
23 386:61841

�����������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
�������������	
��

����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �

Internationell verksamhet



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

i

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OMFATTNING ........................................................................................................................................... 1

2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 1 ........................................................................................................... 3

2.1 UNTSO MELLANÖSTERN.......................................................................................................................... 3
2.2 UNMOGIP KASHMIR ........................................................................................................................... 6
2.3 UNIKOM KUWAIT .................................................................................................................................. 9
2.4 UNOMIG GEORGIEN............................................................................................................................. 11
2.5 NNSC KOREA ...................................................................................................................................... 14
2.6 EUMM EX JUGOSLAVIEN INKL. ALBANIEN EXKL. SLOVENIEN............................................................... 17
2.7 MINUGUA GUATEMALA......................................................................................................................... 25
2.8 MONUC DR KONGO........................................................................................................................... 29
2.9 UNAMA AFGHANISTAN ...................................................................................................................... 33
2.10 OSCE GEORGIEN ................................................................................................................................. 35
2.11 UNMISET ÖSTRA TIMOR .................................................................................................................. 38
2.12 UNAMSIL SIERRA LEONE ................................................................................................................. 43
2.13 UNMEE ETIOPIEN OCH ERITREA......................................................................................................... 46
2.14 JMC-IMU SUDAN.................................................................................................................................. 49
2.15 CMAC/MDD KAMBODJA ...................................................................................................................... 53
2.16 EKONOMISK REDOVISNING.................................................................................................................. 56
ANSLAGSPOST 1 ................................................................................................................................................ 56
ANSLAGSPOST 5 ................................................................................................................................................ 58

3 ÅTERAPPORTERINGSKRAV 14 .......................................................................................................... 59

3.1 BAKGRUND.............................................................................................................................................. 59
3.2 SAMMANFATTNING .................................................................................................................................. 59
3.3 MÅLVIS REDOVISNING ............................................................................................................................. 59

4 ÅTERAPPORTERINGSKRAV 15 (DEL AV)........................................................................................ 70

4.1 UTVÄRDERING AV ÖVNINGAR INOM RAMEN FÖR PFF .............................................................................. 70
4.2 REDOVISNING ERFARENHETERNA FRÅN IPP............................................................................................. 70

5 ÅTERAPPORTERINGSKRAV 30 .......................................................................................................... 76

3.1 KFOR KOSOVO .................................................................................................................................... 76
3.2 SFOR BOSNIEN-HERCEGOVINA................................................................................................................ 80
3.3 ISAF AFGHANISTAN ................................................................................................................................ 82
3.4 US CENTCOM....................................................................................................................................... 87
3.5 UNIFIL ................................................................................................................................................... 87
3.6 SHIRBRIG.............................................................................................................................................. 88
3.7 FÖRSVARSMAKTENS BEDÖMNING OM FORTSÄTTNING AV INSATSERNA INOM RAMEN FÖR

VERKSAMHETSGREN INTERNATIONELLA INSATSER ............................................................................................ 88
3.8 EKONOMISK REDOVISNING....................................................................................................................... 88

6 ÅTERAPPORTERINGSKRAV 36 .......................................................................................................... 91

6.1 ÅTERBETALNINGAR FRÅN FN .................................................................................................................. 91



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

1

1 Omfattning

Bilagan med underbilagor omfattar en redovisning av återapporteringskrav nr 1, 14, del av 15,
30 och 36:

1. Återrapportering: Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt
årsredovisningen redovisa
- vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras från utgiftsområde 5 Internationell

samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet som Försvarsmakten deltar i,
- en sammanfattning av mandatet för missionen och dess utsträckning i tiden,
- läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt under perioden genomförd

verksamhet,
- antalet över året tjänstgörande svensk personal1 och (redovisas i ubil 4.2)
- erfarenheter av det svenska deltagandet.

14. Återrapportering: Försvarsmakten skall översiktligt redovisa utvecklingen i de övriga av
regeringen beslutade partnerskapsmålen.

15. Återrapportering: Försvarsmakten skall göra en samlad analys och utvärdering av
myndighetens deltagande i övningarna samt utgifterna för dessa. (Denna del av återapporte-
ringskravet redovisas i bilaga 5.)

