvor det transatlantiske engagement 
skete på bekostning af det europæiske. Det skete 
ovenikøbet umiddelbart efter det succesrige danske 
EU-formandskab i 2002, der med beslutningen om 
udvidelsen mod øst havde givet Danmark og Anders 
Fogh Rasmussen stor prestige i Europa. 

Der var endnu i begyndelsen af 2003 udsigt til, 
at Sikkerhedsrådet måske på et tidspunkt ville give 
mandat til en militær intervention for at afvæbne 
Saddam Hussein. Det skete imidlertid ikke – men 
krigsforberedelserne fortsatte. Tilhængere af kri-
gen mente, at når Saddam Hussein først var fjernet, 
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ville det irakiske civilsamfund stå frem og med ame-
rikansk bistand bygge et nyt, demokratisk og vest-
ligt orienteret Irak med kommercielle muligheder. 
Stort set intet blev planlagt for, hvordan det skulle 
ske, og advarsler fra amerikanske og europæiske 
eksperter med kendskab til Irak blev affejet af poli-
tikere, der henviste til Saddam Husseins notoriske 
brutalitet. 

Den 18. marts 2003 gav præsident Bush Saddam 
Hussein et ultimatum: Han skulle forlade Irak inden 
48 timer. Et nyt FN-mandat var opgivet. Samme dag 
fremsatte udenrigsminister Per Stig Møller, der tid-
ligere havde været fortaler for et klart FN-mandat, 
forslag til folketingsbeslutning om ”dansk militær 
deltagelse i en multinational indsats i Irak.” Kor-
vetten Olfert Fischer skulle afsted igen – sammen 
med ubåden Sælen, der allerede var afgået. Bidraget 
skulle udstyres med et robust mandat og stilles 
under amerikansk kommando. Regeringen mente, 
at bidraget ville ”medvirke til at fjerne truslen mod 
den internationale fred og sikkerhed i regionen”, 
og at det ville ”være i overensstemmelse med den 
hidtidige danske politik over for Irak og med den 
danske ikke-spredningspolitik i relation til masse-
ødelæggelsesvåben.” Som for at foregribe kritik 
tilføjede regeringen, at bidraget ville ”ligge i naturlig 
forlængelse af den traditionelle danske indsats for 
at medvirke til at styrke den internationale retsor-
den.” Der stod ikke noget om målet, endsige hvornår 
det kunne siges at være opnået. 

Oppositionen vendte sig samlet mod dansk del-
tagelse i det kontroversielle angreb og beskyldte 
statsministeren og især udenrigsministeren for at 
løbe fra løftet om, at Danmark kun ville deltage, når 
der var et klart FN-mandat. Tre dage senere vedtog 
Folketinget med snævert flertal mandatet for Dan-
marks deltagelse i den amerikansk ledede koalition. 
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For stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti og 
Dansk Folkeparti – imod samtlige øvrige partier. 

Beslutningen var stærkt omdiskuteret. Ikke kun 
fordi det var første gang, Danmark gik i krig på så 
snævert parlamentarisk grundlag, men også fordi 
modstanderne satte spørgsmålstegn ved regerin-
gens påstand om, at der i de tidligere FN-resolutio-
ner var folkeretligt mandat til invasionen. Kritiker-
ne pegede på, at der var grundlæggende forskelle på 
flyveforbuddet i 1998 i Irak, bombningerne af Serbi-
en i 1999 og nu angrebet mod Saddam Hussein. 

Også set i FN’s perspektiv var situationen funda-
mentalt anderledes, og FN’s generalsekretær, Kofi 
Annan, erklærede i 2004 invasionen ulovlig. Det 
undlod han netop, da det gjaldt NATO’s aktion mod 
Serbien i 1999. 

Invasionen blev indledt den 20. marts 2003 med 
USA’s og Storbritanniens omfattende luftbombarde-
ment af Bagdad og militære stillinger i den sydlige 
del af landet. Ildkraften var overvældende, og alle-
rede den 9. april faldt Bagdad, uden der havde været 
tale om egentlige kampe. Den 1. maj talte præsident 
Bush på dækket af Hangarskibet Abraham Lincoln 
foran et gigantisk banner med ordene ”Mission 
 Accomplished”. Her erklærede han, at alle større 
kamphandlinger i Irak nu var fuldført. Samme må-
ned udnævnte han forretningsmanden Paul Bremer 
(1941-) som civil leder af det midlertidige styre, der 
skulle danne overgang til en ny irakisk forvaltning 
og regering. 

I forlængelse af den neokonservative idé om, at 
demokrati ville opstå spontant, når irakerne var 
befriet for diktatoren, traf Bremer, der var tidligere 
diplomat, tre beslutninger, der næsten øjeblikkeligt 
fik den voksende uro i det besatte Irak til at slå ud i 
et åbent og forbitret oprør, der hurtigt udviklede sig 
til en blodig borgerkrig med uklare fronter. Bremer 
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En amerikansk 
marineofficer 
oversprayer den 6. 
april 2003 et af de 
utallige portrætter af 
Saddam Hussein, der 
var ophængt overalt i 
landet. Men diktatoren 
selv var som sunket i 
jorden. Han blev først 
fanget af amerikanske 
soldater i december 
samme år. Tre år senere 
blev han ved en irakisk 
særdomstol dømt til 
døden og hængt.
|| Maurizio Gambarini/
Scanpix

dekreterede, at ingen, der havde været medlemmer 
af Saddam Husseins Ba’ath-parti, kunne beholde 
deres job i administrationen. Da alle ledende perso-
ner i Irak havde været medlemmer af partiet, enten 
af lyst eller af nød, betød dekretet et radikalt opgør 
med hele den irakiske magtstruktur og især de le-
dende sunni-muslimske lag. I samme åndedrag ned-
lagde Bremer den irakiske hær på ca. 400.000 mand 
og erklærede, at en ny skulle bygges op fra grunden. 
Slaget ramte dobbelt, fordi de mange veltrænede 
og bevæbnede soldater med ét var forvandlet til en 
fjende af de allierede, og fordi den hær, der skulle 
opretholde sikkerheden i landet, først skulle til at 
rekrutteres. Endelig aflyste Bremer planlagte lokal-
valg for i stedet at fokusere på udarbejdelsen af en 
forfatning for hele Irak. 

Et par uger senere vedtog et bredt flertal i Folke-
tinget at sende små fire hundrede soldater til Irak 
som del af en stabiliseringsstyrke. Invasionen var 
afsluttet, og dermed var også den politiske uenighed 
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om Danmarks deltagelse dæmpet, selv om Enhedsd-
listen, SF og Radikale Venstre stadig stemte imod, 
fordi der ikke forelå mandat fra FN. De øvrige parti-
er henviste til, at det nu gjaldt det om at stabilisere 
Irak og få etableret et styre, der kunne lede landets 
genopbygning. 

Flere danske virksomheder så frem til, at det 
 store olieland igen fik styr på sig selv og sin økono-
mi. Der var uanede muligheder, og selv om rege-
ringen gerne havde set en betydeligt større dansk 
styrke, var der grænser for Forsvarets kapacitet – og 
for oppositionens politiske vilje til at satse hele bu-
tikken i Irak.

Måltal 2000
Med erfaringerne fra først Afghanistan og nu Irak 
blev det klart for Forsvaret, at fremtiden ville byde 
på flere, fjernere og helt anderledes skarpe indsat-
ser, end Danmark hidtil havde deltaget i. De nære 
trusler syntes fjerne, mens de fjerne var rykket helt 
tæt på. De færreste mente, at Rusland igen kunne 
blive en trussel, og selv hvis det skulle ske, var le-
dende militære eksperter enige om, at det ville tage 
mange år, før en trussel i Danmarks nærområde 
ville vokse sig farlig. Hvis Forsvaret skulle give me-
ning, skulle det geares, så det kunne sendes hen, 
hvor krigene blev udkæmpet. Den nye doktrin var, 
at Danmarks sikkerhed stod og faldt med kampen 
ude i verdens brændpunkter – ikke i nærområdet. 

Kursen blev lagt hårdt om, så Forsvaret i langt 
højere grad end før begyndte at fokusere på kapaci-
teten til at deltage i fjerne, skarpe missioner, hvor 
de danske enheder indgik i større vestlige styrker, 
typisk som indlejret i britiske enheder. Mobilise-
ringsforsvaret og den lange værnepligt, som hørte 
Den Kolde Krig til, skulle erstattes af færre og mere 
professionelle soldater, der var trænet, udrustet 
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og klar til med kort varsel at blive sendt ud for ”at 
gennemføre selvstændige operationer inden for en 
given mission udført i samarbejde med vore alliere-
de”, som det hed i en sikkerhedspolitisk redegørelse 
i sommeren 2003, den såkaldte Bruun-rapport. Der 
skulle omstilles, og det blev der. 

Særlig betydning fik et måltal, som statsminister 
Anders Fogh Rasmussen udstak i en tale i oktober 
2004: Fremover skulle Danmark have kapacitet 
til at udsende 2.000 mand på samme tid – frem 
for 1.000. Det er store tal for et lille land, og for-
svarsforliget fra juni 2004 er den mest omfattende 
omlægning af dansk forsvar siden integrationen i 
NATO i 1950’erne. Omlægningen indebar ikke kun 
et nyt syn på, hvor Danmark skulle forsvares – men 
også en overlevelsesstrategi for Forsvaret selv og for 
NATO, der så sin traditionelle rolle i nærområdet 
fordufte. 

Måltallet fra 2004 blev fulgt op med en ny mili-
tær doktrin, der satte sig dybt i den nye generation 
af ledende officerer. De var overbeviste om, at et 
mobilt, professionelt forsvar skal have kapacitet 
til og praktisk erfaring med at løse de helt skarpe, 
offensive krigsindsatser, og at dette fokus også ville 
gøre Forsvaret bedre i stand til at løse opgaver i den 
modsatte ende af konfliktskalaen – fx beskyttelse 
af civile genopbygningsindsatser. Dermed havde 
stærke stemmer i Forsvaret etableret et militært 
fagligt rationale, der understøttede Anders Fogh 
Rasmussens mål om en markant udvidelse af Dan-
marks militære engagementer i den skarpe ende af 
internationale missioner. Det skabte en dynamik, 
hvor opfyldelsen af ambitionen om 2.000 udsendte 
til internationale missioner blev et mål i sig selv. 

Dermed gled fokus også væk fra de blødere, 
genopbyggende og humanitære indsatser. Dan-
marks udenrigspolitiske aktivisme fik et nyt ind-
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hold i retning af hårde militære engagementer. De 
kunne holdes inden for en begrænset økonomisk 
ramme og forenes med Danmarks forbehold over 
for forsvarssamarbejdet i EU, der siden 1993 har 
stillet Danmark uden for udviklingen af en fælles – 
blødere – europæisk sikkerhedspolitik i tråd med 
den type fredsbevarende og konfliktforebyggende 
opgaver, Danmark traditionelt har engageret sig i. 

Der var kun ringe diskussion af det forhold, at 
den grundlæggende omlægning af det danske for-
svar samtidig betød en drastisk nedskæring af styr-
ken i nærområdet.

EU- og NATO-udvidelsen 
Udviklingen af Danmarks nye sikkerhedspolitiske 
doktrin skete ikke i et tomrum. I årene efter Murens 
fald var det lykkedes for EU at stimulere en posi-
tiv dynamik i de øst- og centraleuropæiske lande, 
der stræbte efter EU-medlemskab af økonomiske, 
politiske og sikkerhedspolitiske grunde. De lande, 
der tidligere havde været under sovjetisk kontrol, 
var klar over, at medlemskab af EU ville give dem 
hidtil usete grader af selvbestemmelse og udsigt til 
en velstand, de tidligere kun havde drømt om. Ti 
af landene satte sig for at opfylde de kriterier, der 
gav adgang til det eftertragtede fællesskab. Deres 
medlemskab blev godkendt på topmødet i Køben-
havn i december 2002, og den 1. januar 2004 blev 
EU udvid et med ti nye medlemslande, blandt dem 
Polen og de tre baltiske lande, Estland, Letland og 
Litauen. 

