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1 Verksamhet inom ramen för IPP/PWP (RB p. 09)

1.1 Uppgiften

Försvarsmakten skall redovisa en utvärdering av erfarenheterna från deltagande i aktiviteter
inom de olika samarbetsområdena i Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP).
Utvärderingen skall i tillämpliga delar vara kopplad till de partnerskapsmål som regeringen
beslutat anta inom ramen för planerings- och översynsprocessen (PARP). Avseende
samarbetsområdet "Training and Exercises" (TEX) skall hänvisning till återrapporteringskrav
08 göras.

1.2 Redovisning

Redovisning erfarenheterna från IPP
Utvärderingen är kopplad till de 63 partnerskapsmål som regeringen beslutat anta inom ramen
för planerings- och översynsprocessen (PARP) våren 2005.

Övergripande erfarenheter
Sverige och Försvarsmakten deltar i ett brett spektra av aktiviteter speglande våra
partnerskapsmål. Under 2005 anmälde Försvarsmakten 305 aktiviteter inom Individuell
Partnership Program (IPP), vilket är en avsevärd ökning mot tidigare år. Anledningen till
ökningen är flera, ett är det ökade behovet av utbildning inför vårt ökade internationella
engagemang. Ett annat är att aktivitetskatalogen skickades ut till hela FM, vilket innebar ett
ökat medvetandegörande hos samtliga anställda om möjligheten att söka aktiviteter. Antalet
genomförda aktiviteter kontra anmälda är ca 70 % vilket fortfarande är för lågt.
Försvarsmakten bedömer att det trots ovanstående inom samtliga samarbetsområden där
deltagande i aktiviteter planerades och genomfördes, har utbytet till största delen varit gott
och positivt påverkat Försvarsmaktens utveckling mot ökad internationell förmåga. I de flesta
fall får detta effekt i samband med utveckling och produktion av nya förband, men i vissa fall
kan erfarenheterna implementeras direkt i befintliga förband. Prioritering har genomförts till
förmån för i första hand de förband som är anmälda i, eller avses anmälas i PARP processen
och/eller EU styrkeregister.

Försvarsmakten har inför 2006 års IPP-cykel genomfört en åtgärdsplan för att öka närvaron
och uppföljningen av anmälda IPP-aktiviteter som bl a inneburit utbildning av
samarbetsområdesansvariga vid två tillfällen i Partnership Real-Time Information
Management and Exchange System PRIME, samt inom HKV skapat ett nätverk för tätare
återkommande uppföljning.

Deltagande med förband i övningar har, när så kunnat ske, prioriterats före deltagande i
arbetsgrupper, eftersom övningarna ger praktiska erfarenheter som bedöms både kunna
implementeras på kort sikt och kan ligga till grund för framtida utveckling.
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Nedan i detaljredovisningen redogörs mot vilka partnerskapsmål Försvarsmakten har
genomfört aktiviteter inom de olika samarbetsområdena. Försvarsmakten har under året ej
genomfört aktiviteter som utvecklar Försvarsmakten mot samtliga partnerskapsmål. Detta
beror till del på att de senaste partnerskapsmålen antogs under året och därmed det inte funnits
möjlighet att i 2005 års plan, som anmäls hösten 2004, lägga in aktivitet mot samtliga mål.

Försvarsmakten deltar också, inom erhållna politiska ramar i andra aktiviteter, bilaterala och
multilaterala, utanför IPP som gynnar utvecklingen av Försvarsmaktens internationella
förmåga samt leder till uppfyllande av vissa partnerskapsmål.

Detaljredovisning

ADF Air Defence related matters
PARP MÅL: PA 0001, PA 0041, PA 1459, PA 3021, PA 3114, PA 4152, PA 4167, PA
4241, PA 4264, PA 4274
Deltagandet har varit givande och gett stort utbyte för den fortsatta utvecklingen av svenska
flygenheter avseende interoperabilitet samt uppdatering av den senaste utvecklingen inom
området.

ASM Airspace Management/Control
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2005.

C3 Consultation, Command and Control, including Communications and
Information Systems, Navigation and Identification Systems,
Interoperability Aspects, Procedures and Terminology

PARP MÅL: PG 2865, PG 2702, PL 2721, PL 2801, PM 2842
Huvuddelen av C3 aktiviteterna är kopplade till deltagande i NC3B där Ledningsinspektören
har Försvarsdepartementets instruktion att företräda Sverige. Aktiviteterna är väl förankrade i
det ledningssystemarbete som bedrivs för att skapa interoperabilitet vid insatsförbanden.
Aktiviteterna är väl inarbetade och rutiner finns för medverkande i aktiviteterna. Vissa av
NC3B aktiviteterna i IPP är inte överensstämmande med den verksamhet som genomförs.
Vissa aktivteter är strukna sedan länge, vissa är felaktigt anmälda som öppna för PfP och
många NC3B aktiviteter som vi i idag deltar i och är öppna för PfP finns inte med i PWP.

Sverige har anmält C3 aktiviteter i samma utsträckning för 2006 och bör delta i samma
utsträckning i C3 aktiviteterna  2007. Sverige bör påpeka att ansvarig för NC3B aktiviteterna
(NHQC3S?) bör bearbeta aktiviteterna i PWP så att de blir aktuella.

Vårt val av C3 aktiviteter bär alla mot av Sverige antagna partnerskapsmål inom C3 området.
Syftet med samarbetet är att genom deltagande i arbetet få tillgång till dokumentation och
standarder (STANAG) inom ledningssystemområdet samt att bidra till utvecklingen inom
området i för Sverige gynnsam riktning.
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CEP Civil Emergency Planning
PARP MÅL: PG 3783
Återrapportering saknas

CRM Crisis Management
PARP MÅL:
Återrapportering saknas

DCF Democratic Control of Forces and Defence Structures
PARP MÅL:
Försvarsmakten planerade för deltagande i tre aktiviteter, där den ena var inom ramen för
Arms Control och Wiendokumentet. De två övriga var kurser i informationstjänst. Samtliga
aktiviteter var givande för deltagarna.

DPB Defence Planning, Budgeting and Resource Management
PARP MÅL: PL 0001, PM 0001, PM 0002, PA 0001
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2005.

DPM Planning, Organisation and Management of National Defence Procurement
Programmes and International Cooperation

PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2005.

DPS Defence Policy and Strategy
PARP MÅL:
Försvarsmaktens deltagande i DPS bestod i huvudsal av senior officers, deltagarna var i sin
återrapportering nöjda med aktiviteterna.

DRT Planning, Organization and Management of National Defence Research
and Technology

PARP MÅL:
Försvarsmakten deltog under året i en aktivitet, Annual Military Oceanography Main Meeting
in PfP Session. Återapportering saknas

GEO Military Geography
PARP MÅL: PG 2702, PG 2865, PL 0046, PL 0047, PL 4212, PA 0041, PM 0041, PA
0583, PA 1495
Aktiviteten gav en god möjlighet och inblick i de deltagande ländernas
projekt och utveckling samt gav stora möjligheter till utbyte av information och
nätverksbyggande. Att delta i denna typen av aktivitet ger en mycket god möjlighet att på kort
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tid utbyta information och utvidga ett givande kontaktnät inom området. Av dessa skäl är det
positivt om deltagande kan ske framgent.

Den lämpliga målgruppen för framtida deltagare är de som närmast har
behov av internationella kontakter och informationsbehov avseende framtida
utveckling inom olika materielområden, dvs int. handläggare, milhandläggare,
de som utgör stöd för HKV och GeoSE.

Aktivitet ACT.183.1 och ACT.183.2 har som särskilt viktig målgrupp den eller den personal
som tas ut till geofunktioner i NBG (FHQ, Geocell) samt ev. OHQ.

Aktivitet ACO.800.13, ACO.2869.11 samt GE.1132.3 vänder sig främst till företrädare för
geoinfofunktionen på ledningsnivå där omfattande internationella kontakter är en
förutsättning för verksamheten.

HMA Global Humanitarian Mine Action
PARP MÅL:
Försvarsmakten planerade under året deltagande i fem aktivitet. Återapportering saknas

IHL International Humanitarian Law
PARP MÅL:
Försvarsmakten planerade för deltagande i 13 aktiviteter under 2005. Komplett
återrapportering saknas.

LNG Language Training
PARP MÅL: PG 0355
Aktiviteterna stödjer uppfyllanden av partnerskapsmål G 0355, men är inte i sig lösningen på
hela uppfyllnadsproblematiken. Här krävs mer långsiktiga lösningar i det programbundna
skolsystemet för att skapa kontinuitet i individens språkutveckling.

Vi bör använda aktiviteterna i PWP för att skapa förutsättningar för språkutveckling samt för
att anpassa vår utbildning och våra tester mot STANAG 6001. Detta görs bäst genom att
använda de lärarinriktade aktiviteterna.

LOG Consumer Logistics
PARP MÅL: PG 2702, PG 4000, PG 4001, PG 4002, PG 4050, PG 4051, PG 4052, PG
4055, PG 4250, PG 4251, PL 4211, PL 4212, PL 4244, PL 4252, PM 4021, PM 4271, PM
4273,
Deltagande i internationella logistikutbildningar har i stort sett följ planering. I den mån
Försvarsmakten inte har fyllt upp kursplatser så kan det hänföras till att tilldelning av
kursplatser har skett i ett sent skede och att vissa av dessa kurser genomförs vid semestertid.
Kommunikationstjänstkurser,exvis  ADAMS- kurser, har vi ej deltagit i. Detta kan hänföras
till personalvakansläge hos de organisationsdelar som beslutats inneha kompetensen. En
fortsatt beredning avseende vilka organisationsdelar som ska inneha kompetensen pågår.
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Det är av stor vikt att Försvarsmakten kan hantera internationella logistikfrågor på högre
stabs-, operativ- och taktisk nivå. Detta inte minst med hänsyn till utformningen av framtida
system och eventuell ombyggnad av nuvarande system för att nå interoperabilitetsmålen inom
logistikområdet. .

MED Medical Services
PARP MÅL: PG 2702, PG 4000, PG 4001, PG 4002, PL 4211, PL 4212, PL 4244, PA
4241
Aktiviteterna är bra och av betydelse för en fortsatt utveckling av interoperabiliteten inom
MEDICAL området samt för att förbättra MEDICAL planering inför kommande CRO-/PSO-
insatser. De är också av vikt för kompetensutveckling av personal i Försvarsmaktens centrala
ledning. Försvarsmakten planerade för deltagande i 13 aktiviteter under 2005. Komplett
återrapportering saknas.

MET Meteorological Support for NATO/Partner Forces
PARP MÅL: PG G 0431: Meteorological and oceanographic personnel for deployments.

Deltagande inom området meteorologi är viktigt och nödvändigt med hänsyn till Sveriges
engagemang inom FN, NATO och EU. Det ger bra möjligheter till utbyte av värdefulla
erfarenheter inom väderområdet som stöd för våra internationella förband och övningar.

Aktiviteterna är härutöver viktiga för utbyte av information. Det sker även ett kunskapsutbyte
som kan vara till nytta även i den dagliga tjänsten och där  Försvarsmakten ligger långt
framme och kan ge väsentligt bidrag t ex har en svensk studie att prognostisera isbildning på
flygplan rönt stort intresse. Försvarsmakten planerade för deltagande i 6  aktiviteter under
2005 och deltog slutligen i 5 aktiviteter. En aktivitet blev struken.

NBC Political and Defence Efforts against NBC Profilerations
PARP MÅL: PG G 4424, G 4490
Återrapportering saknas

PKG Conceptual, Planning and Operational Aspects of Peacekeeping
PARP MÅL: PG 2702
Återrapportering saknas.

STD Operational Material and Administrative Aspects of Standardisation
PARP MÅL: PL 2721, PL 2801, PM 0041,
Försvarsmakten deltar i ett flertal av de ”Working-groups” som erbjuds inom ramen för IPP
Deltagandet har generellt varit givande och gett stort utbyte i form av underlag för arbetet
med att utveckla Försvarsmaktens interoperabilitet inför fredsfrämjande insatser. Viktigt med
deltagande för samordning och utveckling inom alla områden som rör PfP samarbetet.
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt underlag som leder mot de interoperabilitetsmål som
Sverige antagit för de förband och den personal som är anmälda till främst PARP och EU
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militära styrkeregister.
Återapportering saknas.

TEX Military Exercises and Related Training Activities
PARP MÅL: PG 2702, PG 2866, PG 4000, PG 4001, PG 4002, PM 0001, PM 0002, PM
0041, PM 2842, PM 4021
Vid samtliga övningar har den övergripande målsättningen varit att öva moment relevanta för
Försvarsmaktens deltagande i en Peace Support Operation (PSO). Särskild uppmärksamhet
har ägnats åt övningsmoment som leder mot de interoperabilitetsmål som Sverige antagit för
de förband och den personal som är anmälda till främst PARP och EU militära styrkeregister.

Övningarna har generellt varit givande och givit stort övningsutbyte. Svenskt deltagande och
därmed ökat inflytande under åren har medfört att övningarnas kvalitet har höjts och att
övningarna har anpassats till att bättre passa Försvarsmaktens behov.

För en mer detaljerad redovisning av övningar, hänvisas till annat ställe i denna bilaga
(uppgift 08).

TRD Military Education, Training and Doctrine
PARP MÅL: PG 2702, PG 4001, PG 4002, PL 0001, PL 0316, PM 0001, PM 0002, PM
0041, PA 0001
Inom området finns många nyttiga och nödvändiga aktiviteter, ex. OCC och CJTF
utbildningar som direkt stödjer uppfyllandet av olika partnerskapsmål (PG 2702 m.fl.).

Under året har flera aktiviteter tvingats ställas in p.g.a. av de stora personalförändringarna i
FM. Exempelvis påverkade de stora flyttningarna inom marinen alla aktiviteter som var
planerade 2:a och 3:e kvartalet.

Huvuddelen av erfarenheterna från genomförda aktiviteter inom detta område skapade
kompetens hos enskilda individer. Vissa aktiviteter var dock av mera konceptuell karaktär och
gynnar Försvarsmakten som helhet.
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2 Bilateralt samarbete (RB p. 10)

2.1 Uppgiften

Försvarsmakten skall redovisa genomfört bilateralt samarbete med de nordiska länderna.
Främst skall fokuseras på genomfört samarbete inom ramen för uppdrag som lämnats i
regeringsbeslut den 29 oktober 1998 (Fö nr 17), den 22 december 1999 (Fö nr 26) samt den
29 mars 2001 (Fö nr 4). I tillägg skall liknande översikt ges för genomfört samarbete med
Danmark. Försvarsmakten skall vidare redovisa det multilaterala nordiska försvarssamarbetet
samt händelser av betydelse inom ramen för det militära samarbetet i Nordcaps.

2.2 Finland

Regeringen uppdrog den 29 oktober 1998 (Fo97/2159/SI) åt Försvarsmakten att genomföra
fördjupat och utvecklat bilateralt försvarsrelaterat samarbete med Finland. Vidare fattade
regeringen den 29 mars 2001 (Fö2000/2351/SI) beslut om att uppdra åt Försvarsmakten att
genomföra fördjupat samarbete med Finland bland annat inom området fredsfrämjande
verksamhet och krishantering. Samarbete med Finland har varit mycket omfattande och skett
inom alla av regeringen utpekade områden. Försvarsmakten har under 2005 genomfört
bilaterala övningar med Finland med såväl mark som sjö- och luftstridskrafter med ömsesidigt
mycket gott resultat.