Vidare skall Försvarsmakten inkomma med en utvärdering av erfarenheterna från delta-
gande i aktiviteter inom de olika samarbetsområdena i Sveriges individuella part-
nerskapsprogram (IPP). Utvärderingen skall i tillämpliga delar vara kopplad till de part-
nerskapsmål som regeringen beslutat anta inom ramen för planerings- och översynsproces-
sen (PARP).

31. Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa utvecklingen av den datorstödda led-
ningsträningen inom PFF samt en bedömning av den fortsatta utvecklingen. Försvarsmak-
ten skall särskilt belysa NBC- och CIMIC-aspekter samt aspekter om informationsopera-
tioner.

36. Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa
- vilka insatser Försvarsmakten deltar i och som finansieras från utgiftsområde 6, ansla-

get 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. an-
slagspost 2,

- en sammanfattning av mandaten för insatserna,
- Försvarsmaktens 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, (re-

dovisas i ubil 2)
                                                
1 I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning enligt vad som framgår av bilaga 3, tabell 7.
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- erfarenheter av det svenska deltagandet, speciellt sådana som berör avtal, materielut-
veckling samt förbandsutveckling (PARP och kapacitetsmål för EU: s militära kris-
hanteringsförmåga),

- Försvarsmaktens bedömning om insatsen bör fortsätta i sin nuvarande form samt
eventuella förslag till förändringar.

37. Återrapportering: Försvarsmakten skall för varje insats redovisa
- framställda krav (ackumulerat),
- tidigare återbetalda medel,
- under budgetåret återbetalda medel och
- under budgetåret återbetalda medel som regeringen beslutat att Försvarsmakten får ut-

nyttja.
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2 Återrapporteringskrav 1

2.1 UNTSO Mellanöstern

United Nations Truce Supervision Organisation
Militära observatörer
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International boundaries
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ISRAEL

Tiberias

Nahariya

SYRIA

Naqoura

Ismailiya

Area of separation
since 1973

Observation posts

(Sinai)

Geografisk område
Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten.
Högkvarter
Jerusalem
Etablerad
Juni 1948
Operativ styrka
154 militära observatörer (30 september 2002)
Svensk styrka
8 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 Go-
lanhöjderna med OG-G (Observer Group Golan) och UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon)
med OG-L (Observer Group Lebanon). Observatörerna på Golan och i Libanon leds operatio-
nellt av UNIFIL respektive UNDOF.

År 2002 i missionsområdet

Israel - Syrien
Under året har det i huvudsak varit stabilt i detta område, förutom i mars och april månad. I
inledningen av april månad attackerades norra delen av området (Sheeba Farms) vid upprepa-
de tillfällen av AE (Armed Elements/Hizbollah). I södra delen av området har vid två tillfällen
under mars månad ”infiltration” och terrorattacker förekommit.

Under hela året har på den israeliska sidan gränsen övningsverksamhet av markförband ur IDF
och patrulleringsverksamhet ur IAF (Israeli Air Force) genomförts.
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Israel – Libanon
Det har under året skett kontinuerliga sammandrabbningar mellan AE (Armed Ele-
ments/Hizbollah) och IDF.

IDF har under senare delen av året intensifierat sin patrulleringsverksamhet med kraftsamling
till vattenprojektet ”Wazzani Springs” som startade i oktober. Projektet är under uppbyggnad
och har till syfte att Libanon skall kunna nyttja ytterligare vatten ifrån Wazzanifloden som
fortsätter i Jordanfloden och slutligen rinner ut i Gennesarets sjö (Israels största sötvattentäkt).
Detta har skapat motsättningar mellan Israel och Libanon och frågan handläggs på högsta po-
litiska nivå mellan länderna. Dessutom har FN och USA deltagit i den politiska diskussionen.

Minröjningsprojektet fortlöper enligt plan längs Blue Line i Libanon. Nya minfält har hittats
under hösten.

Västbanken – Gaza – Jerusalem
Under 2002 har det varit flera självmordsattacker, IDF operationer på västbanken samt olika
försök till förhandlingar från ”kvartetten” (EU, FN, USA och Ryssland). Den palestinska leda-
ren Arafat har dessutom varit isolerad under längre perioder i sitt högkvarter i Ramallah.