En tilsvarende udvidelse fandt sted i NATO, der 
i 1999 optog Polen, Ungarn og Tjekkiet. Modsat 
EU-udvidelsen, der ikke skabte større problemer i 
forholdet til Rusland, mødte NATO-udvidelsen skar-
pe russiske protester, der kun blev mere højlydte, 
da NATO i 2004 optog yderligere syv medlemmer fra 
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Central- og Østeuropa, blandt dem de tre baltiske 
republikker. Helt galt gik forholdet til Rusland, da 
NATO på sit topmøde i Bukarest i april 2008 hilste 
Ukraine og Georgiens ”euro-atlantiske aspirationer 
om medlemskab af NATO” velkommen og erklære-
de, at de to lande ville blive medlemmer af alliancen. 

Basra 2003-2006
I Irak blev de danske styrker sendt til Basra mod 
syd, nær grænsen til Kuwait, hvor de blev en del af 
et større britisk kontingent, der fik ansvaret for den 
forholdsvis fredelige region. Den danske bataljon, 
hvor der også var et halvt hundrede litauiske solda-
ter, var fremme ved Camp Eden i ørkenen nord for 
Basra i juni 2003. Her ventede dem alt andet end 
paradisiske forhold i den ulidelige varme. Det kom-
plicerede også livet, at de danske styrker var sendt 
ud med et fredsbevarende mandat og i princippet 
kun måtte bruge magt i selvforsvar. Men der var 
knap nok fred i det halvt opløste land, og de britiske 
enheder, som den danske bataljon indgik i, havde et 
langt mere robust mandat. 

I løbet af sommeren stod det klart, at der ikke 
var masseødelæggelsesvåben i Irak. Det blev et 
stort politisk problem for både præsident Bush og 
Storbritanniens premierminister Tony Blair (1953-), 
mens statsminister Anders Fogh Rasmussen så no-
genlunde klarede frisag ved at henvise til, at mistan-
ken om masseødelæggelsesvåben ikke indgik i det 
beslutningsgrundlag, der var vedtaget i Folketinget. 
Desuden stod et bredt flertal nu bag den danske 
militære deltagelse i Irak, idet Socialdemokratiet 
stemte med regeringen, mens Radikale Venstre og 
venstrefløjen fortsat var imod. Spørgsmålet, om 
grundlaget for beslutningen i marts havde været 
folkeretligt holdbar, blev mere en juridisk diskus-
sion end et påtrængende politisk problem. 
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Camp Eden nord for 
Basra blev 2003-2004 
den første hovedstation 
i Irak for de ca. 500 
udsendte danske 
soldater. Allerede 
efter et år blev lejren 
afmonteret for at 
flytte de danske 
styrker tættere på den 
uroplagede storby. 
Trods navnet var der 
intet paradisisk ved 
lejren, der blandt de 
udsendte gik under 
navnet Ørkenfortet.
|| Thomas Borberg/
ritzau

Det blev igen FN, der nølende måtte påtage sig 
hovedansvaret for den civile genopbygning i det 
urolige land, hvor hadet mod de vestlige styrker var 
vokset eksplosivt efter Paul Bremers katastrofale 
beslutninger. Den 19. august 2003 blev FN’s hoved-
kvarter i Bagdad ramt af en kraftig bilbombe, der 
dræbte over 20 medarbejdere, herunder chefen for 
missionen, Sérgio Vieira de Mello (1948-2003). An-
grebet satte en stopper for mange FN-aktiviteter og 
forsinkede arbejdet med den civile genopbygning. 

Krigsfangerne 
Spørgsmålene om håndtering af fanger blev be-
tændt, for hvad skulle de danske styrker stille op 
med lokale fanger efter endt afhøring? Der var ikke 
gode svar. Blev de overladt til amerikanerne, løb 
man lige ind i den internationale polemik om fan-
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Afsløringen af, 
at amerikanske 
soldater systematisk 
ydmygede irakiske 
fanger, ovenikøbet 
i Saddam Husseins 
gamle torturfængsel 
i Abu Ghraib, blev 
et syndefald for den 
vestlige krigsindsats. 
Billederne gik verden 
rundt, og for mange 
lokale blev Abu 
Ghraib beviset på 
besættelsestyrkernes 
onde hensigt og 
brutalitet. Her er 
det forsiden af det 
britiske ugeblad, The 
Economist, i maj 2004. 
Den amerikanske 
forsvarsminister, 
Donald Rumsfeld 
(1932-), fulgte ikke 
opfordringen til at  
gå af.
|| The Economist, den 8. 
maj 2004

gelejren i Guantánamo i Cuba og brug af tortur eller 
i hvert fald torturlignende forhørsmetoder. Så var 
det lettere at give dem til briterne, men de var ikke 
begejstrede for at overtage det ubehagelige an-
svar – og samarbejdede i øvrigt med amerikanerne 
om at drive lokale fængsler og fangelejre. Beholde 
dem kunne man heller ikke, for det kunne i sidste 
ende betyde, at Danmark selv måtte tage ansvaret 
for dem på ubestemt tid – og de lokale irakiske 
myndigheder var meget langt fra at kunne opstille 
retsgarantier. I efteråret 2003 overførte den danske 
bataljon ifølge officielle oplysninger 43 fanger til en 
amerikansk-britisk lejr, som snart blev kendt som 
et af flere steder, hvor irakiske fanger i amerikansk 
varetægt blev mishandlet. 
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I april 2004 blev det offentligt kendt, at ameri-
kanske enheder stod bag systematisk tortur og ned-
værdigende behandling af irakiske fanger i Saddam 
Husseins gamle torturfængsel Abu Ghraib uden for 
Bagdad – et stigma for hele den vestlige krigsførelse. 
Selv om danske styrker ikke var involveret i Abu 
Ghraib, faldt ansvaret tilbage på alle, der havde støt-
tet og engageret sig i den amerikanske invasion. 

Få måneder senere blev en dansk afhøringsof-
ficer sendt hjem, beskyldt for at have mishandlet 
fanger under afhøring. Selv om de konkrete forhold 
forekom ubetydelige, vakte sagen enorm opsigt i 
Danmark, hvor Venstres nye forsvarsminister Søren 
Gade (1963-) besluttede sig for at hjemkalde militær-
ledelsen i Irak og udtalte sig om sagen på en måde, 
der mindede om de forfærdende forhold i Abu 
Ghraib. Forsvarsministeren underdrev ikke sagen, 
som bed sig fast  – det samme gjorde Søren Gades 
popularitet – selv om alle ansvarlige efter årelange 
retssager blev pure frifundet. 

Ansvaret for og behandlingen af fanger blev en 
akilleshæl for hele den danske krigsindsats, også 
i Afghanistan, fordi problemet ikke kunne løses 
med rene hænder – og endnu mindre med ren sam-
vittighed. Udlevering til USA var nu udelukket. Til 
briterne kunne det lade sig gøre, men på betingelse 
af, at de ikke blev givet videre til irakerne uden Dan-
marks samtykke. Og til irakerne direkte kunne der 
ikke udleveres. 

Hverken regeringen eller Forsvaret kunne finde 
en farbar vej ud af det retlige morads, og de danske 
styrker måtte selv drage konklusionen lokalt: Så 
vidt muligt skulle de slet ikke tage fanger – hvilket 
i praksis ofte betød at overlade fangerne til lokale 
enheder, så de aldrig formelt var i dansk varetægt. 
Ellers måtte fanger frigives, selv når der var mistan -
ke om, at de havde medvirket til angreb mod koali-
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Krigen i Irak er ikke 
forbi, og en vestlig 
koalition har de 
seneste år kæmpet 
sammen med lokale 
styrker for at fordrive 
Islamisk Stat fra deres 
hovedbyer i Irak og 
Syrien. Det er i vidt 
omfang lykkedes, 
men prisen har været 
høj, ikke mindst for 
de civile, og området 
er om muligt endnu 
mere ødelagt end 
tidligere. Det er et 
åbent spørgsmål, om 
den irakiske regering 
i Bagdad kan og vil 
hjælpe de nordlige 
byer på fode igen. 
Her ser en mand på 
ødelæggelserne i Mosul 
i marts 2017. 
|| Ahmad al-Rubaye/
AFP Photo/Scanpix

tionens enheder. Modellen var uklar, og klarhed er 
stadig det sidste, som kendetegner rammerne for 
danske enheders tilfangetagelse og udlevering af 
fanger i krigsområder. 

Exit fra Basra
En egentlig borgerkrig havde fra 2004 udviklet sig 
i Irak med voldsomme angreb mod civile – og mod 
koalitionens styrker. I området omkring Basra blev 
sikkerhedssituationen værre dag for dag. Den dan-
ske bataljon kom under regelmæssig beskydning, 
så det blev næsten umuligt at gennemføre de civile 
genopbygningsopgaver. 

Det viste sig også at være umådeligt svært at 
stable en troværdig irakisk regering på benene. Det 
krigshærgede land blev mere og mere præget af 
dybe spændinger mellem det shia-muslimske be-
folkningsflertal i syd, der var støttet af nabolandet 
Iran, og mod nord det store sunni-muslimske min-
dretal, der blev mere og mere fjendtlig over for den 
vestlige politik, som de fandt naivt spillede Iraks 
fremtid i hænderne på iranerne. Samtidig fik kur-
derne i grænseområderne mod Syrien og Tyrkiet 
tilkæmpet sig hidtil uset uafhængighed med ansvar 
for egne forhold og egen sikkerhed. 

Fra efteråret 2005 var koalitionens strategi 
gradvist at overføre ansvaret for sikkerheden til 
de irakiske myndigheder, hvilket skulle gøre det 
muligt i løbet af 2006 markant at reducere antallet 
af udsendte soldater. Perspektivet var også vigtigt i 
den hjemlige opinion, hvor kritiske røster begyndte 
at spørge, hvorfor danske soldater skulle sætte livet 
på spil i en uoverskuelig irakisk borgerkrig, og hvor 
oppositionen krævede, at tropperne skulle hjem 
senest i sommeren 2006. Opinionen var samme 
sted. Ifølge Gallup ville syv ud af ti danskere have 
soldaterne hjem i 2006.
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Debatten rasede også i Irak, hvor det blev svære-
re og sværere for den midlertidige regering at for-
klare de vestlige styrkers rolle og tilstedeværelse. Et 
af svarene var at omlægge indsatsen, så den fik mere 
fokus på opbygning og træning af irakisk politi og 
sikkerhedsstyrker. 

I maj 2006 blev shia-muslimen Nouri al-Maliki 
(1950-) ny irakisk premierminister. Han var i man-
ges øjne repræsentant for krigens egentlige vinder, 
Iran, som dermed havde fået afgørende indflydelse 
i nabolandet. Det stod klart, at borgerkrigen i Irak 
ikke ville stoppe, og Danmark begyndte at forberede 
sig på tilbagetrækningen. Efter forudgående koor-
dination med Storbritannien blev den annonceret i 
februar 2007 og gennemført i august samme år. De 
dansk beskyttede områder blev nu overladt til loka-
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Danske soldater 
patruljerer i januar 
2009 ved den store 
britiske lejr Camp Price 
ved Gereshk i Helmand. 
Lejren var hjemsted 
for udsendte danske 
styrker frem til august 
2013, hvor hold 15 
blev det sidste danske 
kamptroppebidrag i 
provinsen. Samtidig 
blev de danske 
polititrænere sendt 
hjem. Kort efter 
lukkede briterne basen 
med henvisning til, at 
den afghanske hær nu 
selv mente at kunne 
overtage ansvaret for 
sikkerheden.
|| Forsvarsgalleriet

le enheder, der til forveksling lignede de militser, 
der indtil da havde udgjort fjenden. 

De danske militære engagementer i Irak fra 
marts 2003 til august 2007 kostede otte danske sol-
dater livet, heraf to ved ulykker, mens 19 blev såret. 
Psykiske skader og posttraumatisk stress er ikke 
medregnet. 

Det anslås, at mellem 150.000 og 600.000 ira-
kere omkom som følge af krigshandlinger i de år, 
Danmark deltog. I Irak fortsatte borgerkrigen med 
uformindsket styrke.  
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Helmand 
2006-2013



58 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Talebans 
tilbage-
komst
I 2003 lignede det en hurtig vestlig sejr over rester-
ne af Taleban i Afghanistan, men det udviklede sig 
i de følgende år til et politisk, økonomisk og huma-
nitært mareridt. Mens verdens opmærksomhed var 
koncentreret om Irak, gik det fra galt til værre i det 
ludfattige og tilbagestående Afghanistan, hvor det 
lidt efter lidt lykkedes Taleban at genetablere sig i 
den sydlige del af landet. 