Exempel härpå är enligt följande:

Markstrids Skolan har genomfört Nordiskt skolchefsmöte och övrig kursverksamhet (SIB,
ledningsträning, utbyte av elever på kurser mm)

Flygvapeninspektören har gjort en överenskommelse mellan de nordiska länderna att
genomföra nordiskt flygvapenchefsmöte i samband med Nordic Air Meet  (NoAm), en
multinationell flygövning med samövning i förband med inriktning mot DACT, varje år. I år
ställdes NoAM in och därmed blev också det nordiskt flygvapenchefsmöte inställt. Mötet
planeras att genomföras 2006.

AIR TALKS genomfördes vid F 21 i juni. Vid mötet diskuterades ämnen som ”cross boarder
training”, kommande gemensamma flygövningar, NBG, flygsäkerhetsfrågor mm.

Arctic Fighter Meet 05 har genomförts, vilket är ett  årligt återkommande divisionsutbyte
mellan F 21 och Lapland Air Command där F 21 stod som värd.

ADEX 05 genomfördes vecka 520-521 i Finland genom F 17 SWAFRAP-sektionens försorg.
Övningen är en multinationell LIVEX övning och syftade till att utveckla SWAFRAP JAS 39
C förmåga till deltagande i internationella insatser.

Projekt CAPFIS. Regeringen har i beslut 2004-06-17, Fö 2003/2659/MIL, uppdragit åt
Försvarsmakten att senast 2005-05-01 redovisa tidsplan, beräknade utgifter samt förslag till
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avtal med Finland avseende utbyte av luftlägesinformation. Syftet är att uppnå positiva
operativa effekter genom att utveckla tekniska system och metoder för att i realtid utbyta
luftlägesinformation. Försvarsmakten har för lösande av uppgiften genomfört arbetet i
projektform. Två arbetsmöten har genomförts med motsvarande projektgrupp från Finland.
Projektet benämns CAPFIS – Combined Air Picture Finland Sweden. Samverkan och
erfarenhetsutbyte har skett med marinens motsvarande projekt, SUCFIS.
Projektet rapporterades till Fö, HKV skr 2005-04-26 01 800:67114, med hemställan om att:
− bemyndigande att få ingå avtal med Finland kring utbyte av luftlägesinformation,
− bemyndigande om att få förhandla och ingå avtal med Finland kring användandet av

signalskyddsmateriel för ovanstående utbyte.

Amfibiesamarbetet fortlöper med målsättningen att kunna anmäla en integrerad stridsgrupp
till register under 2007. Planen för 2006 är att genomföra en samövning i Finland syftande till
att under 2007 öva den tänkta integrerade amfibiestridsgruppen under NOBLE MARINER
(NATO certifieringsövning av NRF) i Östersjön där även certifiering skulle ske av den
svensk-finska styrkan.

LOVISA - övningsserien har forsatt och utvecklats med bl a minröjning och amfibieförband.
Samtal har genomförts mellan ländernas marina staber. SUCFIS-samarbetet fortsätter och
planeras att gå in i ett operativt skede fr o m 2006.

Inom ramen för BASEPOC (f d Kiel-initiativet) har FM fört samtal om tex gemensamma
miljöoperationer i Finska viken och utanför svensk kust. Därutöver pågår ett
materielsamarbete inom fler områden (vapen, sensorer mm).

2.3 Norge

Regeringen fattade den 22 december 1999 beslut om att uppdraga åt Försvarsmakten att
genomföra fördjupat och utvecklat bilateralt försvarsrelaterat samarbete mellan Sverige och
Norge (Fo1999/2526/SI). Samarbetet skulle enligt beslutet framför allt syfta till att öka
samverkansförmågan inför internationella fredsfrämjande operationer och en rad skilda
samarbetsområden pekades ut.
Samarbete med Norge har skett främst vad avser utbildningssamarbete. Lärar-, instruktörs och
elevutbyte mellan såväl militära skolor och kurser som mellan respektive lands
internationella centra har ägt eller äger rum.

Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår i enlighet med tidigare års omfattning.
Samarbetet innebär i korthet att flygplan från de nordiska länderna kan landa på varandras
landningsbanor och erhålla underhåll och tekniskt stöd. I samarbetet ingår att man genomför
övningslandningar på varandras respektive flygbaser. Övningslandningarna har till syfte att
piloterna ska bli familjära med de olika nationernas landningshjälpmedel och metoder.
Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte har genomförts.
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Arméinspektören besökte Setermoen 1-2 juni 2005 i samband med 100 års firandet av
unionsupplösningen.

T 2 – Trängregementet, har sedan flera år tillbaka ett omfattande logistikmaterialsamarbete
med Norge. I samarbete har även Finland och Danmark inbjudits med ”observatörsstatus”.

Livgardet har genomfört erfarenhetsutbyte vad avser statsceremoniell verksamhet. År 2003
besökte Norska Gardet Livgardet inom ramen för Nordiskt Gardistutbyte (Danmark, Sverige
och Norge). År 2005 genomfördes verksamheten på Livgardet.

K 4 har genomfört patrullkurs för officerare. Norska officerare deltar regelmässigt vid dessa
kurser.

S 1 har medverkat i materielsamarbetsmöten. Syftet med mötena var att identifiera och
utveckla materielsamarbetsområden inom området samband och ledning.

I 19 bilaterala samarbete med Norge genomförs huvudsakligen som årligen återkommande
utbyte på trupputbildarnivå inom respektive bataljons ram, bl a på dykerisidan.
Delegationerna omfattar 5-10 man och förläggs i samband med förbandsövningar i syfte att
utveckla möjligheterna till direkt samövning på låg nivå.

MSS har genomfört materielsamarbete inom ramen för svenskt-norskt inspektörsverksamhet.

Flygvapeninspektören hade besök av sin norska motsvarighet under mars 2005. Inspektören
har fått en inbjudan från den norske flygvapenchefen och kommer sannolikt att besöka Norge
under 2006.

SCANSAR är en räddningshelikopterkonferens mellan Norge, Danmark och Sverige. Syfet är
att utöka förmågan att deltaga i nordiska räddningsinsatser, företrädesvis i Västerhavet.
Konferensen 2005 skulle ha genomförts i Helikopterflottiljens regi men på grund av
omstrukturering och flytt har Luftfartsverket arrangerat konferensen.

SCANSAR är ett nordiskt utbildningssamarbete mellan Norge och Danmark och där Sverige i
dagsläget är observatörer. Samarbetet rör främst det tekniska området och består av elevutbyte
men även visst lärarutbyte. I stort sett öppnar respektive land upp sina kurser för den andra
parten. Försvarsmakten har fått mandat av Regeringen att förhandla om ett fullvärdigt
medlemskap när det nuvarande avtalet skall skrivas om i april 2006.

I samband med det norska 100-årsfirandet av unionsupplösningen har F 21 besökt Bodö med
ett antal JAS 39 Gripen. Besöket genomfördes i maj 2005.

Sverige har ett ubåtsräddningsavtal med Norge. Som ett led i detta avtal genomfördes det en
ubåtsräddningsövning.
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I samband med det norska 100-års firandet av unionsupplösningen har marinen genomfört ett
antal besök i Norge. Bl a vid invigningen av den nya Svinesundsbron och 100-årsjubileumet
av öppnandet av Telemarkskanalens öppnande.

Battle Griffin;  genomfördes v 508-510. Övningen genomfördes i Syd- och Nordtröndelag och
i Norska havet. Livex Norsk nationell övning syftande till att öva delar av NRF i ”live joint
combined exercise” under vinterförhållanden. Deltagande länder var Norge, Finland, Belgien,
Danmark, Schweiz, Nederländerna, Polen, Storbritannien, USA och Spanien.

NORTHERN SUN; genomfördes v 522-523. Övningen genomfördes år 2005 i Nordsjön och
genomförs som en del i ett ubåtsräddningsavtal. Deltagande länder är Sverige, Norge,
Storbritannien och eventuellt Polen.

Stabsskolan i Oslo; ett utbytesavtal för lärare finns mellan norska stabsskolan och svenska
FHS. Det är FM som sänder ut lärare.

FM har även en elev på skolan varje år.

SWEDINT; ett utbytesavtal finns mellan SWEDINT och norska FOKIV. En svensk instruktör
är placerad i Norge och norrmännen har en officer vid SWEDINT.

Två svenska stabsofficerare är placerade vid NATO-staben Joint Warfare Center i Stavanger.

Norge har vid stabssamtal framfört en positiv syn på NORDCAPS och att denna institution
borde kunna användas betydligt mer och bättre som ett instrument i nordisk samverkan inför
operationer. Te x togs Afghanistan och arbetet med olika PRT upp som exempel, där Sverige
och Norge kunde haft en bättre samordning. Också fortsättningen av NBG- tänkandet skulle
kunna ske i denna kontext.

Vidare har Sverige pågående samarbete med Norge inom två projekt- ”Eldlednings- och
observatörsinstrument” och ”Hörselskydd med kommunikationsutrustning”. Samarbetet har
hittills genomförts på ett framgångsrikt sätt och svenska deltagare är nöjda med samarbetet.

2.4 Danmark

Försvarsmakten har med sin danska motsvarighet bedrivit övnings- och
utbildningsverksamhet motsvarande 2004 års nivå.

Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår,  i enlighet med tidigare års omfattning.
Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte genomförs.

Stabssamtal mellan de båda försvarsmakterna genomfördes i Stockholm 2005-04-21. Båda
länderna anser att samarbetet är mycket värdefullt ock önskar att det utvecklas. Från Danska
sida är man emellertid skeptisk till arbetet inom NORDCAPS. Det anses ta för mycket
resurser från det prioriterade NATO-arbetet i det hårt bantade danska försvaret.



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 4
2006-02-17 23 386:62434

Sida 12(59)

3 Utbildning för internationell verksamhet (RB p. 42)

3.1 Uppgiften

Anvisning för verksamheten
Försvarsmakten skall genomföra utbildning för internationell verksamhet i Sverige och
utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, FPP och det nordiska samarbetet.

Inför antagning av icke-nordiska elever skall Försvarsmakten hos Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet) anmäla frågan om elevernas deltagande
samt kostnaderna för deltagandet.

Vad avser kurser inom ramen för PFF skall Försvarsmakten, utifrån det individuella
partnerskapsprogrammet, i samråd med Försvarshögskolan bedöma vilken utbildning som
Försvarshögskolan bör genomföra under åren 2006-2007.

Återrapportering
Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning som genomförts för internationell
verksamhet i Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, PFF och det nordiska
samarbetet samt utgifterna för denna. Härvid skall verksamheten redovisas, med angivande av
antalet elever, fördelat på finansiering från utgiftsområde 5 Internationell samverkan
respektive utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Avgränsning
Redovisningen avser endast internationella kurser som Försvarsmakten anordnar, inte
deltagande i av andra länder erbjudna kurser.

3.2 Kostnader

Större delen av kurser och utbildning för internationell verksamhet sker vid
Livgardet/SWEDINT. Viss utbildning beställs vid FHS och en mindre del av utbildnmingen
sker vid Livgardet/IntutbE. Därutöver har stöd med svenska instruktörer utrikes lämnats.
Totalt har verksamheten belastat anslag 6.1.1 med 10 699 300 kr fördelat på:

Livgardet/SWEDINT 7 851 300
Livgardet/IntUtbE 739 600
Beställt vid FHS 1 813 700
Instruktörer utrikes 294 700
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3.3 Genomförda kurser vid LG  (Ej PFF)

Här redovisas även de kurser som genomförts men varit intäktsfinansierade. Detta för att få
bättre överblick över LG/SWEDINT verksamhet.

Kurs Ant elever Tid Övrigt/elever
UNSOC 1 29 V 521-523 12 svenska
UNSOC 2 23 V 541-543 6 svenska
UNJOC 1 23 V 510-511 11 svenska
UNJOC 2 Inställd
Schweiz UNJOC
(SUNJOC)

59 (Schweiz) V 540-541 Faktureras Schweiz

CIVSOC 1 16 V 522-523 1 svensk
CIVSOC 2 14 V 542-543 2 svenska
PIO 19 V 519 2 svenska
STC 1 - - Inställd
UNPCC 1 17 V 521-523  6 svenska / stöd RKP
UNPCC 2 - - Inställd/Stöd RKP
UNPOC 1 29 V 505-506 6 svenska /  stöd RKP
UNPOC 2 31 V 534-535 22 svenska /stöd RKP
UNPOC 3 - - Inställd/Stöd RKP
UNPOC 4 - - Inställd /Stöd RKP
Missionsutb för MILOBS 5x10 5 tillfällen á tre

dagar
Missionsutb för CIVPOL 5x30 5 tillfällen á tre

dagar
Swedint stöd RKP

SWE LOC 1) 33 V 534-535 33 svenska
CJTF 1 24 V 524-525 21 svenska (VIKING

05)
CJTF 2 33 V 538-539 26 svenska (VIKING

05)
Civil Military Cooperation
(CMR)

21 V 505-506 4 svenska (ny kurs)

1) Då Norge ställde in planerad PfP LOC anordnade Sverige en Logistikkurs med inriktning
direkt mot Utlandsstyrkan.
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3.4 Kurser genomförda vid LG/SWEDINT inom ramen för Nato/PfP

Kurs Ant elever Tid Övrigt/elever
Nato/PfP SOC 1 38 V 507-509 15 svenska
Nato/PfP SOC 2 41 V 534-536 17 svenska
INTSAC 11 I anslutning till PfPSOC 1

V 509
8 svenska

INTSAC 19 I anslutning till PfPSOC 2
V 536

15 svenska

PfP JSOC 1 22 V 516-517 3 svenska
PfP JSOC 2 - - Inställd
PfP XPC 19 V 517 9 svenska
Military English 1 22 V 515 7 svenska
Military English 2 14 V 533 5 svenska
EU/NATO/Pff
CIVSOC

- 2 ggr år
I anslutning till PfpSOC Inställd

3.5 Genomförda kurser vid LG/Int UtbE

GS US 33 V 08-11 Bara svenska elever
GS US 19 V 35-38 Bara svenska elever

Kostnaden för denna utbildning uppgick till 739,6 tkr.

3.6 Kortfattad beskrivning av kurser för internationell verksamhet i Sverige

UNSOC (United Nations Staff Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS-samarbetet)
Målsättning med kurserna är att förbereda stabsofficerare från olika länder för uppdrag i FN
eller annan multinationell stab eller i nationell kontingent verksam inom ramen för
fredsfrämjande verksamhet.

CIVSOC (Civil Staff Officer Course)
Målsättningen med kursen är att förbereda representanter från civila politiska och humanitära
organisationer för arbete under ledning av FN eller regionala säkerhetsorganisationer inom
ramen för fredsfrämjande verksamhet specifikt med fokus på multifunktionalitet (integrering
mellan militär-, civil- och polisverksamhet).

UNJOC (United Nations Junior Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 4
2006-02-17 23 386:62434

Sida 15(59)

Målsättning med kurserna är att förbereda officerare avsedda för tjänstgöring som kompani-
eller plutonchefer under ledning av FN eller annan regional säkerhetsorganisation inom ramen
för fredsfrämjande verksamhet. Under verksamhetsåret har  två UNJOC kurser genomförts.
Den övergripande målsättningen är att förbereda yngre officerare på plutons- och
kompaninivå att verka i olika Peace Support Operations (PSO) med huvudinriktning på
praktisk PSO.