I juni påbörjades byggnationen av den 360 km långa skyddsbarriären (mur/stängsel) längs
Green Line som skall omöjliggöra infiltration av palestinska terrorister/självmordsbombare till
Israel. Byggnationen väntas ta ca 12 månader och kostnaden är 1 miljon USD/km. Skyddsbar-
riären skall ses som en säkerhetsgräns och ingen administrativ gräns.

I slutet av juli genomförde Israel ett flyganfall mot Gaza stad där en av Hamas ledare, Salah
Shehada, och 14 civila palestinier dödades samt 176 skadades. Attacken har väckt stor upp-
märksamhet och FN: s säkerhetsråd har riktat skarp kritik mot Israel. Hamas utlovade veder-
gällningsaktioner omedelbart efter attacken. Det allvarligaste bombattentatet i september ägde
rum i Tel Aviv den 19:e då sex personer dödades och över 60 skadades. Den 4 november ge-
nomfördes en självmordbombning i Tel Aviv varvid 2 dödades och 69 skadades.

I början av augusti genomfördes en markoffensiv av IDF mot de större städerna på Västban-
ken, främst Nablus och Hebron. I september till november fortsatte IDF sina operationer i
Gaza, Nablus och Jenin i syfte att bekämpa beväpnade aktivister. Den 12:e november kulmi-
nerade flera dagars intensiva eldstrider med ett överfall av palestinska millitanter på en grupp
israeliska bosättare, sammantaget dödades 15 personer och 15 skadades. IDF har svarat med
att stänga vissa områden, återbesätta andra och intensifierat jakten på terrorister. Eldstrider har
varit särskilt intensiva i Nablus, Tullkarm, Jenin och Hebron, men under november skedde det
dagligen strider inom såväl Västbanken som Gaza remsan.

Den 2: a december genomförde IDF en serie insatser vilket resulterade i att många palestinier
greps, 2 dödades och 43 skadades. Den 3 december skedde liknande insatser i andra områden
inom Västbanken med 5 skadade och 3 döda som resultat. Insatserna har fortsatt under de-
cember och många gripanden har skett av påstådda terrorister, många har också skadats. I
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syfte att skydda bosättare, har kring respektive bosättning säkerhetszoner börjat byggas, tan-
ken är att det skall råda särskilda bestämmelser för agerande inom dessa områden. Under de-
cember skedde eldstrider dagligen inom såväl Västbanken som i Gaza remsan. I de flesta stä-
derna på Västbanken råder det utegångsförbud för längre eller kortare tid.

Egypten
Läget i OGE har varit lugnt under den gångna året. Patrullering och samverkan samt visande
av FN:s närvaro har fortlöpt ostört.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Under första halvåret genomfördes rotationer och reduceringar i antalet observatörer enligt
plan.

Den 29 mars beslutade chefen SWEDINT att de svenska observatörernas familjer kunde läm-
na området och åka till Sverige utan kostnad för familjerna. Fyra av fem familjer stationerade
i Israel följde SWEDINT: s rekommendation. En familj i Israel och två familjer i Syrien valde
att stanna i området. Den 13 maj meddelade C SWEDINT att läget åter igen medgav att ob-
servatörerna kunde ha sina anhöriga i missionsområdet.

 Under året har kontingentschefen fortlöpande hållit kontakt med och informerat nedroterande
observatörer. Stor kraft i form av samordning och samverkan gentemot högkvarteret i Jerusa-
lem har lagts ned för att tillse att kontingenten fortlöpande är representerad på alla tre större
stationer: OGL, OGG-T (-Tiberias), OGG-D (-Damaskus).
 
I augusti månad togs formellt beslut om att flytta OGL från Nahariya i Israel till Tyre i Liba-
non och samgruppera detta med UNIFIL. Den sista observatörsfamiljen i Nahariya flyttade
därifrån till Damaskus i Syrien i december månad.

Den osäkra händelseutvecklingen mellan USA och Irak har präglat mycket av verksamheten i
missionen som helhet under senare delen av året. Anhöriga informerades om hot med C-
stridsmedel och man genomförde evakueringsövningar.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Det finns goda möjligheter att rekrytera till denna mission vilket grundar sig på att det är en
familjemission, man har en ”traditionell” Peace Keeping uppgift samt att missionen är etable-
rad sedan lång tid i området.
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2.2 UNMOGIP Kashmir

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

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNMOGIP övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i
Jammu- och Kashmirområdet.
År 2002 i missionsområdet

Året 2002 inleddes med efterdyningarna av attentatet mot det indiska parlamentet i december
2001.