Opskriften var enkel og har ligheder med den, 
som Islamisk Stat siden brugte i de dele af Irak, 
som de vestlige styrker forlod: Sikkerhed og et vist 
mål af lov og orden er nødvendigheder, ikke mindst 
for lokale samfund, der frivilligt eller ufrivilligt er 
afskåret fra centralregeringens autoritet og beskyt-
telse. I halvt opløste stater står den part stærkt, der 
kan opretholde et minimum af orden. Det kunne 
Taleban i de sydlige afghanske provinser, hvor der 
var langt til de nationale magtstrukturer understøt-
tet af vestlige styrker. 

For den lokale befolkning var og er valget hver-
ken frit eller demokratisk. De er tvunget til at holde 
sig til dem, der er stærkest helt tæt på. Alternativet 
kan være døden. Det får mange til at tilslutte sig 
mere eller mindre radikale bevægelser. Ikke af lyst, 
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men af nød. Den enkelte klanleder må træffe et 
valg, der kan få fatale følger, hvis han støtter Vesten, 
der set med lokale øjne er en flygtig og forræderisk 
størrelse, der før eller siden forsvinder. Hvis vur-
deringen er, at det sker, før den centrale regering 
er stærk nok til at sætte sig igennem, er det logiske 
valg de lokale militser – i Afghanistan en af Talebans 
utallige forgreninger. 

Det var netop, hvad der skete i årene 2003-2005, 
da Vestens opmærksomhed skred fra Afghanistan 
til Irak. Mange pashtunske ledere i syd mistede tro-
en på, at fremtiden lå med Karzais regering i Kabul, 
endsige med de flygtige vesterlændinge i landet. De 
turde ikke andet end at slutte sig til Taleban, som 
med religiøse paroler og en nødtørftig civil admini-
stration lidt efter lidt kunne genopbygge sine magt-
baser i den sydlige del af Afghanistan.

Dermed blegnede håbet om, at sejren i Afgha-
nistan var vundet med Talebans fordrivelse fra 
 Kabul. Religiøse modsætninger gled sammen med 
etniske konflikter, tilhørsforhold til forskellige kla-
ner og omfattende illegal økonomi fra opiumsval-
muer. Det skabte et giftigt miljø, hvor de lokale 
stammer og ledende klaner manøvrerede med og 
mod NATO’s styrker. 

Det førte samtidig til et FN, der langt hen ad 
vejen var magtesløse over for de lokale magtfor-
hold og Taleban, der bedre forstod at fremme sine 
interesser, og som gradvist kom til at fremstå som 
opposition til det, der i stigende grad kom til at ligne 
en besættelsesmagt. Langt fra alle, som Vesten opfat-
tede som Taleban, var religiøse fundamentalister. 
Men summen af modstand over for de vestlige trop-
per, FN og centralregeringen i Kabul gjorde forhold-
ene i syd så usikre, at det i praksis blev umuligt at 
gennemføre den civile genopbygning, som måtte til, 
hvis kampen i syd skulle vindes. Oprørerne forstod 
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naturligvis også denne mekanik, og de hindrede 
effektivt den civile genopbygning, blandt andet med 
angreb, der i mange områder satte genopbygningen 
i stå. Det betød, at krigen blev ført i syd, mens gen-
opbygningen fandt sted langt væk i nord – en skæv-
hed, der var med til at nære modstanden i syd.

Samtidig skete der en glidning i NATO’s engage-
ment. Hvor det tidligere havde været fokuseret på 
at imødegå truslen fra internatonal terrorisme, blev 
det nu i højere grad et spørgsmål om at opbygge et 
stabilt og nogenlunde velfungerede afghansk sty-
re, der kunne forhindre, at Taleban kom tilbage til 
magten. Allerede fra efteråret 2005 overvejede den 
danske regering en forstærket rolle i den sydlige 
Helmand-provins, hvilket flugtede med britiske pla-
ner. Storbritannien ville reducere antallet af trop-
per i Irak og i stedet øge tilstedeværelsen i Helmand, 
både for at dæmme op for oprøret og for at imødegå 
den omfattende dyrkning af opiumsvalmuer, der er 
det eneste livsgrundlag for mange afghanere. Samti-
dig skulle opbygningen af den civile administration 
og forvaltning i den oprørshærgede provins styrkes. 

Komplekst og uforudsigeligt
I februar 2006 besluttede Folketinget at sende 
danske tropper til Helmand. Ved fremlæggelsen 
af lovforlaget lagde VK-regeringen ikke skjul på, at 
udvidelsen af de danske styrker i Afghanistan fra ca. 
160 udsendte til op til 360 indebar en betydelig for-
øgelse af risikoen for de udsendte, der ville møde en 
sikkerhedssituation, der i syd var ”mere kompleks 
og uforudsigelig.” De internationale styrker skulle 
gå fra at opretholde sikkerhed til sammen med af-
ghanske sikkerhedsstyrker at ”bidrage til at skabe 
sikkerhed, hvor den p.t. ikke eksisterer.” Der var 
klare FN-mandater for indsatsen, hvis hovedformål 
var ”at bistå den afghanske regering med at udbrede 
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sin myndighedsudøvelse til hele Afghanistan.” Der 
var tale om en langsigtet indsats, som blev begrun-
det med, at ustabilitet i det sydlige og østlige Afgha-
nistan var en af de væsentligste trusler mod genop-
bygnings- og demokratiseringsprocessen i landet. 
Sikkerhed var også en afgørende forudsætning for, 
at de internationale styrker på et tidspunkt kunne 
trækkes hjem, uden at Taleban eller al-Qaeda ville 
overtage kontrollen.

For regeringen – og især for Socialdemokratiet 
og Radikale Venstre – stod den civile genopbygning 
i centrum, da beslutningen om at sende danske 
soldater til Helmand blev truffet med bredt flertal 
– kun SF og Enhedslisten stemte imod. Ord som 
demokrati og humanitære indsatser gik igen under 
folketingsdebatten, og det danske militære bidrag 
skulle hjælpe det britiske Provincial Reconstruction 
Team med at ”skabe sikre omgivelser” i området 
mellem byerne Lashkar Gah og Gereshk. 

Det stod ikke klart, at danske soldater var på vej 
ud i en blodig krig, og omlægningen af den danske 
indsats var ikke kontroversiel. Advarslerne om, 
hvor farligt der var i Helmand, gav ikke rigtigt gen-
klang i folketingssalen. I foråret blev de britiske og 
danske styrker sendt til Helmand, hvor de i første 
omgang blev koncentreret i lejrene Camp Bastion, 
Lashkar Gah og Gereshk. Få dage tidligere besøgte 
Afghanistans præsident Hamid Karzai Danmark, 
hvor han havde samtaler med statsminister Anders 
Fogh Rasmussen. Den moderate og vestligt oriente-
rede præsident var på vej til endnu en international 
konference om udviklingen i sit urolige land, men 
landede i Danmark, netop som den ulmende krise 
efter offentliggørelsen af Jyllands-Postens Muham-
med-tegninger den 30. september året før var ved 
at bryde ud i lys lue med forbrugerboykot af danske 
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varer i Saudi Arabien, lukning af ambassader og 
afbrænding af Dannebrog. 

Diskussionen om den danske regerings hånd-
tering af krisen, der faldt sammen med præsident-
besøget og vedtagelse af den forstærkede danske 
militære indsats i Helmand, satte de ideologiske 
aspekter af den hårdere militære kurs på spidsen. 
Danmark kæmpede ikke kun for demokrati og 
fredelige tilstande i Afghanistan, men også mod 
”Talebans middelaldermørke”, som Venstres for-
svarsordfører pointerede under folketingsdebatten. 
Efter mødet på Marienborg bakkede præsident 
Karzai loyalt op om principperne om ytringsfrihed 
og en fri presse, og det var samme temaer, der optog 
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I begyndelsen af 2008 
blussede krisen fra 
2005-2006 op igen, efter 
flere danske aviser 
havde genoptrykt 
karikaturtegningerne 
fra 2005. Det udløste 
nye demonstrationer, 
der som i 2006 blev 
drevet frem af lokale 
kræfter, der så deres 
interesse i at eskalere 
konflikten, som her i 
Lahore, Pakistan, den 7. 
marts 2008. De danske 
tegninger blev med 
stor effekt udnyttet af 
radikale islamister og 
andre modstandere 
af ytringsfrihed og 
demokrati.
|| Arif Ali/AFP PHOTO/
Scanpix

den danske presse de følgende dage i takt med, at 
Muhammed-krisen eskalerede og pressede Dan-
mark ud i en tofrontskrig mod militant islam. 

Mens den internationale krise omkring Muham-
med-tegningerne i første omgang kulminerede og 
klingede af i foråret 2006, var de danske styrker i 
Helmand involveret i hårde kampe. Det førte til dis-
kussioner og voksende politisk uro om, hvad de dan-
ske styrker egentlig lavede på de udsatte poster? Når 
meldingerne om de hårde kampe nåede den danske 
offentlighed, var Dansk Folkepartis reaktion, at 
Danmark i valget mellem krig og bistandspolitik 
måtte vælge det første og koncentrere sig om 
at bekæmpe Taleban. Modsat understregede 
Socialdemokratiet, at de danske styrker ikke skulle 
søge en konfrontation med Taleban, men bidrage til 
at underbygge den civile genopbygning. 

Frem til den 29. april 2007 lykkedes det de 
danske styrker at undgå faldne, selv om der var be-
tydelige britiske tab. Men det, der blev kendt som 
danskerheldet, slap op i slutningen af april, hvor en 
24-årig dansk premierløjtnant blev ramt af en gra-
natsplint, og herefter voksede de danske tabstal. 

Kort tid efter, i maj 2007, besøgte Anders Fogh 
Rasmussen de danske styrker i Helmand, og i juni 
samme år gav Folketinget tilslutning til yderligere 
soldater, så det danske styrkebidrag kom op på 640 
soldater, en hel bataljon. I sommeren blev en opkla-
ringseskadron sendt, og det begyndte at stå klart, at 
den forøgede risiko var særdeles konkret. Danske 
styrker var for første gang siden Danmarks besæt-
telse involveret i aktive krigshandlinger. 

I løbet af efteråret steg antallet af faldne i de 
hårde kampe. Svaret blev, at Danmark skulle sende 
leopardkampvogne for bedre at beskytte soldaterne 
– ikke mindst mod de djævelsk indrettede vejside-
bomber, der var oprørernes vigtigste våben. Opera-
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tion Bøllebank var ikke glemt, og de danske styrker 
havde hårdt brug for den oplevelse af succes, der var 
forbundet med det sagnomspundne slag. 

Både internt i Forsvaret og i offentligheden faldt 
tilslutningen til missionen i Helmand i løbet af 
2007. Forskeren Mikkel Vedby Rasmussen påpeger 
i bogen Den gode krig? Danmark i Afghanistan 2006-
2010 (2011), at mandefaldet var så stort, at det blev et 
problem for Forsvaret.

I hele 2008 fortsatte de hårde kampe i Helmand, 
hvor den danske bataljon fortsat led svære tab. Det 
stod for længst klart, at de vestlige styrker ikke kun-
ne vinde krigen i syd, men det var svært at indrøm-
me det. Havde ofrene været forgæves? 

Regeringen argumenterede for, at man skulle 
fastholde, at de vestlige styrker ikke var på vej ud. 
Blev der først sat udløbsdato på, lå den taktiske for-
del hos Taleban. Men det punkt var allerede passe-
ret. Alle kunne se, at der med udsigt til ny præsident 
i USA, demokraternes Barack Obama (1961-), var nye 
tider på vej i Washington, hvor en ny administration 
ville trække en streg i sandet.

Problemerne var ikke kun militære. Den civile 
del af den danske og øvrige vestlige indsats kørte 
også fast, både lokalt og når det gjaldt bestræbel-
serne på at støtte opbygningen af en nogenlunde 
troværdig national regering og en bæredygtig økov-
nomi, der kunne være med til at løfte afghanerne ud 
af dyb fattigdom, narkohandel og elendighed efter 
årtiers krig og konflikt. 