UNPOC (United Nations Police Officer Course)
Drivs i RKP regi med stöd av SWEDINT. Målsättning är att förbereda civilpoliser för
uppdrag inom ramen för fredsfrämjande verksamhet. Verksamheten återredovisas av RKP.

UNPCC (United Nations Police Commander Course)
Drivs i RKP regi med stöd av SWEDINT. Kursen är integrerad med den högre civila
stabskursen (CIVSOC) och FN-stabskursen UNSOC. Målsättning som i UNPOC.
Verksamheten återredovisas av RKP.
UNPOC- och UNPCC-kurserna faktureras RKP

PfPSOC (PfP Staff Officer Course )
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning för kurserna är att förbereda stabsofficerare från PFF-länder på tjänstgöring i
multinationell brigadstab eller i nationell bataljon inom ramen för fredsfrämjande verksamhet.

PfP JSOC (PfP Junior Staff Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning med kurserna är att förbereda lägre stabsofficerare från PFF-länder för
tjänstgöring i bataljonsstaber inom ramen för multinationella fredsfrämjande operationer.
Instruktörer från samtliga nordiska länder deltar.

Military English
Målsättningen med kursen är att förbereda officerare för deltagande i FN- och PFF-kurser
samt för framtida uppdrag i multinationell brigadstab inom ramen för fredsfrämjande
verksamhet.

PfP XPC (PfP Exercise Planners Course)
Kursen riktar sig till de som har erfarenhet av PFF-verksamhet, antingen genom sitt arbete
eller genom kurser, och som i framtiden kommer att tjänstgöra som planerare av PFF-
övningar.

GSU US (Grundläggande soldatutbildning för Utlandsstyrkan)
Grundläggande soldatutbildningskurs syftande till att fylla Utlandsstyrkans behov av viss
specialistkompetens som innehas av personal som inte har genomfört värnplikt.

3.7 Instruktörsstöd till andra länders utbildningscentra

LG/SWEDINT har under året avdelat instruktörer/lärare för understöd till kurser som
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anordnas i andra länder, framförallt inom ramen för NORDCAPS samarbetet.

Kurs Land/Antal svenska instruktörer
CIMIC 1 Danmark/ Sverige 1 instr
CIMIC 2 Danmark/ Sverige 1 instr
UNMILPOC 1 Danmark/ Sverige 1 instr
UNMILPOC 2 Danmark/ Sverige 1 instr
UNLOC Norge/ Sverige 2 instr
PfP LOC 1 Norge/ Sverige 2 instr
PfP LOC 2 Norge/ Sverige 2 instr
UNMOC 1 Finland/ Sverige 2 instr
UNMOC 2 Finland/ Sverige 2 instr
UNMOC 3 Finland/ Sverige 2 instr
INTCIS Finland/Sverige 1 instr

Härutöver lämnas årligen instruktörsstöd till Training Centers utomlands om ca 16 veckor.
Stödet har riktats till Tyskland (2 kurser), Etiopen, Kanada och Irland. Kostnaderna för hela
instuktörsstödet uppgick för 2005 till 294 700 kr.

3.8 Internationella kurser vid FHS (IHT)

Försvarsmakten har under året 2005 beställt två PFF kurser vid FHS, Senior course on
Conflict Management och Senior Course on Civil Emergency. Kostnaden för detta har
uppgått till 1813,7 tkr. Inför verksamhetsåret 2006 kommer dessa inte att beställas.
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4 Erfarenheter från personalens tjänstgöring (RB p. 43)

4.1 Uppgiften

Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från personalens tjänstgöring i det internationella
samarbetet samt hur dessa erfarenheter påverkar Försvarsmaktens insatsorganisation,
utbildningar m.m. Utgifterna för internationell tjänstgöring skall också redovisas.

4.2 Resultat

Erfarenheterna från tjänstgöring i det internationella samarbetet kan för Försvarsmaktens
personal numera härledas främst från arbete inom de tre multinationella organisationerna FN,
EU och NATO. Under 2005 har dessutom ett begränsat antal officerare tjänstgjort inom
ramen för en mission ledd av Afrikanska Unionen (AU) vilket givit nya och värdefulla
erfarenheter från denna organisation.

Erfarenheterna visar entydigt på att Försvarsmaktens personal i det internationella samarbetet,
genom sin förmåga och kunnande, skapat ett stort förtroende vid sina respektive
tjänstgöringar.

Förutsättningarna för samarbete styrs alltjämt i väsentliga delar av vår bindning till respektive
organisation och önskvärda förändringar går inom vissa specifika områden mycket sakta. Det
område som i första hand avses här är säkerhetsområdet där ”Security regulations” medför att
våra officerare alltjämt är uteslutna från full insyn och deltagande från arbete vid
underrättelsesektioner samt vissa befattningar i planerings- och genomförandeavdelningarna.
Detta gäller fullt ut inom NATO/PSE men även i EU-ledda operationer där nära samverkan
med NATO-staber är en förutsättning för operationens fullgörande.

Den utbildningsnivå som idag representeras av Försvarshögskolans olika nivåer har visat sig
hålla hög internationell nivå och ger våra officerare en god grund för arbete i internationella
staber. Erfarenheterna visar att officerare som nu examineras från Chefsprogrammet ej i
samma utsträckning som tidigare erfordrar den särskilda stabsofficersutbildning som erbjuds
genom stabsofficerskursen (SOC). Denna utbildning kan istället satsas på officerare utan FHS
motsvarande utbildning.

Detsamma gäller för den NATO-specifika CJTF1 HQ-kompetensen där kommande årskullar
som lämnar FHS Chefsprogram kan anses inneha fullgod kompetens. Att notera i detta
sammanhang är att eleverna vid FHS inte kan ges formell CJTF-kompetens då sådan endast
kan utfärdas av NATO.
De förberedelser genom kurser som erbjuds genom respektive organisation (T.ex. NATO
Familiarisation Course) är viktiga som ett led i förberedelserna. Erfarenheterna har visat att
behovet av språkkurser har ökat som ett led i förberedelserna inför tillträdet till befattningar i
staber och missioner. Så här långt har den övervägande kraften lagts på kurser i engelska.

                                                
1 CJTF = Combined Joint Task Force
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Inför framtida uppgifter bör en vidgning av kursutbudet erbjudas med en ökad utbildning
inom tyska men framförallt franska.

Erfarenheten visar att det idag finns vissa brister i den långsiktiga inriktningen avseende
bemanning i utländska staber. Försvarsmakten måste i detta sammanhang tydligare kunna
redogöra för vad som är önskvärda och/eller lämpliga befattningar ur ett försvarsmakts-
perspektiv. Dessutom bör Försvarsmaktens förmåga att ta till vara på de erfarenheter och
kunskaper som personal har med sig hem förbättras.

När det gäller officerare som i ”icke-kristid” tjänstgör i EU:S militära stab eller i NATO-
staber, kan ett strategiskt rekryteringsproblem skönjas. Detta är s.k. ”familjemissioner där
officeren under en treårsperiod har med sig familjen i tjänstgöringslandet. Medföljande
make/maka förväntas lämna sin egen karriär/arbete under tre år och därigenom stå utan
inkomst och pensionspoäng med en osäker framtid vad avser nytt arbete efter hemkomsten. I
dag har medföljande med statlig anställning rätt till max fyra års tjänsteledighet, medan
anställda inom den privata marknaden inte har denna rättighet. Officerare på den nivå som i
”icke-kristid” kan sändas ut till utländska staber har ofta makor/makar med egna karriärer
vilka dessa inte är beredda att avbryta för en ekonomisk ersättning på lite mer än 4 000 per
månad., uteblivna pensionspoäng och en osäker fortsatt karriär eller anställning efter
hemkomsten. Om Försvarsmakten även framledes skall kunna rekrytera de officerare man vill
sända ut till utländska staber och ej hänvisas till att ”ta dem man får” krävs en modernisering
av regelverket för medföljande make/maka.

Utgifterna (fakturerat utfall) för alla internationella tjänstgörande exklusive attachéer, elever
och utlandsstyrkan uppgår under 2005 till 47,2 mkr varav 24,5 mkr utgör lönekostnader.
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5 Internationella insatser (RB p. 47)

47. 1 Internationella insatser (anslag 5:2)
Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt årsredovisningen redovisa:
- vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras från utgiftsområde 5 Internationell

samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet som Försvarsmakten deltar i,
- en sammanfattning av mandatet för respektive insats och dess utsträckning i tiden,
- läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt under perioden genomförd

verksamhet,
- antalet över året tjänstgörande svensk personal i respektive insats (redovisas i bil 3) och
- erfarenheter av det svenska deltagandet.

Kopia av den månadsvisa rapporteringen från respektive observatörsmission som lämnas till
Försvarsmakten skall insändas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och
Försvarsdepartementet)

I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning enligt vad som framgår av
regleringsbrevets bilaga 3, tabell 7.

47. 2 Internationella insatser (anslag 6.1.2)
Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa:
- sin bedömning av läget mellan parterna i aktuella insatsområden, status på de svenska

förbanden samt en sammanfattning av genomförd verksamhet,
- en sammanställning av under året tjänstgörande svensk personal i utlandsstyrkan

enligt bilaga 2 tabell 7 (redovisas i bilaga 3),
- utgifterna för respektive insats och
- hur erfarenheter av det svenska deltagandet nyttjats.

Kopia av den månadsvisa rapportering från respektive truppinsats som lämnas till
Försvarsmakten skall insändas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och
Försvarsdepartementet).
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5.1 Internationella insatser (anslag 5:2)

5.1.1 UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation,
Militära observatörer

Cairo

AmmanTel Aviv

Beirut
Damascus

Jerusalem

Kilometers
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BANK
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International boundaries
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Armistice Demarcation Line
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SAUDI
ARABIA

JORDAN

EGYPT

ISRAEL

Tiberias

Nahariya

SYRIA

Naqoura

Ismailiya

Area of separation
since 1973

Observation posts

(Sinai)

Geografiskt område
Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten.
Högkvarter
Jerusalem
Etablerad
Juni 1948
Operativ styrka
153 militära observatörer
Svensk styrka
7 militära observatörer
Mandat
SCR 50 (1948). Mandatet är ej tidsbestämt och
förlängs automatiskt var 6:e månad.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNTSO övervakar vapenstillestånden och fredsavtalen mellan Israel, Libanon, Egypten och
Syrien genom att understödja två truppinsatser. UNDOF (UN Disengagement Force) på
Golanhöjderna med OGG (Observer Group Golan) och UNIFIL (UN Interim Force in
Lebanon) med OGL (Observer Group Lebanon). Observatörerna på Golan och i Libanon leds
operationellt av UNIFIL respektive UNDOF.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Generellt inom UNTSO
Situationen i allmänhet har varit lugn, med en fortsatt hotnivå av befarade terrorattacker i
området (Israel-Syrien-Libanon).

ISRAEL-SYRIEN
Läget på Golan inom OGG och UNDOF AOR har varit lugnt. Situationen mellan Syrien och
Israel är militärt stabil och oförändrad. Läget på B-sidan (Syrien) har varit mycket lugnt och
få övningar och aktiviteter har ägt rum. En trolig orsak till detta har varit det dåliga vädret.
Den 25 februari meddelade Syrien (även den libanesiska regeringen) att man skulle dra
tillbaka de syriska trupperna i Libanon till delar av Beekadalen (d.v.s närmare den syriska



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 4
2006-02-17 23 386:62434

Sida 21(59)

gränsen). Den 26 april genomfördes en ceremoni i Beekadalen över det syriska
tillbakadragandet. Enligt syriska/libanesiska uppgifter har alla syriska trupper lämnat Libanon
efter 29 års närvaro.

ISRAEL-LIBANON
Läget i Libanon inom OGL och UNIFIL har under månaderna återgått till att vara lugnt med
en låg spänningsnivå. Risken för ”roadside bombs” bedöms dock fortfarande som hög inom
OGG-T norra område på den israeliska sidan. På grund av läget under februari månad har
inspektioner endast kunnat genomföras i de norra delarna av Golanhöjderna på den israeliska
sidan. Ett flertal demonstrationer har hållits i Libanon mot den pro-syriska regeringen och den
syriska militära närvaron i landet.

På A-sidan (Israel) har läget under april fortsatt varit skärpt längs gränsen till Libanon.
Inspektioner i norra området (område 06A, ”Cheeba farms”) på denna sida (gränsen mellan
Israel-Libanon) har ej kunnat genomföras. Den 11 april lyckades Hizbollah, enligt media, åter
att skicka in en UAV över norra Israel. IDF protesterade mot detta och har därefter också höjt
sin beredskap längs Blue line i syfte att hindra en ny överflygning. Överflygningar in i
Libanon av IAF (flyg, UAV m m) har under april månad skett regelbundet. Protester mot
dessa överflygningar sker regelbundet av libanesiska myndigheten.

VÄSTBANKEN - GAZA - JERUSALEM - TEL AVIV
Läget i Israel inom UNTSO AOR har varit lugnt men spänningen och beredskapen för
terrorattacker har kvarstått på en hög nivå. Knesset röstade i februari igenom att utrymning
skall ske senast i mitten av juli från bosättningar i de ockuperade områdena i Gaza och norra
delarna av Västbanken. Emellertid är motståndet starkt från israeliska bosättarna mot
utrymningarna. Spänningen mellan parterna har dock fortsatt att vara hög i de ockuperade
områdena. Incidenter förekommer så gott som dagligen. Ett flertal attentat har genomförts av
militanta palestinier med motattacker från IDF (Israeli Defense Forces) som följd.

PA (Palestinian Authority) har långsamt påbörjat övertagande av områden i de ockuperade
territorierna. Israel har hittills överlämnat två områden: Tulkarem och Jeriko.
Säkerhetsansvariga inom PA har uttryckt förhoppningar om att israelerna skall genomföra en
kontrollerad, stegvis urdragning samordnad med PA. Israeliska säkerhetsstyrkor har periodvis
stängt av Västbanken vilket har försvårat rörelser mellan palestinska byar och in i Jerusalem.
IDF har också fortsatt med sökoperationer som har syftat till att spåra och arrestera misstänkta
för terrordåd/beväpnade aktioner.
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EGYPTEN
Läget i Egypten och OGE (Observer Group Egypt) AOR är fortsatt lugnt.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Under perioden har vissa förändringar avseende personell säkerhet genomförts.

Svensk personal
Läget är gott

5.1.2 UNMOGIP

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
Militära observatörer och medicinsk assistent.
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Geografiskt område
Eldupphörlinjen i regionen Jammu och Kashmir
Högkvarter
Rawalpindi: november-april, Srinagar: maj-oktober
Etablerad
Januari 1949
Operativ styrka
44 militärobservatörer (30 september 2002)
Svensk styrka
5 militära observatörer samt 1 medicinsk assistent
Mandat
SCR 39 (1948), SCR 47 (1951) och 209 (1965).
Mandatet är ej tidsbestämt

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNMOGIP övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i
Jammu- och Kashmirområdet.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Perioden inleddes med kallt och nederbördsrikt väder. Båda parterna har lidit förluster både
civila som militära till följd av den kraftiga nederbörden, vilken har resulterat i laviner och
jordskred. Media har uppgivit att flera hundra har omkommit och 500 eller fler saknas. Läget
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längs LoC (Line of Control) är generellt sett lugnt. Ett antal incidenter mellan militanta
muslimer och Border Security Forces har rapporterats från den indiska sidan.