Under februari var situationen inom UNMOGIP AOO (Area of Operations) fortsatt spänd
med regelbundna eldstrider mellan parterna. Striderna som utkämpades med artilleri, granat-
kastare och raketer, resulterade i förluster på båda sidor.

April präglades av den förestående folkomröstningen i Pakistan.

Under juni var läget spänt och anhöriga till de svenska observatörerna evakuerades från områ-
det. De anhöriga återvände under september månad.

Under slutet av juli månad ökade våldsdåden markant med stort antal beskjutningar vilket
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fortsatte även i augusti månad, framförallt i Gilgit i norr och Bhimber.

Den 16 september genomfördes det första av flera distriktsval i indiskadministrerade delen av
Kashmir som pågick till och med den 8 oktober. Detta medförde en ökad spänning i områdena
utanför LoC. Valet fördömdes av Pakistan. som hävdar att detta är ockuperat land och valet
genomfördes under hot mot den lokala befolkningen.

I oktober meddelade både Indien och Pakistan att de har för avsikt att dra tillbaka delar av sin
trupp från området. Den 25 oktober startade Indien sitt trupptillbakadragande i de södra delar-
na av området. Det bedömdes att det skull ta minst 2 månader att dra tillbaka de 100 000 sol-
dater man sade att man tänkte dra tillbaka.

I november drabbades Pakistan av två jordbävningar i det norra området, Gilgit, vilket har
krävt många dödsoffer. Jordbävningarna var på 5.0 respektive 5.8 på Richterskalan.
Verkningarna av jordbävningen under november i de norra delarna begränsade personalen
fortfarande under december. Det förekom jordskred som gjorde röjningen svår. Vägen som
leder från Gilgit till LOC har varit blockerad under två månader och kommer att förbli det
under obestämd tid.

Den militära verksamheten var under december månad hög framförallt i Srinagar- Baramul-
laområdet. Alla förflyttningar som sker inom detta område, förutom vid gränspasseringarna,
skall ske med eskort. Hotet mot personalen är högt och varje vecka sker attentat som är oro-
ande med tanke på säkerheten.

Under julhelgen genomfördes två attacker mot kristna kyrkor var i Sialkot och Lahore.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Under inledningen av första halvåret genomfördes minskningen av antalet observatörer pla-
nenligt.

Svenskarna på plats rapporterar att inga direkta hot har riktats mot vare sig observatörer eller
familjer.

Flera av de familjer som evakuerades i september 2001, återvände under januari till Pakistan.
Den 1 juni tog chefen SWEDINT efter rekommendation från FN, återigen beslut om evakue-
ring av de anhöriga. Den 12 september fattade chefen SWEDINT beslut att upphäva evakue-
ringen för Islamabad och det var möjligt för familjerna att återvända. I samband med höjning-
en av beredskapen drog skolan in skolskjutsen. SWEDINT fattade beslut att i likhet med UD
erbjuda skolbarnen taxiresor till skolan för att minska exponeringen för terroristattacker.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Denna mission har sedan lång tid varit en av de missioner där observatörer har medgivits att
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medföra anhöriga. Evakueringsplaner för anhöriga som är upprättade har under det gångna
året fått användas. Dessa planer har fungerat och även det stöd till hemkomna anhöriga har
fungerat väl.
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2.3 UNIKOM Kuwait

United Nations Iraq- Kuwait Observer Mission
Militära observatörer.
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AOR

Geografisk område
Demilitariserade zonen Irak-Kuwait
Högkvarter
Umm Qasr, Irak
Etablerad
April 1991

Operativ styrka
905 man trupp samt 194 militärobservatörer (30 sep-
tember 2002)
Svensk styrka
2 militärobservatörer
Mandat
Mandatet styrs av SCR 687 (1991), SCR 689 (1991)
och 806 (1993). Översyn sker var sjätte månad.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNIKOM övervakar DMZ (Demilitarized Zone) mellan Irak och Kuwait.
År 2002 i missionsområdet

Den stora frågan under året har varit om Irak skulle komma att tillåta FN: s vapeninspektörer
att återvända till Irak. Vapeninspektörerna var under december på plats i Irak för att fortsätta
sina inspektioner. I början av december presenterade Irak för FN ett dokument som utvisar
landets vapenarsenal. Vapeninspektörerna ska i januari 2003 rapportera sina resultat till FN.
En fortlöpande amerikansk uppladdning har märkts under december månad.