Det var ikke gode svar på de afgørende spørgs-
mål. Var det FN’s opgave at skride ind over for 
produktionen af opium og den gråsorte økonomi, 
der gennemkorrumperer landet på alle niveauer? 
Hvor længe kunne og skulle FN lukke øjnene for, at 
Hamid Karzai, som Vesten satte sin lid til, og som i 
mere end en forstand talte Vestens sprog, var leder 
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af en klan, der var dybt filtret ind i landets korrup-
tion og magtfordrejning, og som dermed var med til 
at undergrave konkurrerende klaners tro på FN som 
garant for en demokratisk statsopbygning? Hvad 
skulle man stille op med den civile genopbygning i 
områder med så ringe sikkerhed, at bistanden kun 
kunne gives under en robust militær beskyttelse?

Dilemmaerne stod i kø, og FN blev lidt efter lidt 
trukket ind i en uløselig konflikt, som gjorde orga-
nisationen og lande som Danmark til part i den krig, 
som det hele gik ud på at gøre en ende på.

I 2008 nedsatte Folketinget en Forsvarskommis-
sion, hvis beretning bar den sigende titel Dansk for-
svar – globalt engagement. Den blev året efter afsæt 
for et nyt forsvarsforlig, hvor man yderligere redu-
cerede Forsvarets kapaciteter i nærområdet for at få 
det hele til at hænge sammen inden for den samlede 
økonomiske ramme, hvor omkostningerne ved den 
tunge krigsførelse i Afghanistan nu for alvor trak 
tænder ud. 

I sommeren 2008 vedtog Folketinget også for 
første gang en samlet strategi for indsatsen i Afgha-
nistan. Da havde Danmark deltaget i krigen i over 
seks år. Af strategien fremgik, at op til 750 soldater 
skulle kunne indsættes i Afghanistan, som også 
skulle modtage 400 millioner kroner i bistand til at 
bekæmpe korruption og til at opbygge civile struk-
turer. Den politiske logik i Danmark var stadig, 
at den militære indsats var forudsætningen for at 
komme i gang med den civile genopbygning. Men 
når det ikke lykkedes at skabe sikkerhed, gik også 
den civile genopbygning i stå. Svaret blev at forstær -
ke den militære indsats med flere folk og tungere 
våben og at bruge en stor del af de danske penge til 
multilaterale indsatser. I Helmand lignede det mere 
krig end genopbygning, og tabstallene steg. Men i 
Danmark talte politikerne mere om genopbygning 
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end om krig, og i februar blev der for første gang an-
sat civile eksperter til at stå for udviklingsindsatsen 
ved Gereshk, hvor den danske hovedstyrke lå.

Armadillo
Det fik stor symbolsk betydning, at der i efteråret 
2007 blev oprettet en dansk base ved Armadillo. Ba-
sen indgik i et storstilet projekt, der med vandkraft-
værk og strøm til hele regionen skulle demonstrere, 
at det gik fremad. Taleban satte hårdt ind for at 
sabotere opførelsen af kraftværket, og efter næsten 
to års kampe med betydelige tab, også for de danske 
og britiske styrker, mente briterne i foråret 2009, at 
tiden var inde til at indse nederlaget og rømme de 
fremskudte stillinger. Det gjaldt også den danske 
ved Armadillo, der for de danske soldater havde fået 
mytisk betydning som det sted, hvor kampen ville 
blive afgjort. 

Det gik den gale vej. Men betød det, at krigen var 
tabt? Eller værre endnu: At de danske ofre havde 
været forgæves? Jo mere pinagtigt svarene lød, des 
mindre havde de ansvarlige politikere lyst til at stil-
le spørgsmålene. Af samme grund insisterede Dan-
mark i 2009 på at holde Armadillo. Den ensomme 
kamp ved Armadillo blev hård og blodig. Soldater 
og officerer begyndte offentligt at stille spørgsmål 
til den danske exitstrategi. Det var kun et spørgsmål 
om tid, selv om regeringen stadig henholdt sig til, at 
al snak om tilbagetrækning ville svække de udsend-
tes sikkerhed. Hver gang man tøver og antyder exit, 
skaber man en ny talebaner, gentog udenrigsmini-
ster Per Stig Møller, lige indtil den nye amerikanske 
præsident, Barack Obama, gjorde det klart, at det 
nu netop handlede om exit. 

Midt i diskussionen om, hvor længe og med hvil-
ket formål Danmark skulle kæmpe på de yderste 
poster, gennemlevede det danske forsvar fra sep-
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Filmdokumentaren 
Armadillo af den 
danske instruktør 
Janus Metz Pedersen 
(1974-) gav indtryk 
af forholdene for en 
gruppe danske soldater 
på den legendariske 
base, hvor filmen 
blev optaget med 
hjelmkameraer. Fokus 
er soldaternes liv 
og deres vanskelige 
forhold til de lokale. 
I en central og 
omdiskuteret scene 
vises en træfning, hvor 
sårede talebankrigere 
skydes, uden det er 
klart, om det sker i 
selvforsvar. Filmen 
skabte debat om 
krigsdeltagelsen og 
vandt publikumsprisen 
i Cannes 2010.
|| ritzau/Nordisk Film

tember 2009 til februar 2010 en voldsom skandale. 
Forsvaret forsøgte at bremse tidligere jægersoldat 
Thomas Rathsacks kontroversielle bog, Jæger – i 
krig med eliten (2009), om hemmelige operationer i 
Afghanistan og Irak. Forsvarsminister Søren Gade 
brugte blandt andet en arabisk oversættelse af bo-
gen på internettet som argument for, at den truede 
de udsendte soldaters sikkerhed. Men oversættel-
sen viste sig at stamme fra Forsvaret selv, og sagen 
betød, at forsvarschef Tim Sloth Jørgensen (1951-) 
måtte trække sig. Kort tid efter måtte forsvarsmini-
steren gå – belastet også af yderligere en skandale 
om  lækager. Det var ikke kun ved fronten, at sand-
heden havde det svært, og det viste sig, at Danmark 
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heller ikke selv var immun over for krigens logik 
om, at målet helliger midlet. 

Langt væk fra det danske mikrokosmos blev de 
afgørende beslutninger truffet. I Afghanistan blev 
Hamid Karzai den 1. november genudnævnt som 
præsident uden modkandidat og efter en gennem-
korrumperet valgkamp. Han var stadig Vestens 
mand, men glansen var gået af ham. Det stod klart, 
at han som de vestlige styrker selv var blevet en del 
af et problem, der så mere og mere uløseligt ud. 

En måned senere lagde Barack Obama sig fast på 
sin exitstrategi for Afghanistan – den var inspireret 
af erfaringerne fra Irak. Først skulle der indsættes 
yderligere 30.000 amerikanske soldater og 10.000 
fra de allierede i et sidste surge, der en gang for alle 
skulle knække ryggen på modstanden. Så skulle til-
bagetrækningen begynde fra sommeren 2011 – sam-
tidig med, at der blev sat massivt ind for at opbygge 
og træne præsident Karzais egne styrker. Briterne 
fulgte trop. Nu måtte afghanerne selv overtage sik-
kerheden. Der var sat tidsfrist og lagt maksimalt 
pres både på oprørerne og på præsident Karzai. 

I april 2010 fremlagde VK-regeringen sin egen 
Helmandplan, der satte de overordnede rammer for 
den danske tilbagetrækning. Nu var målet at ”mu-
liggøre en ændret sammensætning i retning af en 
mere tilbagetrukket og støttende rolle og reduktion 
af det danske styrkebidrag.” 

Exitstrategien var dermed også kommet i cen-
trum i Danmark. Meget drejede sig om at få afghan-
ske forstærkninger til de udsatte danske poster – 
især omkring Gereshk – hvor danske styrker stadig 
holdt blandt andet Armadillo. Hos de ansvarlige 
officerer modnedes i efteråret 2010 beslutningen 
om at forlade den fremskudte post, og det blev med 
øjeblikkelig virkning besluttet at stoppe al patrulje-
ring fra basen. Den endelige beslutning om rømning 
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blev taget i oktober 2010, og i februar 2011 forlod 
den sidste danske lastbil Armadillo. 

I november 2010 godkendte NATO’s regerings-
chefer planen for de vestlige styrkers tilbagetræk-
ning, der indebar, at afghanske sikkerhedsstyrker 
efter 2014 selv skulle stå for sikkerheden i landet. 
Planerne om at opbygge et demokratisk styre i 
Afghanistan var opgivet. Nu drejede det sig om be-
kæmpelse af terror – og om at komme ud.

Danmark nød godt af at være så lille en brik i så 
stort et spil. Det var ikke nødvendigt at træffe egne 
beslutninger, og det var indlysende for enhver, at 
vi måtte følge med ud. Når alt kom til alt, indgik 
de danske styrker i de britiske enheder, og det var 
i fuld forståelse med London, at de sidste danske 
kamptropper forlod Afghanistan i august 2013. 

Politisk blev tilbagetrækningen for Danmark 
også lettet af, at Venstres Lars Løkke Rasmussen 
(1964-) i foråret 2009 overtog statsministerposten ef-
ter Anders Fogh Rasmussen, og Socialdemokratiets 
Helle Thorning-Schmidt (1966-) posten to år senere. 
Dermed blev det ikke Anders Fogh Rasmussen, der 
måtte tage det politiske ansvar for tilbagetrækning-
en fra Helmand. 

I årene 2002-2009 var der gennemsnitligt 2.102 
danske udsendte, hvilket sammen med den brede 
opbakning til de 20 beslutningsforslag om militære 
aktioner kan ses både som en opfyldelse af ”mål-
tallet” fra forsvarsforliget 2004, og – som forsker 
Peter Viggo Jakobsen har påpeget – et udtryk for en 
betydelig kontinuitet mellem den danske militære 
aktivisme i 1990’erne og i 00’erne. Men antallet af 
udsendte fortæller ikke hele historien. 

De danske tab under krigen i Afghanistan 2001-
16 var 43, blandt dem seks ved sygdom, ulykke eller 
anden skade. 30 blev hårdt sårede og 182 sårede. 
I disse tal er psykiske skader og posttraumatisk 
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Opgøret med den 
mangeårige diktator 
Gaddafi var en 
befrielse. Men der 
var ingen plan for, 
hvad der skulle ske, 
når revolutionen var 
fuldbragt.
|| David Rose/Panos 
Pictures/ritzau

stress ikke medregnet. I forhold til antallet af ud-
sendte var de danske tab betydeligt større end de 
tilsvarende tal for USA og Storbritannien. I næsten 
ti års krig på Balkan faldt fem, mens ingen er re-
gistreret som hårdt såret. I Irak faldt seks. Det var 
først med de danske soldaters deltagelse i kampene 
i det sydlige Afghanistan, at de menneskelige konse-
kvenser af beslutningerne i 2003-2004 om at sende 
Danmark i krig for alvor viste sig. 

Ved udgangen af 2014 blev den internationale 
mission i Afghanistan officielt afsluttet. Efter over 
12 års krig overtog de nationale afghanske sikker-
hedsstyrker det fulde ansvar for Afghanistans sik-
kerhed. Der er dog fortsat flere hundrede danske 
soldater i landet som led i en vestlig styrke.

Det var en fjer i hatten på præsident Obama, da 
han den 1. maj 2011 kunne fortælle, at amerikanske 
specialstyrker natten forinden havde fundet og 
dræbt Osama bin Laden under en operation i Paki-
stan. Dermed var i en vis forstand det oprindelige 
erklærede mål med angrebet i 2001 mod Taleban 
opfyldt. Men først i august 2017 godkendte præsi-
dent Donald Trump (1946-) en amerikansk strategi 
for at afslutte krigen i Afghanistan. Vejen går igen 
gennem en midlertidig optrapning af indsatsen, 
som også Danmark deltager i.

Med under 10.000 soldater udstationeret i lan-
det er vægten forskudt i retning af taktiske luftbom-
bardementer af Talebans stillinger og mål, der me-
nes at være hjemsted for grupper, der er loyale over 
for Islamisk Stat, ligesom NATO træner de afghan-
ske regeringsstyrker og er med til at sikre Kabul. 