Det rapporteras att militanta grupper( IAJK) börjar tvinga till sig mat och husrum. Från hus o
byar de kommer till flyr familjerna av rädsla för dessa ”terrorister”. Indisk Media tolkar detta
som att staketet längs LoC fungerar, dvs. ”Terroristerna” lyckas inte ta sig över till den
pakistanskkontrollerade delen av Kashmir där de lättare kan hålla sig gömda.

Den stora nyheten under april var bussförbindelsen mellan Muzaffarabad och Srinagar. Det
har genomförts två transporter i båda riktingarna utan någon incident. Dock  har de militanta
grupperna i IAJK hotat passagerarna vid dessa tillfällen varför säkerhetsarrangemangen och
sekretessen har varit omfattande. Inför den första transporten  blev start punkten,
turistkontoret i Srinagar, attackerat men utan att de lyckades komma åt passagerarna.

Bussförbindelsen mellan Indien och Pakistan har enligt båda sidorna varit ett mycket lyckat
drag och det diskuteras nu fler platser för ytterligare 7 busslinjer över LoC, längs hela linjen
från Skardu - Kargil i norr till Lahore – Amritsar i söder. Visserligen ligger den sistnämnda
utanför missionsområdet men den är med i diskussionerna för denna öppning av LoC. Civilt
är allt fokuserat på räddningsarbetet efter jordbävningen den 8 oktober. Läget i det av Indien
administrerade Kashmir är oförändrat avseende stridigheter mellan indiska säkerhetsstyrkor
och förmodade militanter. Trots allt samarbete över gränserna, som jordbävningen skapade,
har de förmodade militanterna fortsatt att hålla våldet på en hög nivå. Huvudmålet tycks vara
allmänna platser med mycket folk. Eftersom det just nu är stor medial uppmärksamhet i detta
område ser man det förmodligen som ett utmärkt tillfälle att få publicitet.

I samband med jordbävningen den 8 oktober blev behovet av hjälp stort och för att lösa det
smidigt öppnade man fyra nya förbindelser för att genomföra hjälpsändningar, framförallt
från Indien till Pakistan. Dessa har man nu även öppnat för dem som vill besöka andra sidan
av Line of Control. Ett förslag från Indien var att permanenta dessa nya förbindelser. Detta
förkastades av Pakistan vilket innebär att efter den 12 december måste man återigen börja
förhandla om öppning av nya övergångar. Hjälparbetet efter jordbävningen pågår ständigt. Ett
behov som blir mer och mer akut är bättre och varmare bostäder.

Den 14 november genomförde man en attack på en marknadsplats i Srinagar, varvid tre civila
och två poliser blev dödade. I Srinagar använder sig UNMOGIP nu uteslutande av bepansrade
Toyota Prados.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
I slutet av oktober besöktes kontingenten av stf C Insatsstaben. Syftet med besöket var att
tacka de som hjälpt den svenska kontingenten i samband med jordbävningen: svenska
ambassaden, UNMOGIP, och räddningsledaren från Pakistanska armén. Dessutom talade man
med så många som möjligt av de svenska familjerna. Sammanfattningvis var hälsoläget gott
på missionen. Hela delegationen har varit hemma i Sverige för att delta i begravningen av
officerens familj som omkom i samband med jordbävningen i oktober.
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Svensk personal
Läget är gott, med undantag för jodbävningen som ledde till att familjen till en av
militärobservatörerna omkom.

5.1.3 UNOMIG

United Nations Observer Mission in Georgia
Militära observatörer
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Geografiskt område
Georgien
Högkvarter
Sukhumi
Etablerad
Augusti 1993

Operativ styrka
121 (av totala 122) militära observatörer (September
2005)

Svensk styrka
3 militära observatörer

Mandat
SCR 1615 förlänger mandatet till 31 jan 2006

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNOMIG observerar och rapporterar överträdelser av vapenvilan mellan Abchasien och
Georgien.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Läget i missionsområdet har varit relativt lugnt med att antal små incidenter. I februari
överträdde 13 abchasiska stridsvagnar RWZ (Restricted Weapon Zone) i samband med en
övning. Under februari avled även den georgiske premiärministern till följd av en gasläcka.
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En FBI-utredning visade att det var en olycka och inte en aktion riktad mot premiärministern.
Under perioden har Sergej Bagapsj och Raul Chadzjimba svurits in som president respektive
vice president i de facto republiken Abchasien. I inledningstalet betonades att Abchasien
fortsättningsvis skulle sträva efter ett gott och nära förhållande till Ryssland samt att kampen
för formell frigörelse från Georgien skulle fortsätta. Frigörelsen skulle dock ske med fredliga
medel och ej med militära. Ett antal Quadrite Partitie Meeting (QPM) har ställts in på grund
av incidenter  och ifrågasättande av abchasiska gränsposteringar. I april inträffade det andra
försöket, det första skedde den 28 februari, att mörda de facto premiärminister, Mr. Alexander
Ankvab. Man lyckades dock inte denna gång heller och Ankvab undslapp oskadd. Båda
försöken har skett ungefär på samma plats, strax norr om Suchumi.

Den annars största händelsen var FN-toppmötet rörande den georgiska-abschasiska
konflikten. Mötet ägde rum den 7-8 april i Genève och ordförande var USG Jean-Pierre
Guehnno. Deltagare var, förutom delegationerna från Georgien och de facto Abschasien, den
s.k. ”Group of Friends” of the Secretary-General in Geneva och SRSG till UNOMIG Amb.
Heidi Tagliavini. De viktigaste frågorna som diskuterades var följande: att återuppta
diskussioner mellan parterna rörande politik- och säkerhetsfrågor, återvändande av flyktingar
från Georgien till de facto-Abschasien och ekonomisk samverkan. Ordföranden avslutade
mötet med att tacka parterna för deras representation och uttryckte optimism över att detta var
ett steg framåt i lösande av den långa konflikten. Han uppskattade parternas övertygelse att
lösa konflikten med fredliga medel och undvika hotfulla aktioner och uttalanden.

De facto Abchazien genomförde den största militära övningen sedan inbördeskriget upphörde
1993. Över 6000 soldater deltog under övningen som genomfördes mellan den 15 och den 19
augusti. Övningen inleddes med mobilisering följt av en kompanifas och avslutas med en
stridsfas med komponenter som ; sex T-55, fyra 85 mm artilleri, två 23mm AA kanoner, SPG-
9, en Multiple Rocket Launcher (troligen BM-21). Två flygplan (troligen L-39), en Mi-8 Hip
helikopter och 2 små beväpnade patrull båtar.

Rysslands president Vladimir Putin har försökt förmå den georgiske presidenten Micheil
Saakasjvili att delta i ett möte med den de facto-abchasiske presidenten Sergej Bagapsj och
presidenten i de facto-Sydossetien Eduard Kokoity, i Sotji i Ryssland. Putins försök avböjdes
dock av Saakasjvili med motiveringen att det inte var någon mening att ha dessa spontana
möten, och om han skulle möta Bagapsj och Kokoity så skulle det ske i Tbilisi. Bagapsj har
vid upprepade tillfällen klargjort att målet för Abchasien är självständighet från Georgien och
att detta inte är förhandlingsbart. Han uttrycker dock att Abchasien är redo att diskutera
ekonomisk samverkan med Georgien. Ryssland och Georgien är nära en överenskommelse
om att Ryssland skall lämna de nuvarande ryska baserna i Georgien. Urdragningen skall starta
i slutet på 2005 och avslutas senast 2008.

Två jordbävningar noterades den 06 och 07 okt 2005 med 4 magnitude på Richterskalan. Inga
skador noterades.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Läget vid kontingenten är mycket bra.
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Svensk personal
Läget är gott.

5.1.4 UNMISET

United Nations Mission of Support in East Timor
Militära observatörer

Dili

TIMOR SEA

Baucau

Oecussi
Aileu

HQ

Geografiskt område
Östtimor
Högkvarter
Dili
Etablerad
UNAMET juni 1999, UNTAET oktober 1999
UNMISET 20 maj 2002

Operativ styrka
135 civilpoliser, 469 man trupp och
41 militära observatörer (maj 2005)
Svensk styrka
2 militära observatörer
Mandat
SCR 1410 (2002) missionen upphör 20 maj 2005

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNAMET upprättades för att genomföra en folklig konsultation om Östtimors status. En
majoritet röstade emot att fortsätta som provins inom Indonesien och provinsen överlämnades
till FN för administrering tills östtimorianerna själva kan överta styret. Därvid övergick
missionen till UNTAET med exekutiva befogenheter, inklusive uppsättandet av en lokal
poliskår. UNTAET:s mandat har övergått till UNMISET med huvuduppgiften att stödja den
nya administrationen och att understödja den nationella polismyndigheten.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
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Läget i området är som tidigare lugnt och stabilt.

Enligt uppgift är det USA och Australien som motsätter sig en förlängning med
fredsbevarande styrkor. Några incidenter har dock rapporterats med beväpnade personer som
har rört sig i gränsområdet på Östtimorsidan. Smuggling, illegal handel och olagliga
gränsöverträdelser av civila förekommer som tidigare. Området runt Dili har drabbats av
Dengue-feber.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Besök av personal från ambassaden i Jakarta. Myggstammarna i området är enligt läkare
resistenta mot mefloquin (Lariam).

Svensk personal
Har roterat hem sedan juli och missionen är avslutad.
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5.1.5 MONUC

United Nations Observermission in the Dem. Rep. Of Congo
Militära observatörer
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Etablerad
30 november 1999

Operativ styrka
15 045 man trupp, 185 stabsofficerare, 6
samverkans-officerare, 529
militärobservatörer, 287 civilpoliser och 750
poliser uppdelade i sex Formed Police Units
(FPU) om 125 man vardera. (30 december
2005)

Svensk militär styrka
5 militärobservatörer.

Mandat
Ursprunglig resolution SCR 1291 (2000-02-
24).
SCR 1592 (2005-03-30) förlängde mandatet
till 1 oktober 2005 och SCR 1628 (2005-09-
30) förlängde temporärt mandatet till 31
oktober 2005. SCR 1635 (2005-10-28)
förlänger mandatet till 30 sep 2006

Sammanfattning av mandatet (uppdrag)
Mandatet stödjer sig på kapitel VII i FN-stadgan, det vill säga fredsframtvingande. Missionen
etablerades i september 1999 och omfattas geografiskt av Demokratiska republiken Kongo
(DR Kongo), Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. Högkvarteret är beläget i
Kinshasa i DR Kongo. Det operativa styrkan består av cirka 13 900 militärer. FN-mandatet
godkänner idag maximalt 17 000 man trupp och 760 militärobservatörer. Området
kännetecknas av näst intill total avsaknad av infrastruktur.

Monuc skall samverka med Joint Military Commission (JMC), upprättat av OAU och parterna
som 1999 skrev under eldupphöravtalet (DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe,
Namibia, Movement for the Liberation of Congo samt Congolese Rally for Democracy

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Tyngdpunkten för missionen ligger i sektor 5 och 6. Under mars har MONUC:s verksamhet
dominerats av försöken att gripa och neutralisera element ur FNI-milisen som genomförde ett
eldöverfall mot två bangladeshiska fotpatruller vilket resulterade i nio dödade FN-soldater.
MONUC har under perioden genomfört ett flertal s.k. ”cordon and search operations” i Ituri
regionen. ”Operation Djugu III” genomfördes framgångsrikt där ett femtiotal FNI-milismän
nedkämpades och en stor mängd vapen och ammunition beslagtogs. SRSG under perioden
satt press på den kongolesiska övergångsregeringen att gripa de ansvariga för angreppen på
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FN-förband. Ett flertal milisledare har satts i husarrest. Perioden före och efter
sammanstötningarna mellan FN och lokal milis har varit förhållandevis lugn. Spekulationerna
om det kommande valet fortsätter med oförminskad styrka och ännu har ingen konkret
information om tidpunkt för valet eller eventuellt senareläggande delgivits. Den 16-18 mars
genomfördes ”Operation Djugu VI” av fyra kompanier, ca 500 man återigen med understöd
av attackhelikoptrar, ur Ituri-brigaden. Denna gång riktade sig uppmärksamheten mot Zumbe-
distriktet som är hemvist för FNI. Ingen stridskontakt med FNI-milis men ett mindre antal
vapen med ammunition togs i beslag. De senaste operationerna har givit ett magert resultat
vilket kan tyda på att information om planerade FN-operationer läcker till FNI.

I samband med att regeringsarmén via flygtransporter förstärker sina styrkor i norra Kongo
p.g.a. problemet med LRA, inträffade en incident den 4 oktober. En chartrad civil Antonov
An-12 med 102 soldater (’Commandos’) från FARDC ombord råkade ut för ett smärre haveri
när landningsstället kollapsade under landning vid flygfältet i Aru. Två soldater dog och 14
skadades. Det anmärkningsvärda i situationen var den panikstämning som omedelbart
drabbade de ombordvarande, bl.a. dog en av soldaterna när han rusade in i en ännu roterande
propeller. Besättningen på planet hotades med vapen och rånades på sina mobiltelefoner,
lastmästaren misshandlades och tillskyndande nepalesisk FN-trupp med syftet att ge assistans
och första hjälpen, utsattes för beskjutning från de odisciplinerade FARDC-soldaterna. En på
plats närvarande kongolesisk general gjorde fruktlösa försök att lugna ner de panikslagna
soldaterna. Situationen lugnade ner sig efter ca 30 minuter och den tidigare avbrutna
assistansen från MONUC kunde återupptas.

På judagen inleddes liknande gemensamma FARDC-MONUC operationer i nordöstra
Kivuprovinsen, denna gång mot Allied Democratic Forces (ADF) och the National Army for
the Liberation of Uganda (NALU), båda från Uganda och officiella motståndare till den
sittande regimen i Uganda. Det av Uganda etablerade amnestikontoret i staden Beni i Nord-
Kivu, som sattes upp för de medlemmar ur ADF/NALU som på fredlig väg ville återvända till
hemlandet, har inte haft några frivilliga kandidater att hjälpa. Under operationerna som varade
i fyra dagar intog FARDC samtliga 14 kända milisbaser i området. Officiella rapporter talade
om ett 80-tal döda milismän medan sex FARDC-soldater och en indisk MONUC-soldat fick
sätta livet till. Indiern dödades då en milisgrupp anföll en MONUC-postering i utkanten av
stridsområdet. Det ryktas att kvarvarande ADF/NALU-medlemmar (1500 enligt MONUC,
2500-3000 enligt FARDC, varav 1/3 verkade vara från Uganda och resterande kongoleser)
gömmer sig i grottor i området och FARDC planerade för nya attacker.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Inget särskilt att rapportera

Svensk personal
Läget är gott.
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5.1.6 UNAMSIL

United Nations Assistance Mission to Sierra Leone
Militära observatörer
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Geografisk område
Sierra Leone
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Freetown

Etablerad
22 oktober 1999

Operativ styrka
56 observatörer och 870 man trupp (1 Nov 2005)

svensk styrka
1 stabsofficer

Mandat
S/RES/1562(2004) förlänger mandatet till 31 dec 2005

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Tillsammans med Regeringen i Sierra Leone implementera fredsavtalet i enlighet med FN-
Resolution 1270 samt stödja Regeringen i Sierra Leone i implementeringen av DDR
(Disarmament, Demobilazation och Reintegration) planen. Säkerställa FoM, (Freedom of
Movement) för FN- personal. Samordna och stödja lokala myndigheter, i detta fall avses polis
och militär, vid deras tjänsteutövning. Att stödja allmänna val i enlighet med Sierra Leones
Författning.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Den allmänna situationen i landet bedöms som relativt lugn, dock kan sannolikt den totala
avsaknaden av utveckling och den ökande korruptionen i statsapparaten på sikt påverka
säkerhetsläget. För närvarande råder det bränslebrist i landet, och priserna är ständigt
stigande, då tillgången på bensin minskar. UNAMSIL har fortsatt med nerdragningarna i
området.

Bland de nationella händelserna kan oroligheter som inträffade den 7 november i Kenema
nämnas som exempel. Efter att två motorcykel-taxiförare hade hittats döda på morgonen
samlades deras kollegor utanför polisstationen i Kenema och begärde en omedelbar utredning
av saken och ett lika snabbt resultat. Motorcykel-taxiförarna utgöres nästan uteslutande av
före detta CDF kombatanter ökända för att ställa till bråk och är ett känt problem för polisen.
Under dagen följde minst två stormningar eller stormningsförsök mot den lokala
polisstationen från motorcykel-taxiförarnas sida. Försök gjordes också att sätta eld på
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polisstationen. Polisen svarade med tårgas och senare också med varningsskott, eventuellt
även verkanseld.

En annan händelse inträffade den 17 November i Bo. Vice-President Berewa och en politisk
motståndare, Margai, kom att befinna sig i staden vid samma tidpunkt. Efter en mindre och i
sig helt obetydlig incident beslöt den lokala polischefen att Margais möte var olagligt och
skulle ställas in. Morgonen den 19 november arresterades Margai efter att han vägrat att
infinna sig på polisstationen för att lämna ett vittnesmål. Han släpptes kort därefter mot
borgen. Ett tusental av hans supportrar samlades utanför polisstationen och polisen tvingades
använda tårgas för att skingra dem efter att folkmassan börjat kasta sten. Situationen var labil
tills Margai talade i lokal radio och kunde lugna ner sina anhängare.   Margai lämnade sedan
Bo och situationen lugnade ner sig. Bedömningen är att Margai hade planerat en politisk
konfrontation i Bo men inte en våldsam sådan och att det hela urartade.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Situationen rörande militärobservatörerna är lugn och stabil. Missionen är avslutad och den
svenska personalen har roterat hem.

Svensk personal
Läget var gott
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5.1.7 UNMEE

United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia
Militära enheter och stabsofficerare

Idi

ERITREA

ETIOPIEN

Asmara

Mersa
Fatuma

Mits’iwa

Dahlank
Archipelago

SUDAN

SAUDI
ARABIEN

YEMEN

Mekele

Adigrat

Barentu

Assab

Mendefera
Adi-
Quala

Geografiskt område
Etiopien och Eritrea.
Högkvarter
Asmara och Addis Ababa
Etablerad
Juli 2000

Operativ styrka
208 militär observatörer och 3170 man trupp.
(December 2005)
Svensk styrka
5 observatörer
Mandat
SCR 1686 (2005) förlänger mandatet till 15 mars 2006.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den 18 juni 2000 undertecknade parterna ett stilleståndsavtal (Cessation of Hostilities).
Avtalet gick i huvudsak ut på omedelbart eld upphör, upprättande av en fredsbevarande FN-
styrka, acceptans av skiljedom i gränsdragningsfrågor och etiopiskt tillbakadragande från
eritreanskt territorium inom två veckor efter att den beväpnade delen av UNMEE upprättat
TSZ (Temporary Security Zone) i Eritrea.

Mandatet omfattar:
1. Övervakning av stilleståndsavtalet
2. Assistans till parterna att följa avtalet
3. Övervakning av det etiopiska tillbakadragandet, därefter övervakning av de etiopiska

styrkorna
4. Övervakning av att eritreanska styrkor ej grupperas närmare motparten än 25 km och

därefter övervaka de eritreanska styrkorna
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5. Övervakning och patrullering av TSZ
6. Ledning av och understöd åt parternas Military Coordination Commission (MCC)
7. Koordinering och understöd av minröjning
8. Koordinering av UNMEE:s samverkan med humanitära hjälporganisationer

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Etiopien har genomfört förbandsutbildning och byte av förband, huvudsakligen i den centrala
sektorn. Ingen förstärkning av förbanden har noterats. I den centrala sektorn sker då och då
upprensningar och förstärkningar av eldställningar och förbindelsevärn med militära förband
och civil arbetskraft. Etiopien genomförde under periodens början omfattande förstärkningar
och framgruppering av sina gränsnära trupper. Utöver detta förbättras den gränsnära
infrastrukturen konstant. Status-quo situationen bedöms kvarstå, risken finns dock att en liten
incident vid gränszonen snabbt skulle kunna utveckla sig till något allvarligare.
Truppsammandragningar har noterats längs båda sidor om TSZ. Ökad spänning och
intensifierat ordkrig mellan parterna inträdde under hösten.

Eritreas president Isias Afwerki har vid flera tillfällen i oktober adresserat FN:s säkerhetsråd
och låter meddela att Eritrea ser missionen som misslyckad då Etiopien fortfarande ockuperar
områden tillhörande Eritrea enligt tidigare överenskommelse.
Eritrea har i oktober stoppat 80% av allt utländskt bistånd och säger att man vill inventera
behov och befintliga lager för att inte skapa onödigt beroende bland den fattiga befolkningen.

I oktober meddelade de Eritreanska myndigheterna att man avsåg att öppna eld mot allt FN
flyg över TSZ (Temporary Security Zone) som inte föranmälts och godkänts minst 24 timmar
i förväg. Detta ledde till ett fullständigt flygförbud för UNMEE. Från 5 oktober har FNs
säkerhetsråd manat Eritrea att häva flygförbudet då detta inverkar menligt på UNMEEs
möjligheter att evakuara skadade och möjligheterna att övervaka TSZ. UNMEE har till följd
av flygförbudet inställt allt minröjnings arbete och även evakuerat ett 20 tal posteringar i den
mest oländiga terrängen.

I december 2005 lät Eritrea meddela att all UNMEE personal från USA, Europa och
Ryssland/Ukraina hade 10 dagar på sig att lämna landet. Detta är ytterligare en manöver för
att pressa FN att lösa ut gränskonflikten. Detta beslut skapade kaos i UNMEE organisation.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Inga begränsningar. Toppnotering i värme på 48 grader i skuggan.

Svensk personal
Läget är gott.
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5.1.8 UNAMA

United Nations Military Advisor

Geografiskt område
632 000 km2

32 Provinser
29 miljoner innevånare

Högkvarter
UNAMA Office KABUL

Regional Office:
Kunduz, Mazar-e-Sharif, Herat, Kandhar, Gardez, Jalalbad
och Bahmyan

Regional Sub-office:
Feyzabad (Kunduz), Maimanne (Mazar e Sharif)

Etablerad
Svenskbidrag etablerat augusti 2004

Operativ styrka
UNAMA MAU
Chief MA BGen Wohlgemtuh (Au)
MA Mazar e Sharif
MA Herat
MA Kabul
MA Kunduz
MA Mazar e Sharif
MA Herat
MA Kabul
MA Kunduz
MA Kandahar
MA Jalalabad

Svensk styrka
1 Militär rådgivare

Mandat
Military Advisory Unit mandat och uppgift är att, på militär
operativ och strategisk nivå, utgöra UNAMA kontaktyta mot
MOD, AMF, ANA, ISAF, fristående Warlords samt
pågående avväpningsprocess (DDR) och utifrån detta vara
rådgivande till SRSG.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNAMA mandatet utgår från BONN-överenskommelsen december 2001 och FN resolution i
Säkerhetsrådet från 2002. ”To assist Afghanistan’s political, social, and economic recovery
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through supporting the implementation of the Bonn agreement, including support to the
Afghan Transitional Administration and the various commissions mandated therein and as
established by law thereafter, and to provide good offices for the promotion of the overall
process in Afghanistan” “Capacity building is, whilst providing and supporting security for
the Afghan people, a cardinal principle working for establishment of strong and sustainable
Afghan institutions.”

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Det relativa lugnet har fortsatt i området. Dock fortsätter mönstret av väpnade uppgörelser i
vissa distrikt. Framför allt i Darwaz, Jurm, Share-e Bazurg och Keshem (Badakshan) har den
militära rustningen – mobiliseringen av militia och soldater var påtaglig. Under månaden har
distriktet Argo m.a.a. pågående antinarkotikaoperationer också lagts till de mer instabila
distrikten. Ett flertal tillslag mot företrädesvis vallmofält har genomförts. Anti-
narkotikaoperationerna har varit förhållandevis framgångsrika. Det har rapporterats ett flertal
beslag på mellan 1 - 7 ton. Stora summor pengar harockså konfiskerats. På senare tid har även
missnöjesyttringarna relaterade till dessa operationer blivit allt mer tydliga. Föregående vecka
blev en patrull från tyska PRT basen i Faizabad utsatt för stenkastning och andra former av
milda våldshandlingar, detta som ett resultat av just genomförd förstöring av opiumfält.

Överlag är såväl information inför operationerna och sk ”post operational information”
mycket bristfällig vilket i sin tur skapar en del säkerhetsmässiga osäkerheter för FN
organisationerna. S.k. ”night letters” har fortsatt levererats till internationella institutioner och
skolor. Som vanligt är uttrycker dessa ”night letters” hot av olika slag och de har oftast en
islamiskt fundamentalistisk utgångspunkt.

Disarmament, De-mobilization and Reintegration (DDR) processen i Nordöstra regionen
(NER) har åter kommit gång med 29. Divisionen och dess underenheter i Badakshan. DDR
beräknas avslutas under kommande april månad. Efter detta förväntas fokus flyttas över på
avväpning av det stora antalet militiagrupperingar.

Avseende Illegala Väpnade Grupper kan det nu konstateras att dessa till antal soldater kan
räknas i tusental och antalet grupperingar i hundratal. Detta bara i den nordöstra regionen.
Sammantaget kan det konstateras att NER och framför allt Badakshan är den region i landet
som tillsammans med Kandahar har de mest aktiva och flest förekommande
militiagrupperingarna. M.a.a. den förhållandevis höga aktiviteten från dessa grupper är det nu
beslutat att Badakshan och Kandahar har högsta prioritet när det gäller proaktiva
avväpningsoperationer av dessa väpnade grupperingar. Huvuddelen av dessa grupperingar är
mer att likna vid lokala eller privata självförsvarsstyrkor. Det finns dock ett inte helt
oansenligt antal grupperingar som redan idag är aktiva gentemot lokala myndigheter och det
internationella samfundet. Detta beror på politisk inriktning, inblandning droghandel och
annan kriminell verksamhet.

Inte helt oväntat visar en avslutad studie att många regionala och lokala myndighetspersoner
själva har beväpnade grupper under sin kontroll eller har nära kopplingar till sådana grupper.
Representanter för det internationella samfundet och centrala afghanska myndigheter och
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ministerium har genomfört en konferens där plan och metoder för hur man skall hantera, eller
snarare angripa, problemet med militiagrupperingarna diskuterats. Ambitionen var att senast
den 16 april presentera ett antal handlingsvägar för president Karzai. Förberedelser är
förhållandevis långt gånga att enligt presidentens inriktning och beslut den 16 april påbörja
avväpning av de illegala väpnade grupperna. Många förväntas gå med på en frivillig
avväpning men ett antal grupperingar förväntas behöva avväpnas med våld. I regionen har en
del befälhavare för illegala väpnade grupper närmat sig UNAMA i ambitionen att erbjuda sig
för frivillig avväpning. Naturligtvis är dessa erbjudanden sällan utan förbehåll. Oftast önskar
de sig betalning eller andra förmåner i gengäld.

I övrigt har det i en just avslutad sammanställning visats sig att den nordöstra regionen är den
region som är mest utsatt då det gäller s k barn-trafficking. Skälen för denna trafficking är
dels sex- och organhandel men också handel med barn som transporteras till
fundamentalistiska skolor, s.k. Madrasas, i Saudiarabien, Iran och Pakistan.

Nordöstra regionen har varit svårt drabbad av vårfloden.Under våren har mellan 500-600 hus
förstörts med tusentals berörda människor varav ett 10 tal har omkommit. Ett mycket stort
antal boskap har dödats. Stora arealer av odlingsmark har förstörts. Värst drabbat är byar i
distrikten Dhana Ghori, Iskashem och Farkhar. Befolkningen är fortsatt vänligt inställd till det
internationella engagemanget.

Senaste 12 månaden vid den svenska kontingenten
Validering av insamlat underlag avseende illegala väpnade grupper (IAG) i området har
avslutats. Ett ”Regional Military Assesment” är färdigställt. Genomförda fältmissioner har
haft fokus på lanseringen av ett frivilligt avväpningsprogram för de illegala väpnade
grupperna. Grundtanken var att dessa skulle ges en tidsram  där de på eget, lokalt initiativ
skulle avväpnas.

Svensk personal
Läget är gott. Missionen är för tillfället vakant.
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5.1.9 EUMM

European Union Monitor Mission
Monitorer

Austria
Hungary

Romania

and
Hercegovina

Greece

Vojvodina

Kosovo

Monte-
 negro

Croatia

Slovenia

Italy

Serbia

Podgorica

Belgrad

Sarajevo

Banja Luka

Bihac

Duvbrovnik

Pristina

Novi Sad
Vokuvar

Osijek

Split

Tirane

Albania

Bulgaria

Zagreb

Bosnia
Knin

Macedonia

Skopje

HQ

Geografiskt område
Kroatien, Bosnien, FRJ (inkl Kosovo och Monte-
negro), Albanien och FYROM
Högkvarter
Sarajevo
Etablerad
September 1991

Operativ styrka
Ca 95
Svensk styrka
6 monitorer
Mandat
Grundas på ett antal avtal med berörda parter från 1991
och senare

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Organisationen har till uppgift att följa upp läget inom de politiska, säkerhetspolitiska och
civila områdena samt gräns- och interetniska frågor. EUMM skall även bidra till ”early
warning” och förtroendeskapande åtgärder inom sitt AOR (Area of Responsibility).

Senaste 12 månaderna i insatsområdet

Bosnien och Herzegovina (BiH).
Januari och februari präglades av svårigheterna att bilda en regering och att tillsätta en ny
premiärminister i Republika Srpska (RS). De forna koalitionspartierna PDP och SDS var dock
inte intresserade av att fortsätta att samregera. Det politiska spelet fortsatte fram till den 16
februari då en ny regering, med Pero Bukejlovic (SDS) röstades fram som premiärminister.
Bukejlovic anses vara en teknokrat som gör vad partiledningen i SDS ber honom göra (SDS
starke man är RS president Dragan Cavic). De uppgifter som den SDS-ledda regeringen har
framför sig är mycket delikata då den Högste Representanten hotade med sanktioner om inte
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samarbetet med krigsförbrytartribunalen i Haag förbättrades avsevärt. Samtidigt skulle
genomgripande försvars- och polisreformer genomföras. Värt att notera är att den politiska
makten aldrig har varit så koncentrerad till ett parti sedan Dayton-avtalet 1995.
Diskussionerna om polisreformen som föreslagits av Högste Representanten och EU:s
polismission (EUPM). Alla nationella grupperna är emot den föreslagna tioregionsmodellen:
bosnienserberna för att de ser reformen som en första upplösning av Republika Srpska;
bosniakerna för att modellen är en politisk kompromiss och förespråkar en femregionsmodell
baserad på professionalism; och bosnienkroaterna som förespråkar en elvaregionsmodell som
skulle passa de områden där bosnienkroaterna är i majoritet.