Krigen er ikke forbi – og freden stadig ikke i 
 sigte. 
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Libyen 2011



72 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Arabisk  
forår  
– og krig
I 2011 greb det arabiske forår om sig. I Tunesien 
og Egypten krævede demonstranter et opgør med 
de gennemkorrupte, verdslige regimer, der i lang 
tid havde holdt de arabiske lande i et jerngreb. På 
den ene side betød det relativ stabilitet og styr på 
terrorgrupper, der ikke var under regimets kontrol, 
på den anden side en økonomisk, social, kulturel og 
politisk stagnation, der blev mere og mere ubærlig 
– ikke mindst for de store opvoksende generationer, 
der via sociale medier kendte til alternativer. Med 
paroler om frihed, demokrati og social retfærdighed 
blev det arabiske forår hurtigt populært i Vesten, 
hvor mange kom til at forveksle mediernes hype 
med dybt forankrede folkelige opstande. Oprørerne 
følte sig på deres side opmuntrede over den entu-
siastiske støtte fra meningsfæller i Europa og USA. 
I flere lande fik det katastrofale følger, at mange 
opfattede den vestlige opbakning som et tilsagn om 
også mere kontant og i sidste ende militær støtte til 
opgøret med deres forhadte og korrupte regimer.

Et af de steder, det gik galt, var i det relativt vel-
stående Libyen, hvor den vidtløftige oberst Gaddafi 
siden 1969 havde stået i spidsen for et bizart regime, 
der skiftevis legede kispus med Vesten og indgik 



73 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

pragmatiske aftaler, der sikrede Gaddafis overlevel-
se som tålt af de vestlige stormagter. 

Ørkenlandet er stort i areal, men befolkningen 
er kun lidt større end den danske. Med betydelige 
indtægter fra olie og især gas var Libyen dog en ikke 
ubetydelig økonomisk aktør, der også drog fordele 
af at kontrollere strømmen af afrikanske migranter 
med kurs mod EU. 

I februar 2011, hvor Gaddafis små, men brutale 
styrker optrappede kampen mod oprørerne, vedtog 
FN’s Sikkerhedsråd sanktioner, mens et revolutio-
nært råd i det nordlige Libyen erklærede sig som 
eneste legitime repræsentant for det libyske folk. 
Dermed stod Gaddafi over for en revolution, som 
han i de første uger af marts trængte tilbage mod 
den nordlige kystby Benghazi, hvor oprørerne for-
skansede sig, mens Gaddafi truede med at ”udrydde 
dem som rotter.”

Den 13. marts opfordrede sammenslutningen af 
arabiske stater, Den Arabiske Liga (dannet i 1945), 
FN til at etablere et flyveforbud over Libyen. To 
dage senere gjorde præsident Obama det klart, at 
USA ville arbejde for et vidtgående FN-mandat til 
en militær intervention for at beskytte den libyske 
civilbefolkning. Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen, der lige havde besøgt Obama i Washington, 
meddelte, at Danmark i givet fald ville deltage i en 
sådan militær aktion. Dagen efter FN’s resolution 
førstebehandlede Folketinget den 18. marts forsla.-
get om Danmarks deltagelse, samtidig med at de 
første fly blev sendt af sted mod Sicilien. Folketinget 
vedtog enstemmigt forslaget, og allerede samme dag 
meldte seks danske F-16-fly sig klar på en flyvebase 
i Sicilien – kun godt et døgn efter fremsættelsen af 
forslaget. Truslen om en forestående humanitær 
katastrofe i Benghazi forekom overhængende, og 
modsat Afghanistan var der i Libyen ikke tale om 
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at indsætte kamptrætte danske landtropper, men 
om fly, der kun i begrænset omfang havde deltaget i 
krigen i Afghanistan.

”Vi går i krig mod Libyen,” erklærede statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen. Allerede dagen efter, 
at de danske fly var ankommet, fløj de deres første 
missioner – dog uden at bombe. Men i de følgende 
dage og uger deltog de danske F-16-fly sammen med 
britiske og franske fly i omfattende bombarde-
menter af regimets militære installationer. De blev 
hurtigt ødelagt af de 11 lande, der deltog i angrebene 
på Gaddafis styrker, som reelt var forsvarsløse over 
for den højteknologiske luftkrigsførelse. Det var i 
første omgang USA, der fra tilbagetrukne positioner 
og uden at deltage aktivt i bombardementerne stod i 
spidsen for den hastigt sammensatte koalition, men 
i løbet af foråret fik NATO overdraget ansvaret for 
operationen. 

I takt med, at Gaddafis styrker blev knust, og 
revolutionsregeringen kunne sætte sig på større og 
større dele af landet, opstod der tvivl om formålet 
med aktionen. FN-resolutionen talte om oprettelsen 
af et flyveforbud over Libyen og gav mandat til at 
træffe ”alle nødvendige foranstaltninger” for at be-
skytte civilbefolkningen. To af de faste medlemmer 
af Sikkerhedsrådet, Kina og Rusland, forklarede, 
at de havde accepteret resolutionen, fordi den be-
skyttede civile, men at de fandt rækkevidden af den 
uklar. Især var Rusland usikker på, ”hvad begræns-
ningerne for engagementet ville være.” 

Folketingets beslutning lagde sig tæt op ad FN, 
og det danske militære bidrag blev stillet til rådig-
hed ”for en international militær indsats i Libyen 
med henblik på at beskytte civilbefolkningen.”

NATO’s generalsekretær fra 2009 til 2014,  Anders 
Fogh Rasmussen, udlagde i foråret 2011 teksten 
sådan, at målet for aktionen hverken var Gaddafi 

Efter centralmagten i 
Libyen brød sammen, 
og landet blev 
opsplittet i områder, 
der lå i indbyrdes 
strid, opstod en 
voksende organiseret 
menneskesmugling, 
der lokkede fattige 
fra Libyens sydlige 
nabolande til at 
søge lykken som 
migranter i Europa. 
Migranterne blandede 
sig med flygtninge og 
udgjorde en strøm 
af bådflygtninge, der 
havde få chancer for 
at overleve, hvis de 
ikke blev samlet op af 
europæiske fartøjer, 
der af smuglerne blev 
brugt som sidste del af 
den farefulde rejse. 
|| Jacob Ehrbahn/
ritzau
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eller regimets nøglepersoner, men udelukkende 
regimets styrker, der udgjorde en fare for civilbe-
folkningen. NATO’s krav var, at alle angreb på civile 
skulle ophøre, at Gaddafis styrker skulle trækkes 
tilbage til deres kaserner, og at Libyen skulle åbnes 
for humanitær bistand. Med oprørshærens frem-
march var det reelt et krav om kapitulation. Dermed 
gled missionens formål i retning af et endeligt opgør 
med Gaddafis regime – vel at mærke gennem en 
luftkampagne, der overlod eksekveringen på land-
jorden til det hastigt sammensatte revolutionsråds 
mere eller mindre disciplinerede klanmilitser. 

Som ved lignende bombardementer var det i høj 
grad amerikanske efterretningskilder, der udpege-
de strategiske mål, mens koalitionens fly, herunder 
de danske, fløj missionerne og ødelagde installa-
tionerne. Hvad der præcist sker på jorden, og hvem 
der rammes ved sådanne angreb, er i sagens natur 
svært at verificere, især i takt med, at kampagnen 
skrider frem. Som i 1999 i Serbien opstod der hur-
tigt mangel på strategiske mål. I stedet rettedes 
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I juni 2011 aflagde 
den konservative 
udenrigsminister 
Lene Espersen (1965-)
sammen med en 
delegation af danske 
politikere besøg i 
Benghazi. Her blev 
de ifølge danske 
avisreferater modtaget 
som befriere. Opposi-
tionens ledere, 
Socialdemokraternes 
Helle Thorning-
Schmidt og Radikale 
Venstres Margrethe 
Vestager (1968-), var 
med på hele rejsen, og 
deres partier havde lagt 
tidligere tøven om brug 
af militær magt bag sig.
|| Søren Bidstrup/
Scanpix

angrebene i stigende omfang mod sekundære mål, 
der mentes – måske skjult – at have militær eller 
strategisk betydning. 

I Libyen tyder ubekræftede oplysninger på, at 
danske fly deltog i nogle af de angreb, der fik poli-
tisk betydning, herunder et angreb, der dræbte flere 
af Gaddafis børnebørn og andre familiemedlemmer.

Efter fire måneders intensive bombardementer 
angreb oprørerne hovedstaden Tripoli i august 2011. 
Slaget blev ganske kort, og snart var Tripoli indta-
get, og Gaddafi tvunget i skjul. Krigen var afgjort, 
men det tog endnu to måneder, før det lykkedes 
oprørsstyrkerne med luftstøtte fra koalitionen at 
fange Gaddafi, der ifølge optagelser, der gik verden 
rundt, blev lynchet på stedet. Hans voksne søn blev 
også dræbt af oprørerne. 

Dermed var krigen reelt slut, og den 31. okto-
ber blev NATO’s aktion erklæret afsluttet. De seks 
danske F-16-fly og et Hercules-transportfly kunne 
returnere til Skrydstrup. Danmark havde ikke lidt 
tab, men på ca. 600 missioner kastet 923 præci-
sionsbomber over Libyen. Det svarer til, at Dan-
mark alene stod for 8-10 % af samtlige bomber og 
missiler i hele operationen. Det er forholdsmæssigt 
langt mere end noget andet NATO-land. Det kom 
siden frem, at det havde været svært at skaffe de 
mange bomber, der i hast måtte købes af andre 
NATO-lande – blandt dem Italien, der med stærke 
historiske bånd og dybe interesser i Libyen havde 
været betydeligt mere tilbageholdende med det mi-
litære engagement. 

Storbritannien og Frankrig var klar over den 
akutte fare for, at alternativet til Gaddafi ikke var 
fred, men kaos. De to lande udviklede en plan for at 
undgå, at militser og terrorgrupper med interna-
tional jihad på dagsordenen udfyldte det tomrum, 
Vestens bomber havde skabt. Planen fejlede, og 
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Libyen plages fortsat af et borgerkrigslignende 
opgør mellem den nye regering anerkendt af FN og 
grupper, der behersker forskellige dele af landet. 
Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty 
International er alle sider i den lavintensive borger-
krig ansvarlige for grove krænkelser af menneskeret-
tighederne og omfattende overgreb mod civile. Det 
har også ført til, at tusinder er internt fordrevne, 
mens andre tusinder holdes fanget uden rettergang 
eller beskyttelse. Tortur er udbredt, og bevæbnede 
og radikale grupper opererer i landet – selv efter det 
i 2016 lykkedes at fordrive Islamisk Stat fra hoved-
kvarteret i Sirte. 

Samtidig er der vokset en omfattende organi-
seret menneskehandel og smugling frem i Libyen. 
Bagmænd tjener tykt på med gyldne løfter at lokke 
fattige og forfulgte fra sydligere dele af Afrika op 
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gennem Libyen, hvorfra de udskibes på synkefær-
dige både for enten at drukne, blive sendt retur af 
kystvagten eller blive samlet op af europæiske skibe.

Blandt krigens omkostninger var også en stærk 
russisk reaktion. Moskva mente ikke, at FN havde 
åbnet for et opgør med Gaddafis regime, og efter 
Ruslands opfattelse havde NATO misbrugt et huma-
nitært mandat til at gennemtvinge endnu et regime-
skifte, hvis konsekvenser Vesten ikke havde tænkt 
igennem. Rusland har siden ofte henvist til dette 
– ikke mindst i forbindelse med nedlæggelse af veto 
mod FN-resolutioner, der sigter mod humanitær 
beskyttelse af civile i Syrien.

Danmark led ingen tab i forbindelse med krigen, 
og der har ikke siden været nævneværdig debat her 
i landet om konsekvensen af den militære inter-
vention eller af Danmarks indsats. Interessen for 
forholdene i Libyen er i dag nogenlunde, som før 
Danmark påtog sig en ledende rolle i bombarde-
menterne: nærmest ikke eksisterende. Udenrigs-
ministeriets hjemmeside oplyser i efteråret 2017, at 
hverken Danmark eller noget andet land i EU har 
diplomatisk repræsentation i Libyen. Til gengæld er 
der intense bestræbelser på at dæmme op for den 
organiserede trafik af illegale migranter til Europa, 
hvoraf langt hovedparten kommer via Libyen. 

Udover krigene på Balkan, i Afghanistan, Irak og 
Libyen har Danmark deltaget – eller givet tilsagn om 
at ville deltage – i en del større og mindre interna-
tionale militære operationer. I de senere år gælder 
det fx indsatsen mod pirateri ud for Afrikas horn 
og ved Guineabugten, transport af kemiske våben 
fra  Syrien, FN’s fredsbevarende mission i Mali, 
skiftende indsatser til krigen mod Islamisk Stat og 
optrapning af bidraget til beskyttelse og trænings-
missionen i Afghanistan. 
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Hvorfor?



80 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Historierne 
om krigene
Begrundelserne for, at Danmark er gået i krig, har 
ændret sig meget siden Golfkrigen i 1991. Det gælder 
fortællingen om de enkelte krige, men det gælder 
også den måde, historien og fortiden er blevet brugt 
til at begrunde og legitimere Danmarks krigsdelta-
gelse.

I 1990’erne gik vi i krig med ønske om at være 
med til at opretholde international sikkerhed efter 
ophøret af Den Kolde Krig. Deltagelsen i Golfkrigen 
og i krigene på Balkan blev set som en naturlig for-
længelse af Danmarks tradition for at bidrage til hu-
manitære indsatser og FN’s fredsbevarende missio-
ner. Selv om højre og venstre side i folketingssalen 
havde forskellige udlægninger af, hvad der udgjorde 
brud og kontinuitet, var der bred politisk enighed 
om, at Danmark tjente sin egen sikkerhed ved at 
være med – også fordi vi dermed gav vores bidrag til 
international stabilitet og til NATO. 

Det var i høj grad Anders Fogh Rasmussen, der 
som statsminister med en gennemgribende omfor-
tolkning af Danmarks historie under Besættelsen og 
Den Kolde Krig leverede den politiske og ideologiske 
argumentation for den vægtforskydning i Dan-
marks internationale engagement, der fandt sted 
efter 2001. Ændringerne fandt sted militært i form 
af deltagelsen i hårdere og mere offensive operati-
oner og politisk ved at lægge sig tættere op ad USA 
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– også hvor det kostede i forholdet til Danmarks 
europæ iske allierede, dvs. Tyskland, Frankrig og de 
nordiske nabolande. 

I Fogh Rasmussens udlægning havde Danmark 
svigtet kampen for friheden. Nu skyldte vi på ’frit-
hedskontoen’, og gælden skulle afdrages i form af 
skarpe bidrag til amerikansk ledede militære ope-
rationer. For Fogh gjaldt det kampen for frihed og 
demokrati, ”fordi det er en menneskelig forpligtel-
se, og fordi historien og erfaringen viser, at frihed 
og folkestyre er den bedste vej til at sikre fred og 
fremgang i verden,” som han udtrykte det. 

Den 29. august 2003 brugte Fogh Rasmussen 
 60-året for augustoprøret under Danmarks besæt-
telse til at drive pointen hjem. Her havde en folkelig 
opstand og et tysk ultimatum fået regeringen til at 
indgive sin afskedsbegæring: 

”Lærdommen fra den 29. august 1943 gælder stadig. 
Det handler om at tage stilling og handle derefter 
– også selv om det ikke er den mest behagelige situa-
tion. Det gjorde Danmark under konflikterne på 
Balkan i 1990’erne, og det gjorde vi i kampen mod 
terroristerne i Afghanistan i 2002 og i forbindelse 
med den netop overståede krig mod Saddam Hus-
seins tyranniske regime i Irak.” 

På den måde trak Fogh Rasmussen en linje fra fri-
hedskampen under Besættelsen til Bosnien og over 
Afghanistan til Irak, hvor han ligesom præsident 
Bush troede, at krigen var slut. Set med de øjne blev 
de udsendte danske soldater den moderne tids fri-
hedskæmpere, hvilket overskyggede det paradoks, 
at de tværtimod af de lokale oprørere blev set som 
en besættelsesmagt. Denne brug af historien betød, 
at forhandling med fjenden blev spejlet som sam-
arbejde, mens modstand, dvs. kamp, var det eneste 
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moralsk forsvarlige. Parallellen fik betydning for 
Danmarks politiske støtte til den neokonservative 
amerikanske linje, der i både Afghanistan og Irak 
afviste dialog og forhandling med ’fjenden’, som 
lokalt blev defineret meget bredt – i Irak fx som alle 
tidligere medlemmer af Ba’ath-partiet. Det var ikke 
mindst den uforsonlighed, der førte til, at mange 
moderate afghanere og irakere, der delte ønsket om 
et opgør med Taleban og Saddam Hussein, vendte 
de vestlige styrker ryggen. Dermed var den med til 
at besegle koalitionens nederlag i begge lande. 

Med afsæt i Operation Bøllebank skabte medier 
og politikere samtidig en moderne fortælling om et 
dansk forsvar, der påkalder sig international aner-
kendelse og respekt som professionelt og på niveau 
med de bedste, og som gør en forskel for at bruge 
en i sammenhængen yndet kliché. Det blev svært at 
rejse kritik af krigsførelsen uden også at komme til 
at kritisere de danske soldater. 

Historierne og heroiseringen skaber en egen 
dynamik, der er med til at kæde deltagelsen i den 
ene aktion sammen med den næste. Historikeren 
Rosanna Farbøl har forsket i, hvordan forskellige 
udlægninger af erfaringerne fra Den Kolde Krig bli-
ver brugt i den aktuelle politiske kamp: 

”Fogh Rasmussens historiepolitiske projekt satte 
turbo på den udvikling, der gjorde Danmark til en 
krigsnation med flagdag, hjemkomstparader, tap-
perhedsmedaljer og mindesmærker over de faldne. 
Danmark blev et land, som agerer og opfatter sig 
selv som krigsnation, mellemmagt og strategisk 
aktør. Spørgsmålet er ikke længere, om vi skal enga-
gere os militært i en krig mod eksempelvis Islamisk 
Stat, men hvordan.” 

Denne opfattelse blev radikaliseret med Anders 



83 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Fogh Rasmussens håndtering af Muhammedkrisen 
i 2005, der for mange bekræftede forestillingen om, 
at alt andet end kompromisløs kamp for de højeste 
idealer er et moralsk svigt og et knæfald for mørke 
kræfter. Her er ikke plads til noget men. Tværtimod 
var det nødvendigt at gøre op med den ikke-kon-
fronterende tradition i dansk udenrigspolitik, der 
blev erstattet af værdikampen og forpligtelsen til at 
gå forrest. 

Dominerende stemmer i en hel generation af 
danske intellektuelle tog Foghs udlægning af histo-
rien om Danmarks svigt for gode varer, og mange 
delte ideen om, at vi har en moralsk forpligtelse til 
at gå forrest – og ikke bare forpligtelsen til at stå 
sammen med vore allierede. 

Gennemslaget blev dybt, og i 2013 blev Den Kol-
de Krig officielt udnævnt til dansk national kultur-
arv – ikke engang besættelsen af Danmark er fundet 
værdig hertil. Det er blevet et politisk projekt at 
gøre historien om den tid levende, og museer fra 
og om Den Kolde Krig skyder op overalt i landet. I 
den politiske udlægning af historien trækkes gerne 
en lige linje fra fortidens grummeste diktaturer 
til nutidens fjender af den vestlige verdensorden, 
hvad enten de er muslimske ekstremister eller stor-
skrydende despoter. Mellemtonerne udviskes, og 
proportionerne forsvinder – også i forhold til Dan-
marks ansvar og rolle.

Venstrefløjen, Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre gjorde kun spagfærdige forsøg på at imø-
degå denne udlægning af historien. Ganske vist 
forsøgte fx den tidligere socialdemokratiske uden-
rigsminister Mogens Lykketoft (1946-) at holde fast i 
den – mente han stadig – berettigede kritik af blandt 
andet USA’s krigsførelse i Vietnam, samtidig med 
at mange pegede på, at fodnotepolitikken ikke kun 
var en dansk opfindelse, men indgik i en bredere 
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europæisk bevægelse mod den amerikanske oprust-
ningslogik. Men hvor venstrefløjen tidligere havde 
haft det ideologiske overtag, blev det i 00’erne bor-
gerlige ideologer, der med Fogh Rasmussen i spid-
sen satte tonen i den offentlige debat – også når det 
gjaldt synet på Danmarks rolle i verden. På under 
20 år blev udenrigspolitisk aktivisme ensbetydende 
med deltagelse i skarpe militære operationer, og 
støtten til dansk militær aktivisme går i dag tværs 
gennem Radikale Venstre og Socialdemokraterne og 
dybt ind i SF.

Omfanget af Danmarks krigsførelse er blevet så 
markant, at det også i sig selv er med til at påvirke 
befolkningens syn på Forsvaret og krigsdeltagelse. 
I godt to årtier – 1991-2017 – udsendte Danmark 
næsten 41.000 unge, mange af dem flere gange, især 
til missionerne på Balkan, i Afghanistan og i Irak. 
Tæller man også de udsendtes familier, er det en be-
tydelig del af befolkningen, flere hundrede tusinde, 
der enten har været udsendt i kamp eller er nært 
beslægtet med en, som har været det. Det sætter sig, 
også politisk. 

Selv om der på den årlige flagdag tales længe og 
varmt om de danske styrker og deres indsats, og selv 
om tab rammer hårdt blandt de nære, er der aldrig 
rejst en gennemgribende politisk debat, om resulta-
tet af indsatsen er ofrene værd. Vi taler gerne om, at 
vi er villige til at gå hele vejen og betale den højeste 
pris. Men det er især andre, der går, og som betaler, 
mens resten af os har travlt med en hverdag, hvor 
Danmarks deltagelse i krige fortoner sig i det fjerne, 
og hvor det også har taget lang tid at skabe forstå-
else for de psykiske langtidsvirkninger, nogle af de 
tidligere udsendte slås med efter hjemkomst. 

Har det nyttet?
Center for Militære Studier ved Københavns Uni-
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versitet har de senere år lavet et såkaldt sikkerheds-
politisk barometer, hvor de spørger 400 eksperter 
om, hvordan Danmark står med sit internationale 
engagement. Man kan altid diskutere, hvordan man 
kommer frem til resultatet i sådan en undersøgelse, 
men udviklingen i svarene over tid er værd at bide 
mærke i. Selv om mange støtter Danmarks interna-
tionale krigsførelse, er der voksende tvivl om, hvad 
vi får ud af den, hvis et sådant købmandsmæssigt 
regnskab overhovedet kan gøres op. I 2013 mente 
over halvdelen, at resultatet af den danske indsats 
stod mål med det, vi investerede. I 2016 var tallet 
faldet til godt 40 % – kun lidt over den andel, der 
mener det modsatte. De sidste 20 % er i tvivl. 

Spørgsmålet kan deles op i mindre bidder: Har 
krigsdeltagelsen styrket anerkendelsen af Dan-
mark? Vores internationale stilling, vores sikkerhed 
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og vores udenrigspolitik? Har den fremmet frihed 
og demokrati i de lande, hvor vi har ført krig? Kan vi 
moralsk sige, at vi har gjort det rigtige?

Anerkendelsen
Mange politikere og meningsdannere i USA har lagt 
mærke til, at Danmark stiller op og gør det med en 
beslutsomhed og i et omfang som måske intet andet 
allieret land. Den danske villighed til at tage store 
tab er noteret og respekteret. De hårde indsatser 
skaffer Danmark opmærksomhed – i militære 
kredse også respekt. Men det besvarer ikke i sig selv 
spørgsmålet, om det styrker Danmarks sikkerhed 
på en måde, intet andet ville kunne gøre. Der er ikke 
noget, der tyder på, at alliancens solidaritet ikke 
ville være fuldt gældende også med militære ind-
satser, der lå mere på niveau med sammenlignelige 
alliancepartnere, som Norge og Nederlandene. 

Har indsatsen så skaffet Danmark andre fordele 
i forholdet til den store allierede? Undersøgelser 
er kommet frem til, at Danmark har haft særlig 
privilegeret adgang til vigtige beslutningstagere i 
Washington. Men er det nyt i forhold til situationen 
under Den Kolde Krig? Og skyldes det mon også an-
dre områder, hvor Danmark er fremme i skoene og 
påkalder sig international interesse, fx Danmarks 
praktiske erfaringer med grøn omstilling? Det for-
taber sig i det uvisse. Det samme gør svaret på, hvad 
Danmark konkret har opnået – og for hvem.