Serbien (Montenegro, Kosovo).
Haag-tribunalens åklagare Carla del Ponte har anklagat den Serbisk-ortodoxa kyrkan för att
ligga utanför alla kontrollmekanismer. Många anser att denna institution är den som är svårast
att få inblick i av de som påverkar människor i Serbien-Montenegro allra mest. Del Ponte
misstänker att kyrkan gömmer misstänkta krigsförbrytare, antagligen i Serbien eller i
Montenegro. Efter att ha uttalat dessa misstankar svarade Metropoliten Amfilohije, överhuvud
i den serbisk-ortodoxa kyrkan att Del Ponte var felinformerad. Statsunionen mellan Serbien
och Montenegro har varit en annan fråga för området. Den främsta anledningen till att val inte
utlysts i frågan är regeringen i Montenegro vill genomföra en folkomröstning för
självständighet istället för parlamentsval. Den serbiska regeringen har motsatt sig detta och
framhärdar att först skall det röstas till FP enligt konstitutionen, sedan kan regeringen i
Montenegro organisera en folkomröstning. Folkomröstningen är tänkt att hållas under 2006.
Den serbisk-ortodoxa kyrkan i Montenegro predikar för en fortsatt statsunion med Serbien.
Kosovo har präglats av parlamentsvalen där den av krigsförbrytartribunalen eftersökte
Ramush Haradinaj valdes till premiärminister. Haradinaj överlämnade sig självmant till
krigsförbrytartribunalen i avvaktan på domslut. Under valperioden och tiden där efter skedde
ett antal våldsincidenter. Statusfrågan rörande Kosovos framtid är skjuten på framtiden.

Albanien.
Ökade påtryckningar riktas mot regeringen för att ta i tu med den omfattande korruptionen.
Regeringen har lagt fram ett förslag tillsammans med en äldre lag från 2003 som skall tvinga
högre statsmän att offentliggöra sina förmögenheter och affärsintressen. Det finns obestridliga
bevis för allvarliga intressekonflikter bland politiker som styr landet. Jordbruksministern är en
av dem som har utpekats då han driver landets största hönsuppfödning och även står för
distributionen. Även högt uppsatta poliser har arresterats för människosmuggling.

FYROM.
Svensk personal har i samverkan med ODIHR övervakat lokalvalen den 13 och 27 mars som
var allt annat än problemfria. Hot mot kandidater och valförrättare var inte ovanliga i den
albanskdominerade  nordvästra delen av FYROM. Rena manipulationer av resultaten skedde
också på ett flertal håll i denna del av landet.
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Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Läget inom den svenska kontingenten är gott.

Svensk personal
Läget är gott.

5.1.10 EU Liberia

Geografiskt område
Liberia
Högkvarter
Monrovia
Etablerad
mars 2004
Svensk styrka
1 person
Mandat
RB 2004-04-01 ”svensk nationell expert till EU-
kommissionen i Monrovia”, UD 2004/16575/GS

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
De huvudsakliga uppgifterna för den nationella experten är att bistå delegations- och
kontorschefen vid möten med Joint Monitoring Committee, som övervakar vapenvilan mellan
parterna, att följa genomförandet av DDR-programmet- särskilt övergången från avväpning
till demobilisering och återintegrering samt att utgöra en kontaktpunkt med UNMIL,
ECOWAS och andra parter i programmet.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Se UNMIL.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Inget att rapportera.

Svensk personal
Läget är gott



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 4
2006-02-17 23 386:62434

Sida 40(59)

5.1.11 AMIS

Afrikanska Unionen/EU
Militära monitorer

Geografiskt område
Darfur

Högkvarter
Khartoum och El Fasher

Etablerad
AMIS påbörjade operationen den 9 juni 2004.

Operativ styrka
Nuvarande styrka uppgår till 6 875 man, bestående av
5 623 militärer och 1 252 civilpoliser (beslut av Afrikanska
Unionens freds- och säkerhetsråd från den 28 april 2005
stipulerar en numerär av totalt 6 171 militär personal och
upp till 1 560 civilpoliser).

Svensk styrka
Tre rådgivare/stabsofficerare och en militär observatör.

Mandat
Mandat beslutat av Afrikanska Unionens freds- och
säkerhetsråd den 20 oktober 2004. Se även FN:s
säkerhetsråds resolutioner 1556 (2004), 1564 (2004), 1774
(2004) och 1593 (2005).
Nuvarande mandat upphör i januari 2006.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
AMIS har följande mandat:

• att övervaka och iakttaga efterlevnaden av det humanitära eldupphörs avtalet från den
8 april 2004.

• att stödja de förtroendeskapande åtgärderna som vidtas av det internationella
samfundet och av parterna.

• att medverka till ett säkerhetsläge som medger leverans av humanitär hjälp och
återflyttning av flyktingar i syfte att stabilisera hela Darfur.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Läget i Darfur har den senaste perioden varit förhållandevis lugn. SLM/A har hotat och
beskjutit patruller från AMIS vid ett flertal tillfällen. Vid ett fåtal tillfällen har enheter från
regeringssidan hotat och obstruerat AMIS patruller. Kriminaliteten är fortsatt hög med stölder
av fordon och boskap, kidnappningar, våldtäkter och rån. En hel del av brotten begås av
Janjaweed. Oroväckande ofta verkar polis och militär från regeringssidan ligga bakom
våldtäkter vid flyktinglägren. Under månaden har flera fall av meningit noterats i ett par av
flyktinglägren med ett tiotal dödsfall som följd. Vaccinering av befolkningen, hjälparbetare
och AMIS personal pågår.

Prognosen för den närmaste tiden ser förhållandevis hoppfull ut. Stridigheterna är på en låg
nivå och AMIS befinner sig i ett expansivt skede med merparten av den militära styrkan på
plats. Den polisiära delen av AMIS är under uppbyggnad och utgruppering pågår
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kontinuerligt. Dock finns det fortfarande stora brister inom AMIS, främst inom planering,
logistik, samband och underrättelser.

Antagandet av UNSCR 1593 har medfört vissa spänningar mellan befolkningen i
regeringskontrollerat område och AMIS och hjälporganisationerna. Demonstrationer har
genomförts ibland annat El Fasher och El Genaina. Resolutionen har ökat förväntningarna hos
rebellgrupperna och det finns en önskan om snabba resultat.

Attacken mot AMIS den 29 mars där två militärobservatörer skottskadades utfördes av
SLM/A. Orsaken är fortfarande okänd. Den ene observatören är åter i tjänst och den andra
behandlas fortfarande för sina skador. De lokala cheferna ur SLM/A har uttryckt ett missnöje
med AMIS sätt att lösa sina uppgifter. De uppfattar AMIS som alltför positiva och stödjande
till regeringen, bland annat är de missnöjda med att AMIS endast grupperar på
regeringskontrollerat område. Vid ett par tillfällen har det uppstått stridigheter med dödsfall
och skadade till följd av uppgörelser mellan regeringens polis och militär.

I augusti störtade en helikopter med GoS 1.vicepresident, Joseph Garang, ombord under en
flygning från Uganda till Sudan. Samtliga ombord dog i kraschen. Olyckan utlöste oroligheter
och kravaller på flera platser i Sudan med tyngdpunkter i huvudstaden, Khartoum, och
provinsstäderna i söder, Rumbeck och Juba. Garangs död medförde inga direkta händelser i
Darfur, befolkningen intog en avvaktande ställning men accepterade regeringens förklaring att
det var frågan om en olycka

Den senaste perioden har sett en fortsatt hög frekvens av antalet incidenter och
sammandrabbningar i området. Lokala stamstrider, banditöverfall och upprepade attacker av
beväpnade grupper mot byar samt humanitär personal i Darfur har fortsatt under den gångna
månaden och hotar därmed att destabilisera fredsprocessen även om nu den sudanesiska
regeringen och de större rebellgrupperna diskuterar möjligheterna till en fredlig lösning av
konflikten.

Utbildning för miltärobservatörer och CIMIC-personal har genomförts i El Fasher med stöd
av personal från Kanada, Storbritannien och Österrike. Viss nyckelpersonal ur FHQ har
påbörjat två veckors utbildning vid Peace Support Training Center (PSTC) i Nairobi, Kenya.
Den afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd beslutade den 28 april 2005 om en utökning
av AMIS till totalt 6 171 militär personal och upp till 1 560 civilpoliser. Utökningen skall vara
genomförd senast till den sista september 2005. Den polisiära delen av AMIS är under
uppbyggnad och utgruppering pågår kontinuerligt

Afrikanska Unionen varnade den 16 december att budgeten för AMIS håller på att ta slut.
Enligt AU räcker pengarna till mars månad, möjligen till början av april. AU har däremot inga
planer på att dra sig ur Darfur trots de ekonomiska problemen. AU anser att behovet av AMIS
fortfarande är stort.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Den under december månad hemkallade militärobservatören har under mars månad återinsats
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i missionsområdet. Hans tjänstgöring har kännetecknats av relativ intensiv tjänst med många
och långa patrulleringar med både fordon och helikopter. Samtidigt har den svenska
kontingenten tillförts en medlem i form av en rådgivande expert inom sambands- och
informationssystem. Experten tjänstgör i El Fasher.

Svensk personal
Läget är gott.

5.1.12 UNMIS

United Nations Mission in SUDAN

Geografiskt område
Sudan

Högkvarter
Khartoum

Etablerad
Mars 24, 2005

Operativ styrka
Per den 31/1:

Troops: 5309
Militärobservatörer: 593 (inkl de under utb)
Stabsofficerare: 162

Svensk styrka
3 st Militärobservatörer

Mandat
SCR 1590 (2005-03-24)

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNMIS understödjer implementeringen av undertecknat fredsavtal (Comprehensive Peace
Agreement, CPA) från 9 Jan 2005 genom att bl.a. övervaka och verifiera bildandet av Joint
Integrated Units (JIU) samt förflyttningen av styrkor norr och söder om den s.k. 1/1/56-linjen.
Missionen skall därutover stödja återvändandet av flyktingar och skadade till olika områden
genom att bl a erbjuda minröjning samt försvara mänskliga rättigheter.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Läget i missionsområdet var under större delan av den första tiden  lugn. Efter det att Vice
presidenten Dr Garang dog i en flygolycka förändrades situationen dramatiskt. Oroligheter
har brutit ut i framforallt tre sectorer, Khartoum, Juba och Malakal. Fran Kadugli har det
rapporterats att trupper forflyttats och forstarkningar har kommit till men laget ar lugnt.
I de tre sectorena dar oroligheterna agt rum ar det mestadels arabisk egendom som forstorts,
som ex affarer, bilar och bostader. Oroligheterna har lett till att polis och trupp dodat och
skadat ett ganska stort antal personer.

I sektor 1, JUBA, har det varit oroligt under slutet på året bland annat p.g.a av stora
förflyttningar av stammar av nomader, där vissa är tungt beväpnade. Teamsiten i MARIDI



HÖGKVARTERET Datum Bilaga 4
2006-02-17 23 386:62434

Sida 43(59)

besköts av okända förövare med mellan 40-50 skott på kvällen den 4/12. Den bangladeshiska
skyddsstyrkan besvarade elden. Eldstriden resulterade som tur var dock inte i några skadade
på någon av sidorna. Under natten till 6/12 attackerades Teamsiten ännu en gång av okända
förövare. Även denna gång kom turligt nog ingen till skada.Den 6/12 mottogs ett handskrivet
brev på ACHOLI-språket av UNMIS där översättningen av de lokala myndigheterna bla
nämnde varningar till FN att inte blanda sig i LRA:s aktiviteter.

Fokus har i de flesta sektorerna varit riktat mot de OAG, Other Armed Groups, som opererar i
området, uppskattningsvis 50 000 man. De skall enligt fredsavtalet antingen övergå till SAF
eller SPLA alternativt återgå till det civila samhället. På flera ställen har det varit spänt i dessa
grupper pga av olika önskemål vad gäller framtida tillhörighet.

Aktiviteter som kan kopplas till LRA har varit relativt få under månaden. Bedömningen av
UNMIS J2 är att pga av att de den senaste tiden i DRC samt Uganda haft stora förluster har
detta gjort att de dragit sig tillbaka till södra Sudan för att återhämta sig och pga detta försöker
hålla en låg profil. Det bedöms att LRA i den närmaste framtiden inte kommer att söka strid
med UNMIS.

Ca 400 man tillhörande SAF har under slutet på december flyttats från WAU till EL
MUGGLAD i DARFUR. Läget i missionsområdet har i stort varit relativt lugnt.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Ingenting särskilt att rapportera

Svensk personal
Läget är gott.
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5.1.13 JMM/JMC

Joint Monitoring Mission – Joint Military Commission
Militära och civila monitorer

KadugliNuba
Mountains

Khartoum

JMC V

JMC III

JMC II

JMC I

JMC 
Central HQ

JMC IV

JMC IV and V
Mobile

Temp HQ

Mobile Teams

AL SHAAIR
Eyre

JMC II

Kauda

Um Sirdiba

JMC I

JMC III

Geografiskt område
Nubabergen i Sudan.

Högkvarter
Kadugli.

Etablerad
Missionen påbörjade etableringen i april 2002 och den
blev fullt operativ med fem sektorer i juli 2003.

Operativ styrka
Int: 9 militärer, 33 civila monitorer samt 13
logspecialister.
Nat: 34 nationella monitorer samt ca. 140 lokalt
anställda.

Svensk styrka
3 militära monitorer och 2 civila polismonitorer.

Mandat
Nuvarande mandat gäller till den 19 juli 2005.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den 19 januari 2002 undertecknades ett eldupphöravtal (Nuba Mountains Cease-Fire
Agreement) i Schweiz mellan Sudans regering (GoS) och den rebellrörelsen The Sudan
Peoples Liberation Movement (SPLM). Avtalet föreskriver bl a upprättande av en gemensam
militärenhet, Joint Military Commission (JMC) och en internationell övervakningsmekanism,
Joint Monitoring Mission (JMM). JMC och JMM består av såväl representanter från båda
parter som internationellt deltagande. Missionens huvuduppgifter är att bevaka efterlevnaden
av vapenstilleståndet, inspektera parternas förband, vapen- och ammunitionsförråd,
hjälpsändningar samt att stödja koordineringen av övriga humanitära insatser.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet

Den 9 januari undertecknades ett fredsavtal mellan regeringen och SPLM/A
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JMC verksamhet har präglats av dialogen med UNAMIS och den informationskampanj där
nyckelpersoner och allmänheten har delgivits de viktigaste delarna av fredsavtalet.
Missionsområdet har varit relativt lugnt. Ett antal mindre incidenter har ägt rum där
militärpersonal har varit inblandad. Dessa incidenter kunde till största delen förklaras av att
någon av parterna saknar information om fredsavtalets innebörd, alternativt inte delgivits
förändrade uppgifter från högre ort. JMC operativa verksamhet har under den sista tiden allt
mer inriktats mot förtroendeskapande åtgärder och insatser för att hantera uppflammande
konflikter av politisk natur. Detta beror på att de ca 500 politiska kommissarier som under
förra året tränades av SPLM i Chawere nu har återvänt till Nuba och sedan en tid tillbaka
bedriver verksamhet i fullskala. Dessa personer tar sig in i byar och städer och sprider
politiska budskap, utmanar och försöker bryta samhällets traditionella ledningsstruktur.