Danmarks sikkerhed
Selv om der har været hård kritik af mange aspekt-
er af de internationale interventioner på Balkan 
i 1990’erne, og selv om der endnu er et betydeligt 
konfliktpotentiale, må det samlede resultat vurde-
res positivt. Slovenien og Kroatien er medlemmer af 
EU, og sammen med Montenegro og Albanien også 
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af NATO. Serbien forhandler om EU-medlemskab. 
Nok er situationen omkring Kosovo stadig uafklaret, 
men konflikten er under kontrol. Stabiliseringen på 
Balkan har utvivlsomt medvirket til at styrke også 
Danmarks sikkerhed.

Hvis man omvendt spørger, om krigene i Af-
ghanistan, Irak og Libyen har bidraget til at styrke 
Danmarks sikkerhed ved at svække international 
terrorisme og islamisk fundamentalisme, må svaret 
blive et tværtimod. 

I Afghanistan er de tilbageværende vestlige 
styrker i defensiven. Fra en situation i 2002, hvor 
Taleban var fordrevet fra Kabul, på flugt og i opløs-
ning, står organisationen nu igen stærkt i Helmand 
og andre sydlige provinser. Det kan diskuteres, 
hvor det gik galt. Var det krigen i Irak, der fra 2003 
til 2006 fatalt afledte verdens opmærksomhed fra 
 Afghanistan? Var det manglende evne til at følge 
den militære tilstedeværelse op med civil genop-
bygning i syd? Eller var det præsident Obamas 
annoncering i 2009 af en dato for tilbagetrækning? 
Diskussionen vil fortsætte i mange år, men uanset 
svaret er afghanerne i syd nu overladt til et Taleban, 
der nok er indbyrdes splittet, men også mere radi-
kaliseret og kamptrænet end nogensinde før.

Den amerikanske forsvarsminister James Mattis 
(1950-) slog i 2017 over for den amerikanske kongres 
fast, at ”vi ikke vinder krigen i Afghanistan.” Fokus 
er nu på at undgå et sammenbrud for den vestligt 
støttede regering og dens styrker. 

Den amerikansk ledede invasion i Irak udviklede 
sig til en politisk, humanitær og strategisk katastro-
fe, og det er i dag almindeligt anerkendt, at det i høj 
grad er den, som har været med til at styrke de mest 
radikale islamistiske grupper, og som dermed også 
gødede jorden for dannelsen af Islamisk Stat. Man 
kan igen diskutere, om det var militære eller poli-
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tiske fejltagelser, og om ansvaret først og fremmest 
falder tilbage på dem, der iværksatte aktionen, eller 
dem, der senere trak USA’s hovedstyrke hjem. Man 
kan diskutere, om de største fejl blev begået af de 
ansvarlige for den civile administration eller for den 
militære indsats. Men konsekvenserne er sekterisk 
vold, ekstremisme og terrorisme, der spreder sig fra 
det ødelagte land videre ud i andre helt eller halvt 
sammenbrudte stater i regionen og videre ind i for-
stæderne til europæiske storbyer. 

Krigens vindere 
Det blev Iran, sunni-muslimske ekstremister og 
kurdere, der vandt krigen i Irak. I de seneste år er 
krigen mod Islamisk Stat intensiveret, og det selv-
udråbte kalifat er fortrængt fra sine hovedbyer i 
Irak og Syrien. Men vestlige efterretningstjenester 
vurderer samstemmende, at det ikke i sig selv vil 
gavne sikkerheden i Europa. Måske endda tvært-
imod. Terrornetværk og hjemvendte krigere fra 
Islamisk Stat udgør en voksende sikkerhedstrussel, 
og flere af de senere års terrorangreb i Europa har 
tråde direkte tilbage til Irak, Syrien og Libyen. 

Situationen i Libyen bekræfter det trøstesløse 
billede af et land, der i dag er om muligt endnu 
mere ødelagt, misrøgtet og splittet end under oberst 
Gaddafi. Heller ikke her blev resultatet af den vest-
lige intervention demokrati og et værdigt liv, men 
kaos, sekterisk vold og ekstremisme. 

Hertil kommer for Libyens vedkommende et 
fatalt tab af tillid mellem Rusland og de vestlige lan-
de, blandt dem Danmark, der set med russiske øjne 
misbrugte Sikkerhedsrådets humanitære mandat 
til at gennemføre et opgør med Gaddafis regime.

Et selvstændigt problem er de lokale hære og 
sikkerhedsstyrker, som Danmark og andre vestlige 
koalitionspartnere er med til at træne, rådgive og i 
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et vist omfang bevæbne som led i bestræbelsen på 
ikke selv at komme til at hænge fast i frontlinjen.

Når man på kort tid rekrutterer, træner og 
udstyrer lokale, får man nok bevæbnede militser, 
men sjældent en hær, der er loyal over for en – civil 
– central regering, endsige over for et demokrati. 
En hastigt rekrutteret hær i et klansamfund, hvor 
de enkelte enheder har karakter af militser, der er 
loyale over for deres klanleder, skaber store risici og 
gør det uhyre vanskeligt for centralregeringen at få 
fuld kontrol med hæren og situationen i landet. 

Hverken i Afghanistan, i Irak eller i Libyen er 
det lykkedes at skabe levedygtige samfund, der har 
styr på egen sikkerhed, og som kan og vil yde deres 
borge re et minimum af beskyttelse. Alle tre steder 
er civilbefolkningen i dag overladt til lokale klanmi-
litser, og i både Irak og Afghanistan beder skrøbe-
lige centralmagter nu igen om yderligere – og lang-
varig – militær assistance. Danmark ser ud til på 
ubestemt tid at sidde fast i de to fjerne konflikter.

Når regnebrættet gøres op, hører det med, at 
situationen i Syrien, hvor Vesten ikke greb ind mi-
litært, er mindst lige så katastrofal. Ingen kan vide, 
om en vestlig intervention kunne have dæmmet op 
for volden. Men der er ikke tvivl om, at de dårlige er-
faringer med krigene i Irak, Afghanistan og Libyen 
var stærkt medvirkende til, at vestlige stormagter 
ikke havde politisk vilje til et indgreb i Syrien. 

Genopbygning
Vort samfund har flere tusinde års erfaring med 
krigskunst. Men vi er først ved at lære, hvordan man 
med fredelige midler opbygger et holdbart samfund 
på ruinerne af en sammenbrudt stat. 

Henrik Ø. Breitenbauch, der har forsket i sams-
spillet mellem militære og civile indsatser, skriver, 
at i politisk motiverede krige som dem, Danmark 
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har engageret sig i, kan sejr kun opnås sammen 
”med de civile midler, som opbygger en ny, stabil og 
retfærdig orden. Men det er hulens svært at gøre og 
derfor meget svært at lære.” 

Militæret er skabt til at ødelægge fjenden, til at 
bryde ned og til at skabe sikkerhed. Civile organisa-
tioner kan derimod opbygge statslige institutioner, 
styrke civilsamfundet og skabe tillid. Men de kan 
ikke umiddelbart skabe sikkerhed. Derfor kan må-
let kun nås, når de militære og de civile midler tæn-
kes sammen, så et land eller en region kan bringes 
ud af krigen og ind i freden. 

Forsvaret sondrer mellem de civile opgaver, en-
hederne selv gennemfører, og civil genopbygning. 
Det første kan være at bore vandbrønde eller bygge 
simple huse til skoler. Det er typisk projekter, som 
ingeniørtropper hurtigt kan færdiggøre, hvorefter 
de overdrages til de lokale. Ideen er ikke at skabe 
udvikling, men at skabe sympati i befolkningen og 
få allierede blandt de civile. Problemet er, at der 
ikke opbygges lokalt ejerskab, og de hurtigt gen-
nemførte projekter overlever sjældent længe efter, 
at tropperne har forladt dem. 

De mere langvarige udviklingsprojekter – som 
vandforsyning, modernisering af landbrugsproduk-
tionen eller støtte til sundhed og skolegang – kræ-
ver en helt anden forankring i det lokale samfund. 
Sådanne projekter gennemføres af lokale bistået af 
udsendte civile eksperter. Ofte er det svært og dyrt 
at opretholde eksperternes sikkerhed og tilstede-
værelse, og de militære styrker har en vigtig opgave 
med at beskytte den civile genopbygning – når ikke 
andre prioriteter kommer i første række. Det gør de 
tit, og selv om Danmark og andre lande har brugt 
store summer på civil genopbygning i både Afgha-
nistan og i det sydlige Irak, og selv om der nogle 
steder er opnået fine resultater på den korte bane, 
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Skoler for piger blev 
et stærkt symbol 
for meningen med 
den danske indsats i 
Afghanistan og et løfte 
om en bedre fremtid 
for de hårdt prøvede 
afghanere. Målet om 
at få flere børn i skole, 
og især piger, kunne 
ingen være uenig i. 
Spørgsmålet var og er, 
om det mål er kommet 
nærmere med de 
militære indsatser? 
|| Christian Als/
Scanpix

er det svært at finde succeshistorierne. Krig og civil 
udvikling – som pigeskoler – går dårligt i spænd, og 
de vestlige styrkers fjender har for længst fundet 
ud af, hvor sårbare netop sådanne bløde mål er, så 
snart vores militære styrker er ude af synsvidde. 
Derfor er det generelt ikke lykkedes at skabe den 
udvikling, som for nogle var det vigtigste mål med 
vores deltagelse i krigene. 

Det er uendeligt meget lettere at vedtage et 
mandat til militært at bekæmpe Islamisk Stat i det 
nordlige Irak, end det er at få civile indsatser til at 
virke lokalt på en måde, der kan være med til at gen-
opbygge samfundet i de områder, hvor Islamisk Stat 
har hærget. Problemet er, at grobunden for radikale 
og voldelige ekstremister netop findes, hvor det 
ikke lykkes at bygge en holdbar fred. 

Dette dilemma har også FN for længst indset. 
Her er der et før og et efter august 2003, da FN’s 
hovedkvarter i Bagdad blev ramt af en voldsom bil-
bombe, der dræbte og sårede mange FN-medarbej-
dere, der var engageret i den civile genopbygning. 
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Det blev med ét slag klart, at organisationen ikke 
kan arbejde civilt i områder, der reelt er krigszoner, 
og at den nære sammenknytning mellem FN og de 
vestlige allierede gjorde FN til mål for oprørere og 
ekstremister. Med høje konfliktniveauer kan det 
civile arbejde kun ske med militær beskyttelse, hvil-
ket forsinker og fordyrer genopbygningen voldsomt 
og samtidig knytter FN’s civile indsats tættere end 
godt er til de militære interventioner. FN’s problem 
er også, at organisationen afspejler medlemslan-
denes og især medlemmerne af Sikkerhedsrådets 
dilemmaer og uløste indbyrdes konflikter.

Danmark har i alle årene og i forbindelse med 
alle krigene været blandt de store bidragydere til 
civile indsatser. De lykkedes generelt ikke, i hvert 
fald ikke på den bare lidt længere bane. Ikke i det 
sydlige Afghanistan. Ikke i Irak. Ikke i Libyen. Alle 
steder har de vestlige styrker efterladt i en om mu-
ligt endnu værre forfatning, end da vi kom, og alle 
steder er radikale kræfter rykket frem i takt med, at 
vores styrker trak sig tilbage. 

I den forstand har Danmark tabt alle de krige, 
vi har deltaget i siden 2001. I hvert fald har vi tabt 
freden. 

Tuborg-doktrinen
En af vores dygtigste forskere i international poli tik, 
Ole Wæver, har stillet spørgsmålet, om Danmark er 
begyndt at gå i krig efter ”Tuborg-doktrinen”, in-
spireret af Storm P’s udødelige svar på, hvornår en 
Tuborg smager bedst: Hver gang! 

Wæver svarer selv nej. Så enkelt er det ikke. Men 
der var unægtelig en periode efter 2001, hvor vi har 
set det, han kalder ”den fulde manifestation af en 
situation, hvor det nærmest var givet på forhånd, 
at Danmark vil deltage i enhver vestlig (især ameri-
kansk) militær operation med et overproportionalt 
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og risikovilligt bidrag,” altså med mere, end nogen 
med rimelighed kunne forvente – og i den skarpe 
ende. Den situation er ny, og den er formentlig alle-
rede ved at være forbi. 