Från och med mars tog UNMIS operativ kontroll över JMC, då JMC urfasas och övertas av
UNMIS. På den militära sidan har månaden dominerats av två händelser. Den ena omfattade
ett SPLA ingripande med uniformerad och beväpnad trupp inom av GOS kontrollerat område.
Visserligen kallade de sig för poliser när de arresterade och bortförde en företagare och hans
personal för att de utan tillstånd från ägaren fällt träd. Att företagaren hade avverkningsintyg
från aktuellt departement togs ingen hänsyn till. Agerandet från SPLA ledde till att chefen för
4de Fronten, Commander Ismael, tillskrevs ett brott mot fredsavtalet. De arresterade
personerna är nu frigivna men det återstår dock en hel del arbete innan ärendet kan läggas till
handlingarna, eftersom SPLA har kvarhållit ett av företagarens fordon samt en ansenlig
summa pengar. JMC verkar för att parterna skall mötas men det är komplicerat då det handlar
om ett omtvistat landområde och ett möte mellan två juridiska system.

Den andra incidenten hade potential att utvecklas till en allvarig kris. Bakgrunden var att
chefen för 4de Fronten hade för avsikt att flytta ett kompani genom GOS-kontrollerat område
till gränsen mot södra Sudan med avsikt att stoppa olaglig beskattning av återvändande. Båda
sidors lokala chefer utväxlade brev om att man var överens om att detta skulle ske. Dygnet
innan genomförandet informerades JMC av General Salla, chefen 5 GOS-divisionen, att
denna förflyttning skulle förhindras och att man var beredd att tillgripa maktmedel. En
intensiv skytteldiplomati inleddes från JMC sida och en för båda parter acceptabel utväg
kunde åstadkommas. Lösningen blev att den lokale SPLA chefen transporterades av JMC till
det aktuella området för att få till en överenskommelse om att avbryta den olagliga
beskattningen. Ärendet följs upp av JMC.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Två monitorer har anmält intresse att tjänstgöra som militärobservatörer i UNMIS. JMC har
överlämnat intresseanmälan till New York.

Svensk personal
Läget är gott. Missionen är avslutad och delvis inkorporerad med UNMIS
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5.1.14 OSCE

Organisation for Security and Co-operation in Europe
Gränsövervakare

Tbilisi

Batumi

Poti

Ochamchira

Sukhumi

Grozny

CHECHNYA

AZERBAIJANARMENIATURKEY

ABKHAZIA

RUSSIAN  FEDERATION

Suchi

Pitsunda
Kodori
Valley

Inguri

OSCE HQ
Senaki

Adjara

Black Sea

GEORGIAZugdidi

Gali

Shatilii

Omalo

Gerevi

Geografiskt område
Georgien
Högkvarter
Tbilisi
Etablerad
15 december 1999

Operativ styrka
Sommartid 151 gränsövervakare), vintertid 84
gränsövervakare
Svensk styrka
2 gränsövervakare
Mandat
31 december 2004, urfasad i maj 2005

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Övervaka den internationella gränsen mellan Georgien och Ryska Federationens (RF)
delrepubliker Ingusjien, Tjetjenien och Dagestan i syfte att upptäcka och rapportera
gränsöverträdelser i allmänhet och av tjetjenska stridsgrupper i synnerhet.
OSCE Permanenta Råd i Wien tog den 29 juni beslut att förlänga OSCE BMO mandat till 31
december, 2004. Den ryska delegationen klargjorde dock tydligt att detta är sista
förlängningen som de tillstyrker och att BMO skall vara avvecklat till 31 december, 2004. Om
inte Georgien lyckas få Ryssland att ändra uppfattning innebär detta att BMO kommer att
börja avveckla baser och skicka hem BM i oktober.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
Missionen är avslutad.

Svensk personal
Läget är gott
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5.1.15 NNSC

Neutral Nations Supervisory Commission
Delegater

Iri
Chonju

Kunsan

Kwangju
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Masan
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Kyongjo

AndongCh́ ongju
Ch´onan

Suwon
Wonju

KangnungCh´unch́ on

SEOUL
Inch́ on

Namṕ o

Haejo
Kaesong

NORTH KOREA

SOUTH KOREA

YELLOW SEA

SEA OF JAPAN

Panmunjom

Geografiskt område
DMZ
Högkvarter
Panmunjom
Etablerad
1953
Operativ styrka
Svensk styrka
4 delegater
Mandat
Enligt stilleståndsavtalet

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den ursprungliga uppgiften för NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) har med
åren förändrats och NNSC skall vara beredd att påtaga sig nya uppgifter. Uppgiften är att med
svensk och schweizisk närvaro i den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea,
upprätthålla giltigheten av stilleståndsmekanismen. NNSC har löpande kontakter med
sydsidan – United Nations Command.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Nordkoreas kärnvapenprogram
Nordkorea förklarade åter att landet besitter kärnvapen, vidare meddelade Nordkorea att
landet inte avsåg att deltaga i 6-partssamtalen. Kina har under perioden varit aktiva i att förmå
att försöka att pressa Nordkorea tillbaka till de fortsatta 6-partssamtalen.

Sydkorea – Nordkorea
Nordkorea begärde under februari att Sydkorea utökade årets hjälpsändningar av konstgödsel
från 300 000 till 500 000 ton. Sydkorea har motkrav sagt att de bilaterala samtalen måste
återupptas innan beslut om utökade hjälpsändningar kan ske. Sydkorea har dock varit
angelägen att skilja denna fråga från 6-partssamtalen. Nordkoreas officiella nyhetsmedia
erkände att ”fågelinfluensan”  drabbat landet. Dessa uppgifter hade tidigare florerat i
sydkoreansk media. Av detta kan det konstateras att det blir allt svårare för Nordkorea att
mörklägga händelser för sydkoreanska aktörer, delvis p.g.a. folkens allt tätare kontakter.

För första gången på sextio år har nu en kommersiell markbunden telelinje öppnats mellan
Syd- och Nordkorea. Linjen som för närvarande ansluter 300 abonnenter är dock inte öppen
för andra kunder än de sydkoreaner som arbetar på nordkoreanskt territorium i Gaesong
Industrial Komplex.
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Sydkorea
Tvisten om Doktoöarna har grusat förhoppningarna om ett förbättrat klimat mellan Sydkorea
och Japan. Sydkoreansk media har piskat upp stämningen med allmänna fördömanden av
Japan och dess förflutna. Kinesiska och nordkoreanska företrädare har tagit ställning för
Sydkoreas sak.

I syfte att hantera den alltmer krympande åldersklassen för tjänstgöring i Sydkoreas krigsmakt
ändras nu kraven för rekrytering. Även soldater kortare än 158 cm (ny undre gräns 140 cm)
antas nu för tjänstgöring. Dock antas soldater under 145 cm endast för tjänstgöring i
motsvarigheten till civilförsvaret. Systemet förändras även vad avser antagningstidpunkt
vilken i framtiden blir mer flexilbel

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
NNSC har under redovisad period inte haft några kontakter med nordsidan. Med sydsidan har
det varit regelbundna kontakter.

Svensk personal
Läget är gott.
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5.1.16 Ekonomisk redovisning

Benämning (Uppgift) Regleringsbrev
(RB)
(tkr)

Anslagsavräkni
ng
(tkr)

Diff RB/Anslavr
(tkr)

Not

UNTSO 7 800,0 7 225,3 574,7
UNMOGIP 7 200,0 8 495,6 -1 295,6 1
UNOMIG 3 300,0 3 383,2 -83,2
UNMISET 1 100,0 1 204,8 -104,8
MONUC 6 000,0 4 546,2 1 453,8
UNAMSIL 3 900,0 1 324,9 2 575,1 2
UNMEE 5 500,0 5 568,6 -68,6
UNOWA 1 600,0 414,5 1 185,5
UNAMA 3 500,0 1 020,2 2 479,8 3
EUMM 6 800,0 6 789,6 10,4
EU Liberia 1 350,0 1 005,6 344,4
AMIS I 2 200,0 2 360,4 -160,4
JMM Sudan 4 200,0 2 989,6 1 210,4 4
OSSE/Geo 2 600,0 239,5 2 360,5 5
NNSC 8 000,0 7 203,6 796,4
Kurser/övrigt 3 600,0 3 442,2 157,8
Till reg disp 6 350,0
Summa 75 000,0 56 876,8 11 436,2
Noter
1. Jordbävningen under oktober i Kashmir har förorsakat ökade kostnader under 2005.
2. Två vakanser under året, planerat för 3 observatörer/rådgivare.
3. Två vakanser under året, planerat för 3 observatörer/rådgivare.
4. Övergick till UNMIS andra halvåret 2005.
5. Avslutades första halvåret 2005.
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5.2 Internationella insatser (anslag 6.1.2)

5.2.1 ISAF

International Security Assistance Force
Militära enheter och stabsofficerare
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Geografiskt område
Afghanistan
Högkvarter
Kabul
Etablerad
10 januari 2002. (MOU mellan deltagande nationer
undertecknat 5 mars 2003)

Operativ styrka
Ca 8500 man.
Svensk styrka
120 man.
Mandat
UNSCR 1386 (2001), 1413 (2002), 1444 (2002) och
1510 (2003) giltigt till oktober 2006.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
ISAF etablerades, med ett FN-mandat som grund, i syfte att assistera den afghanska
övergångsregeringen för att upprätthålla säkerheten inom ISAF ansvarsområde. Afghanska
myndigheter och FN-personal skall härvid kunna verka i en så säker miljö som möjligt i
arbetet för att möjliggöra uppbyggandet av säkerhetsstrukturer i Afghanistan i enlighet med
Bonn-avtalet (2002).
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ISAF är en NATO-ledd fredsstyrka under ledning av en trestjärnig general. Högkvarteret
utgörs av en DJTF-stab (Deployed Joint Task Force) från NATO/Allied Forces North Europe
(AFNORTH) kompletterad med nationella förstärkningar. Inom ISAF finns en brigad (Kabul
Multinational Brigade, KMNB) grupperad i Kabuls utkant. ISAF ansvarsområde omfattar
Kabul med omnejd samt ett ”Provincial Re-construction Team” (PRT) i Kunduz med ansvar
för tre provinser i nordöstra Afghanistan.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
ISAF har under periodens början varit inblandade i stöd till olika byar runt om i landet p.g.a
det omfattande snöande som inledde året. Snöandet skapade stora problem för
underhållstransporter och temperaturer ned till –23 grader uppmättes.

Koalitionen har under perioden haft många strider med de olika terroristgrupperna (HIG,
Talibaner och Al Qaida), främst söder och öster om Kabul mot Pakistanska gränsen. Vid
gränsen opererar stora Afghanska styrkor som egentligen är Illegala militära förband, men de
avlönas av USA för kriget mot terroristerna. Varje månad dör ett antal afghanska soldater och
poliser i dessa strider. Mycket stora vapen- och knarkbeslag görs i detta område.
Verksamheten för att förstöra opiumfält har pågått i full omfattning i ISAF område. Det har
inom området förekommit många demonstrationer av olika anledningar, bl.a påstådda
koranskändningar. Demonstrationerna i Jalalabad-området orsakade flera döda. Sammantaget
dödades 16 personer i de 16 provinser där demonstrationer föregick. Demonstrationerna spred
sig även till Kabul, men utan allvarliga incidenter. I maj genomfördes raketattacker för första
gången på länge i Kabul. Lyckligtvis kom ingen till skada. I Maymana utbröt regelrätta strider
mellan grupper lojala till två gamla krigsherrar.

Valen den 18 september omfattar egentligen tre val, varav distriktsvalen troligen skjuts på
framtiden eftersom man inte är överens om gränserna mellan distrikten. Andra viktiga frågor
är vilken typ av valsystem som skall tillämpas samt hur flyktingar i främst Pakistan och Iran
ska kunna rösta. Vissa valsystem gynnar regionala kandidater, vissa gynnar minoriteter.
Presidenten har tydligt uttryckt en viss oro för att vissa valsystem skall gynna gamla
krigsherrar så att presidentens makt över parlamentet bli svagt. I samband med valen skall
ISAF gruppera förstärkningsförband under tre månader i området. ISAF har även utökat sitt
ansvarsområde i NV mot gränsen till Iran. Regeringen utformar för närvarande ett
amnestiprogram som skall erbjudna terrorister att kunna avbryta sin verksamhet och återgå till
en normal tillvaro. Erbjudandet gäller ej 35 personer på den s.k. svarta listan, ej heller för Al-
Qaida. Verksamheten för att förstöra opiumfält har under periodens början intensifierats
kraftigt. Det har även förekommit strider och dödsfall i samband med dessa operationer.
Verksamheten intensifierades ännu mer under våren för att sedan avta mot sommaren. Fortsatt
agerar även lokala och regionala ledare som vill visa sin lojalitet mot presidenten

Senaste 12 månaderna vid den svenska styrkan
Försvarsminister Wardak, utryckte tydligt sin glädje över att Sverige planerar för att överta
PRT Masar e Sharif. Verksamheten vid kontingenten präglas av utökningen till steg 2 och nu
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även steg 3. Sverige har påbörjat planeringen för övertagandet av PRT MeS efter
Storbritannien. Övertagandet har skett successivt under hösten för att vara klart under 2006.

Arbetena ute på campbygget för det nya PRT HQ har, Trots smärre problem med tillförsel av
materiel, skjutit framåt i hög fart. Elverk och ställverk har provkörts och tankats. Rörgravar
med avloppsrör, el och datarör har lagts på plats så att ledningsdragningen kan påbörjas i
närtid. Ett verkstadstält är delvis uppsatt och fungerar som regnskydd för tillfället.
Pansarterrängbilar har tillförts till operationsområdet, vilket har uppskattats av både egen och
brittisk personal. Bland civilbefolkningen har inga negativa reaktioner synts eller framkommit
efter tillförsel av pansarfordonen.

Under perioden utsattes ett svenskt fordon för ett bombattentat i Kabul inga personer
skadades. Vid ett annat attentat i Mazar e Sharif i november dödades två svenska soldater och
en skadades när deras fordon utsattes för en vägbanksladdning. En britt dödades och fyra
skadades vid ett eldöverfall i Mazar e Sharif en månad före attacken mot svenskarna.

Svensk personal
Läget är gott i övrigt.
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5.2.2 UNMIL

United Nations Mission In Liberia
Militärenheter och stabsofficerare

Geografiskt område
Liberia
Högkvarter
Monrovia
Etablerad
19 september 2003
Operativ styrka
Ca 14 700 man
Svensk styrka
231pers + 4 officerare i UNMIL HQ
Mandat
SRC 1497 (2003) ersattes av SRC 1509 (2003) som
gäller till 31 mars 2006.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
FN genomför med stöd av säkerhetsrådets resolution 1509 (2003-09-19) en militär och civil
mission (UNMIL) i Liberia under kapitel VII i FN stadgan. Mandatet för missionen gäller för
en period av 12 månader och styrkan skall bestå av 15 000 militär personal, inkluderat 250
militära observatörer och 160 stabsofficerare, samt upp till 1115 civila poliser. UNMIL
övertog den 1 oktober 2003 det operativa ansvaret från ECOWAS  (styrka sammansatt av
väst-afrikanska länder som tidigare haft uppgiften att etablera säkerhet i området).

Försvarsmakten deltar i UNMIL med stabsofficerare och ett mekaniserat skyttekompani 90.
Kompaniet ingår i den Irländska bataljonen. Irland bidrar med ca 420 man i en reducerad
bataljon. Den multinationella fredsstyrkan har till uppgift att stödja eldupphöravtalet och
fredsprocessen, skydda civilbefolkning och FN-personal samt bygga upp den nationella
säkerheten och påbörja avväpningsprocess.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
FN:s organ förklarade 13 av Liberias 15 län säkra för återvändande flyktingar. Repatrieringen
av interna och externa flyktingar pågår för fullt utan större störningar, dock har det uppstått
vissa lokala problem kopplade till återvändandet av flyktingarna. Det största problemen har
under den gångna perioden varit kopplade till RR-processen och den långdragna kampen om
naturresurser i Liberia. De tydligaste fallen finns i gummiplantagen vid Gbaha och Sinoe. Vid
flera tillfällen har oroligheter och bråk utbrutit på dessa platser. I vissa fall finns det
kopplingar till den politiska nivån, vilket bidrar med ytterligare en dimension till konflikten.
Frågan om naturresurserna är av högsta prioritet om den inte skall urarta till en ny konflikt.
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Under den senare delen av perioden har läget destabiliserats. I parlamentet i Monrovia har
fyra medlemmar ur parlamentet stängts av på obestämd tid. Dessa var talmannen George
Dweh och vice talman Eddinton Varmah samt två ministrar. Den person som nominerades
som ersättare till talmannen Dweh (ex-LURD) var George Koukou (ex-GoL). Han är samme
man som tillsammans med en annan ex-general tidigare försökte störa ordningen i Monrovia.
Under den gångna perioden har det pågående valarbetet utsatts för hot och trakasserier. Bland
annat erhöll en valarbetare ett hot gällande samtliga FN-anställda valarbetare. I Tapeta
försökte ex-kombattanter uppvigla lokalbefolkningen för att ta ställning mot valen den 11
oktober i höst. Under perioden har det framkommit allt fler och trovärdigare rapporter om
återrekrytering av ex-kombattanter från Liberia till Elfenbenskusten. I de sydöstra delarna av
landet är närvaron av UNMIL-förband låg. Under perioden utsattes en bangladeshisk FN-
checkpoint för en attack i Nimba county. En FN soldat skadades och ett automatvapen stals.

Bristen på pengar till RR-processen fortsätter att vara ett problemområde. De demonstrationer
som hållits under perioden har till övervägande del varit RR-relaterade. Demonstrationernas
art varierar från lugna till de av våldsammare karaktär. Hamnen i Monrovia stod inför risken
att svartlistas i maj om inget gjordes åt situationen. Om hamnen hade svartlistats hade detta
varit förödande för Liberia och UNMIL. FN genomförde en operation i syfte att ta kontroll
över hamnen och dess verksamhet. Hamnen undgick svartlistning och har nu successivt börjat
övertas av lokala myndigheter under ledning av Seaport Police. Säkerhetsläget i hamnen anses
nu betydligt bättre än tidigare.

Valen i oktober förlöpte väl, inga rapporter om våld förekom. Predisdentvalet för omgång två
i valet för de två kandidaterna Eller sirleaf Johnson och George Weah förlöpte även det bra.
Vissa missnöjesyttringar skedde från G Weahs parti CDC när valresultatet tillkännagavs.
Ellen Sirleaf Johnson vann valet och blev där med Afrikas första kvinnliga president.  Mycket
av förbandets verksamhet har varit kopplad till operationer i Monrovia under valperioden.
Oroligheter och stridigheter har sporadiskt blosat upp i grannlandet Elfenbenskusten unde
perioden. Det svensk irländska förbandet har även fått som bredduppgift att vid behov skydda
och evakuera specialdomstolen för krigsförbrytare i Sierra Leone (Freetown).

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten
QRF bataljonen har under perioden genomfört ett antal operationer runt om i landet både med
fordon och med helikoptrar. Kompaniet har under en period haft som bredduppgift att
förstärka i Monrovia och därav tillbringat mycket till på campen. Samarbetet med irländarna
fungerar väl och utvecklas övertiden. Samarbetet och stämningen mellan bataljonsstaben,
kompaniet, CSE och den irländska kontingenten är god och förbättras kontinuerligt.

Svensk personal
Läget är gott
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5.2.3 KFOR

Kosovo Force
Militära enheter och stabsofficerare
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Geografiskt område
Kosovo
Högkvarter
Pristina
Etablerad
Juli 1999
Operativ styrka (Maj -05)
Ca 14 000 man  .
Svensk styrka
329 man trupp
Mandat
SCR 1244 (1999) av den 10 juni ger mandat
inledningsvis för ett år, för att förlängas om
säkerhetsrådet inte beslutar annorledes.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
KFOR skall bidra till att upprätthålla lag och ordning samt att understödja återuppbyggnaden i
landet i samverkan med civila hjälpinsatser i bl.a. FN:s regi.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Läget i operationsområdet var under februari månad mycket lugnt. Den kalla väderleken
bidrog bl.a. till lokalbefolkningens begränsade engagemang. Kompaniet har fortsatt att
samarbeta med KPS och med glädje noterat att vårat stöd till den lokala polisen gav ett
betydande resultat. Kompaniet har även genomfört Vehicle checkpoints, del av dessa hade
fokus på lastbilar i syfte att hitta vapen och ammunition. Serbiens president besökte Kosovo
under perioden, med anledning av detta intensifierades patrulleringen inom kompaniets AoR.
Kompaniet har vid ett flertal tillfällen tagit emot och har haft genomgångar samt lett
rekognoseringar med förband som vid behov kan komma att understödja kompaniet inom
dess AoR

Mars månad var den händelserikaste månaden sedan nedrotationen av KS 11. Månaden
inleddes med en framställan från brigadchefen för MNB(C) att ställa in ledigheter. Efter
samråd med C ATK beslutades om att ställa in ledigheter och kalla tillbaka personal som var
planerade att vara lediga ytterligare en vecka. Gripandet av Kosovos premiärminister
Haradinaj genomfördes odramatiskt tisdagen den 8 mars. Den 15 mars utsattes Kosovos
president Rugova för ett bombattentat. Under mars första veckor var beredskapen mycket hög
för att möta eventuella reaktioner. Förväntade demonstrationer och missnöjesyttringar
uteblev. Ledande politiker och massmedia manade till lugn, vilket hörsammades.
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Sammantaget indikerade detta att kosovoalbanska ledare har kontroll över hur
missnöjesyttringar skall uttryckas.

Den senaste månaden har präglats av ordinarie ”framework operations” i eget AoR med
huvudsyfte att visa närvaro. Även denna månad tvingades brigaden och kompaniet till
beredskapshöjningar, detta med hänsyn till att premiärministerns bror blev mördad den 15
april. Efter ca en vecka gick kompaniet ned till normal beredskap då de förväntade
missnöjesyttringarna/våldsdåden uteblev. SweCon har förutom detta haft ledning för Opscoy
och genomfört en större brigadoperation med fransmännen i MNB (E) med gott resultat. Ett
antal sök har genomförts den senaste månaderna såväl i egen regi som brigadledda och även
några där UNMIK-P begärt vårt stöd. Sökplutonen har fortsatt med framgångsrika ytsök med
regelbundna fynd i form av ammunition och vapen. EOD har genomfört många utryckningar
för att omhänderta OXA i vårt område detta med hänsyn till att mycket ammunitionseffekter
kommer fram i samband med vårbruket. Kompaniet lämnar med jämna mellanrum över en del
av området till ett amerikanskt kompani i syfte att visa befolkningen i Kosovo KFOR:s
multinationalitet, flexibilitet och effektivitet.

Under inledningen av november har antalet fynd i samband med VCP/MCP legat på en
fortsatt hög nivå jämfört med tidigare under missionen. Under den senare delen av månaden
har dock fynden minskat markant, för att vid månadsskiftet ligga i nivå med antalet fynd
under sommaren. Likaså har antalet ”shootreps” minskat markant i slutet av november. KIA
(Kosovo Independence Army) m fl organisationer har under november fortsatt att i upprepade
skriftliga kravlistor hota personer och organisationer som stödjer UNMIK´s verksamhet.
Kosovos president Rugovas sjukdomstillstånd blev under året allt sämre. President Rugova
avled i januari 2006.

Senaste 12 månaderna vid den svenska insatsstyrkan
Under perioden har C ATK förrättat uppföljning av SWECON/KFOR. De flesta delar av
kontingenten har berörts av uppföljningen och alla underavdelningar har haft tillfälle att föra
fram synpunkter och förslag till C ATK eller C ATK representanter. Besöket upplevdes som
mycket konstruktivt. Perioden har präglats av operationer och beredskapshöjningar bl.a.
infördes leave-stopp under mars månad. Det svenska kompaniet har lett brigadens OPSCOY
under ett flertal tillfällen. Det svenska sättet att leda har visat sig fungera väl.

Svensk personal
Läget är gott.
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5.2.4 EUFOR
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Geografiskt område
Bosnien-Hercegovina
Högkvarter
Sarajevo
Etablerad
December 2004
Operativ styrka
6 600 pers
Svensk styrka i EUFOR
82 soldater grupperade i Tuzla.
Mandat
Säkerhetsrådets resolutioner (SCR) 1031och 1088 är
grunddokument för insatsen. UNSCR 1551 från 9 juli
2004 förlängde mandatet sex månader eller intill dess
att EU övertar uppgiften. UNSCR 1575 november 2004
beslut att verkställa OPLAN ALTHEA.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
EUFOR (European Forces) övervakar efterlevnaden av Daytonavtalet och ingår som en del i
återuppbyggnadsarbetet av Bosnien och Hercegovina.

Senaste 12 månaderna i insatsområdet
Pero Bukejlovic, hävdade i åretsbörjan att han säkrat tillräckligt stöd i parlamentet för att bli
utnämnd till ny premiärminister i RS. Uttalandet kom efter överläggningar med företrädare
för de sex serbiska partier som i december etablerade principer för koordinerat politiskt
samarbete. Bukejlovic lovade efter ett möte med SRS och DSS att RS kommer att stabilisera
och bevara sina institutioner. SDA och SBiH kommer, enligt Bukejlovic, inte att ingå i
regeringen. Talmannen i RS Parlament har uttryckt förhoppningar om att en ny regering skall
kunna vara bildad i mitten av februari.

OHR Skruvade under februari upp tempot med reformarbetet. Syftet var att utnyttja det
rådande samarbetsklimatet för att komma framåt. Taktiken från OHR sida var att börja med
försvarsreformen för att därefter angripa polisreformen. Under samma period valdes Pero
Bukejljovic av Republica Srpskas (RS) parlament till premiärminister i RS. Bukejljovic
regering beståendes av 8 serber, 5 bosniaker och 3 kroater godkändes i enighet med RS
konstitution. BiH:s försvarsminister Nikola Radovanovic lämnade in en rapport rörande RS
armes (VRS) stöd  till personer åtalade för krigsförbrytelser. Rapporten sade bl.a. att Ratko
Mladic varit formellt anställd av VRS till ända slutet av 2001 och efter det varit avlönad till
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2002. NATO prövade BiH:s utveckling mot ett medlemskap i Partnerskap för Fred (PfP).
Europakommissionen lämnade sina rekommendationer avseende om BiH skulle ges möjlighet
att påbörja förhandlingar om ett stabiliserings- och associationsavtal. Båda processerna är
vitala för BiH:s framtid. Styrgruppen underströk behovet av att alla EU-kraven uppnåddes,
med en särskild betoning på att försvars- och polisreformen genomfördes och att det
nyinledda samarbetet med Internationella Krigsförbrytartribunalen ICTY fortsatte. Vägen till
EU och NATO, på vilken BiH:s framtid avgörs, går via Haag.

Under perioden har operationerna ”Spring Clean 1-6” fortsatt inom MNTF N. MNTF N:s
förband iakttog en låg profil under den ortodoxa påsken. Under året som gått gjordes flera
större fynd av vapengömmor med ansenliga mängder ammunition, både av äldre typ och
nyare materiel.

I slutet av året förberedde sig BiH för införandet av ” Value-Added Tax” (VAT) den 1 januari
2006. Myndigheterna uppger att enhetliga 17 procent VAT kommer förbättra
levnadsstandarden och förstärka offentliga tjänster och bemöter därmed oppositionens
argument om att det kommer att drabba de fattiga. Införandet av VAT är den mest radikala
reformen av skattesystemet i BiH historia uppger ordföranden i rådsförsamlingen för
ministrarna i BiH.

Presidentskapsmedlemmen Sulejman Tihic sammanfattade år 2005 som ett händelserikt år.
Bland de positiva sakerna nämnde han bland annat försvarsreformen, inledandet av
förhandlingar kring ”Stabilization and Association Agreement” för BiH, upprättandet av en
kammare för krigsförbrytelser och en sektion för organiserad brottslighet, ekobrottslighet och
korruption inom BiH:s domstol och en viss ekonomisk tillväxt. Bland de negativa sakerna tog
han bland annat upp att BiH inte är antaget till PfP på grund av att man inte samarbetat
tillräckligt med ICTY (krigsförbrytartribunalen) och attacker från anhängare av RS mot
fotbollssupportrar från BiH vid en fotbollsmatch i Belgrad.

Senaste 12 månaderna vid den svenska kontingenten

Ingenting särskilt att rapportera

Svensk personal
Läget är gott.
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5.2.5 Ekonomisk redovisning

Benämning (Uppgift) Regleringsbr
ev (RB)
(tkr)

Anslagsavräkni
ng
(tkr)

Diff RB/Anslavr
(tkr)

Not

KFOR 495 000,0 484 761,1 10 238,9 1
ISAF 367 000,0 354 536,8 12 463,1 2
UNMIL 350 000,0 349 266,9 733,1
ALTHEA 115 000,0 107 001,8 7 998,2 3
ATHENA 15 000,0 13 819,6 1 180,4 4
UNMIS SHIRBRIG i Sudan 5 000,0 4 967,9 32,1
AMIS II i Sudan 5 000,0 2 519,4 2 480,6 5
Övrigt 11 500,0 9 458,9 2 041,0
Till regeringens disposition 36 500,0

Summa 1 400 000,0 1 326 332,6 37 167,4

Noter
1. Då kontrakten för KS 12 förlängdes senarelades inryckning av KS 13 vars löner faller ut

först 2006.
2. Avvikelsen på ~12 mkr avser anskaffning av splitterskyddade fordon som levereras först i

mars 2006.
3. Fler boende på campen än planerat har minskat dygnspriset för samtliga boende på

campen och detta ökar betalningsvilligheten hos deltagande länder.
4. Sverige har inte anmodats att betala hela beloppet
5. Planeringen avsåg fem tillsatta befattningar, endast två befattingar blev tillsatta.
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