Wæver opremser alle de argumenter, der tit 
bliver brugt, når optrapningen af Danmarks hårde 
militære engagementer efter Den Kolde Krig skal 
forklares. Han kommer omkring forskydningerne i 
det internationale magtforhold og USA’s domineren-
de rolle som verdens politimand, der forventer og 
til en vis grad forlanger solidaritet fra sine allierede. 
Det forklarer bare hverken, hvorfor Danmark er så 
meget mere aktiv end andre små europæiske allie-
rede, eller hvorfor opbakningen til de mange krige 
er så markant større i den danske offentlighed end i 
noget andet land, vi kan sammenligne os med. 

Wæver er også skeptisk over for den populære 
forklaring om, at det hele hænger sammen med 
Anders Fogh Rasmussen, der satte Socialdemokra-
tiet og Radikale Venstre skakmat ved at skamme 
dem ud for fodnotepolitikken i 1980’erne, og som 
samtidig omfortolkede Danmarks nyere historie, så 
den fremstod som en lang række svigt under Anden 
Verdenskrig og Den Kolde Krig – svigt, der havde 
skabt et pinefuldt underskud på ’frihedskontoen’. 
Wæver peger på, at den militære aktivisme allerede 
i 1990’erne tog et markant opsving på Balkan under 
de socialdemokratisk-radikale regeringer 1993-
2001, som også var klar både med bidrag til flyfor-
buddet over Irak i 1998 og bomberne over Serbien 
året efter – begge gange uden FN-mandat. 

Han medgiver, at den hårde – og især den ideo-
logisk begrundede – militære aktivisme i første 
omgang kulminerede under Fogh Rasmussen 
med Irak og udsendelsen af kamptropper til Hel-
mand-provinsen i Afghanistan i 2006. Det er også 
uomtvisteligt, at det var Fogh Rasmussen, der gav 



94 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Går Danmark i krig 
efter ”Tuborg-doktri-
nen”, spørger forsker 
Ole Wæver. Illustratio-
nen viser netop Storm 
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Tuborg. Replikskiftet 
var oprindelig Storm 
P.s svar på en konkur-
rence, Tuborg udskrev 
i 1943. Konkurrencen 
markerede bryggeriets 
70-års dag. 
|| Storm P. Museet/ 
Frederiksberg- 
museerne

aktionerne den moralske overbygning, der gjorde 
den hårde militæraktion til målestok for moralsk 
retsind. Men som leder af oppositionen støttede 
Helle Thorning-Schmidt og hele Folketinget i 2011, 
at Danmark deltog i bombetogter i Libyen, så vi blev 
et af de lande, der bombede allermest. Ikke relativt, 
men absolut. 

Det kan man udlægge som arven efter Anders 
Fogh Rasmussen. Men det er i så fald en arv og gæld, 
som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og i et 
vist omfang selv Enhedslisten har vedgået sig. 

Selv om alle disse forklaringer bidrager til at 
forstå, hvad der på så få år bevægede Danmark så 
langt i opfattelsen af, hvilke kampe og krige landet 
skal deltage i, er ingen af dem tilfredsstillende. Ole 
Wæver forsøger sig, ligesom sin kollega Peter Viggo 
Jakobsen, med forklaringer, der på en gang er mere 
simple og mere syrede. De simple forklaringer går 
på, at den ene aktion har taget den næste. Set fra et 
dansk synspunkt var krigene på Balkan en succes 
– ikke nødvendigvis i lokal sammenhæng, men for 
Danmarks vedkommende. Operation Bøllebank var 
et gennembrud og gav den danske offentlighed en 
meget sjælden militær succesoplevelse. Netop fordi 
vi i nyere tid har været så uvant med at føre krig, 
kan historien udlægges på den måde, at Danmarks 
indsats var retfærdig, professionel og heroisk. Det 
gav appetit efter mere. 

Det er ikke ukendt at heroisere sine soldater. 
Tværtimod er det en del af krigens væsen og en af 
grundene til, at det er så svært at diskutere krigene. 
I det danske tilfælde går heroiseringen ikke kun på 
den enkelte soldat, men på, at et af verdens mindste 
lande har besluttet at sætte hårdt ind over for uret 
og trusler overalt på jorden. Opgøret med småstats-
mentaliteten blev afsæt for en dyrkelse af Danmark 
som det lille land, der bokser over sin vægtklasse, 
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den heroiske småstat. Det ringer en klokke dybt i 
offentligheden, som i den militære aktivisme finder 
bekræftet, at Danmark er på de godes hold. 

I 2013 konfronterede Berlingske i et interview 
forsvarschef Peter Bartram (1961-) med kritikken af, 
at krigen i Afghanistan havde været en fiasko, hvor 
de nedbrændte skoler stod som et monument over 
nederlaget. Det afviste forsvarschefen. Han kaldte 
krigen ”en militær succes” og hæftede sig ved, at 
den havde løftet Forsvaret til usete højder og indpo-
det en historisk selvtillid i soldatergeledderne: ”Jeg 
kan huske dengang, vi klædte om, når vi skulle fra 
Frederiksberg Slot til vores bopæl, fordi det ikke var 
velset at gå i uniform. Afghanistan har været en fan-
tastisk rejse, hvor vi fagligt har løftet os enormt.”
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deltog i januar 2016 
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International Tjeneste 
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|| Kristina Schønne-
mann Jensen/
Forsvarsgalleriet

Argumentet er ikke sejre på slagmarken eller 
resultaterne i Afghanistan, men det positive resul-
tat for Forsvarets selvrespekt og anerkendelse. ”En 
militær succes” ligger i selve deltagelsen og i den 
respekt, den afføder – for den enkelte soldat, for 
Forsvaret og for Danmark. 

Wæver mener, at det er blevet på den måde, 
Danmark og danskere markerer, hvem vi er som 
folk – og nation. Her beviser vi, at vi står for de rigti-
ge ting og er villige til at forsvare dem, også hvis det 
indebærer tab. Det er det, han selv kalder syret: At 
han som professor i international politik må ty til en 
næsten nationalpsykologisk forklaring. 

Danmark i krig
Modsat i 1991 sætter få i dag spørgsmålstegn ved, 
at Danmark bør være med i forreste linje, når vore 
allierede gennemfører internationale operationer. 
Deltagelsen har fået sin egen dynamik og logik. Den 
er blevet selvfølgelig. For mange er den blevet et mål 
i sig selv. Jo mere Danmark deltager, og jo større 
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tab vi vil bære, des mere viser vi, at vi er pålidelige 
allierede, og at vi står på den rigtige side i den store 
kamp mellem ondt og godt. I det perspektiv betyder 
det mindre, hvad resultatet af krigsindsatsen er. 

Under den højtravende retorik spiller mere 
jordnære forhold også ind. Danmarks selvvalgte 
udelukkelse fra det blødere sikkerhedspolitiske 
samarbejde i EU gør det svært at gå videre ad den vej 
og trækker i retning af de skarpere NATO-indsatser.

Økonomien vejer også til. Nok er det dyrt at 
holde op mod 2.000 mand klar til udsendelse, og 
det er endnu dyrere at sende dem af sted i krig. 
Men det er trods alt økonomisk langt billigere 
end at opretholde et stort stående beredskab med 
mange værne pligtige, som tilfældet var før 2004. 
Som mange andre NATO-lande har Danmark siden 
afslutningen af Den Kolde Krig reduceret sine mili-
tære udgifter betydeligt, og den uforholdsmæssigt 
store militære aktivisme kan ses som et forsøg på 
at kompensere – vel at mærke på en måde, der i 
 Washington giver umiddelbare politiske point. Det 
mobile forsvar, Danmark har bygget siden 2004, er 
et politisk valg, som gør det muligt at udvise stor 
aktivisme med et lavt budget. 

Selv om det lyder som et Columbusæg, har 
strategien betydelige omkostninger. De er både 
menneskelige og økonomiske, også selv om regninm-
gen kommer lidt forsinket. Skiftende regeringer 
og Folketingets flertal har undervurderet de men-
neskelige og sociale omkostninger ved den hårde 
krigsdeltagelse. 

Samtidig er der i dag voksende erkendelse af, at 
omlægningen af det danske militær i 2004 gik for 
hurtigt og for vidt. Sikkerhedspolitiske analyser 
og strategier peger på, at vi står over for en stor og 
omkostningskrævende opgave med at genopbygge 
tabte kapaciteter i nærområdet, så vi igen trovær-
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digt kan deltage i den kollektive afskrækkelse tæt 
på Danmark, i Østersøen og i Arktis. Forsvaret har 
gjort den erfaring, at den asymmetriske krigsførelse 
mod oprørere i fjerne lande er mere krævende for et 
lille land som Danmark end et mere konventionelt 
forsvar, der sigter mod at afskrække – og i yderste 
konsekvens deltage i – en konventionel krig mod en 
kendt statslig fjende, læs: Rusland. Hvis pendulet i 
2004 svingede langt ud til skarpe, internationale og 
billige operationer mod ikke-statslige fjender af den 
liberale verdensorden, er det nu med stor fart på vej 
tilbage mod konven tionelle indsatser i nærområdet, 
hvor Danmark har direkte interesser at forsvare.

Forsvarsforliget fra 2012 indebar betydelige 
besparelser og første skridt i nedtoningen af ambi-
tionerne fra 2004. Her fik forligspartierne uden for 
megen ståhej nedskrevet og opbrudt Anders Fogh 
Rasmussens måltal – 2.000 klar til udsendelse – til 
mindre enheder fra hær, søværn og luftvåben, der 
sammenlagt snarere løber op i ca. 1.000.

Til gengæld lægges nu i ovnen til genopbyg-
ningen af de nære kapaciteter, ikke mindst søværn-
ets tilstedeværelse i Østersøen. Men det uforholds-
mæssigt høje danske militære aktivitetsniveau 
siden 2001 har vænnet vore allierede til en delta0-
gelse, som det nu bliver politisk tungt at nedtrappe 
uden at skabe indtryk af, at Danmark svigter. Pro-
blematikken er blevet iøjefaldende med den amerie-
kanske præsident Donald Trumps insisteren på, at 
Danmark og andre allierede øger forsvarsudgifterne 
til 2 % af bruttonationalproduktet. Her hjælper det 
ikke, at vi har mange af sted på farlige missioner. 

Sammenlignet med Storbritannien og USA er 
interessen i Danmark for resultatet af krigsdeltagel-
sen påfaldende lille. Vi deltager, som det ofte bliver 
udtrykt, "fordi vi kan." Det er næsten diametralt 
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modsat tidligere tiders mantra, at vi afstår, fordi vi 
ikke behøver. 

Pressens dækning af krigene har mest handlet 
om soldaternes vilkår og oplevelser, både som ud-
sendte og som veteraner efter deres hjemkomst. 
Bortset fra ganske enkelte, fx forfatteren Carsten 
Jensen (1952-) og journalisten Nagieb Khaja (1979-), 
har de kritiske blikke mest været rettet mod, om 
krigens love er blevet overholdt i forbindelse med 
tilfangetagelser og udlevering af fanger, og på de 
vilkår, vi byder veteraner, der oplever psykiske ef-
tervirkninger. 

De undersøgelseskommissioner, der på skift 
er nedsat og opløst, har ikke fået mandat til at 
tage stilling til, om Danmark har nået de mål, vi 
kæmpede for. I takt med at krigene kørte fast, gled 
de oprindelige begrundelser til side for argumentet, 
at Danmark ikke kan svigte sine allierede.

Den politiske ansvarsfraskrivelse i Danmark be-
kræfter krigene som udtryk for en moderne version 
af småstatens klassiske rolle. Når de store kalder, 
træder Danmark frem på verdensscenen, stolt over 
at være en aktør, der bliver talt og regnet med. Men 
når det går galt, er vi glade for statistens rolle, og 
som småstat påtager vi os ikke noget selvstændigt 
ansvar for krigens mål og midler – og slet ikke for 
resultatet. 

Småstaten fornægter sig ikke, selv ikke når vi  
fornægter den. 
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk
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