Under november har Force Commander General Moreno lämnat missionen utan att ny efter-
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trädare har utsetts av FN i New York.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Den svenska kontingenten har under huvuddelen av året haft en observatör vid UNIKOM:s
förbindelsekontor i Bagdad. Rotation av personal samt en minskning från fyra till två obser-
vatörer har gått enligt plan.

Missionen har under året präglats av rutinverksamhet. Missionen har mottagit ett stort antal
besök från olika truppbidragande länder. Under augusti månad besökte en delegation från
SWEDINT missionen.
Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.4 UNOMIG Georgien

United Nations Observer Mission in Georgia
Militära observatörer
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Pitsunda

Kodori
Valley

Inguri

UNOMIG HQ

Security Zon

Restricted weapon zone

Restricted weapon zone

Senaki

Adjara

UNOMIG
Main HQ

Black Sea

GEORGIAZugdidi

Gali
 Sector  HQ

 Sector HQ

Geografisk område
Georgien
Högkvarter
Sukhumi
Etablerad
Augusti 1993

Operativ styrka
107 militärobservatörer (30 november 2002)
Svensk styrka
3 militärobservatörer
Mandat
SCR 1427 (2002) förlänger mandatet till 31 januari
2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNOMIG observerar och rapporterar överträdelser av vapenvilan mellan Abchasien och Ge-
orgien.

År 2002 i insatsområdet

Osäkerheten kring läget i Kodoridalen samt förhållandet mellan Georgien och Ryssland har
präglat år 2002.

I slutet av juli genomfördes en helikopterluftlandsättning av ryska gränstrupper i norra delen
av Kodoridalen. De ryska trupperna åtlydde dock en uppmaning från Georgiens försvarsmi-
nister att avlägsna sig från området.

Den 12 augusti besköts en georgisk helikopter i Kodoridalen. Enligt Georgien flögs enbart
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förnödenheter och det var inom det georgiskkontrollerade området. Abchasien hävdade mot-
satsen och meddelade att det var varningsskott denna gång.

CIS PKF (Commonwealth of Independent States Peace Keeping Force) mandat löpte ut den
30 juni 2002. Georgiens regering tog då beslut att förlänga mandatet fram till 31 december
2002.

Ryssland anklagade i juli Georgien för att skydda tjetjenska rebeller i Pankisidalen. Den 23
augusti bombade ryskt flyg georgiskt territorium (Pankisi), vilket OSCE kunde bekräfta. USA
har fördömt incidenten och Georgien har sagt att de i fortsättningen skall bekämpa ryska luft-
farkoster.

En rysk regeringsdelegation besökte Abchasien den 19 augusti, den ryska delegationen ut-
ryckte att det ekonomiska samarbetet mellan Ryssland och Abchasien skall förbättras. Från
georgisk sida betraktas detta som en provokation mot den Georgiska självständigheten.

Ledaren för White Legion (georgiska partisaner) Zurab Samushia hotade under oktober med
att spränga järnvägen mellan Zugdidi och Sukhumi om den restaureras. Det är främst Armeni-
en som pressar Georgien att bygga upp järnvägen. Det skulle underlätta deras export och im-
port med Ryssland.

Den georgiska debatten har under november handlat mycket om hur och när Georgien skall ha
möjlighet att gå med i NATO. Under NATO:s toppmöte i Prag den 21-22 november talade
Sjevardnadze till nuvarande och blivande medlemmar och framförde Georgiens önskan att bli
medlem.

Kriminaliteten har varit fortsatt hög under året. Kidnappningar, hot, utpressning och våld hör
till vardagen främst i nedre Gali. Kriminaliteten ökade som vanligt på hösten i samband med
hasselnöts- och mandarinskörden.

SRSG (Special Representative of the Secretary General) sammanträdde under slutet av no-
vember och början av december med abchasiska företrädare för att följa upp besöket från bi-
trädande Generalsekreteraren Jean-Marie Guehenno. I början av december mötte SRSG även
företrädare för den georgiska sidan i samma syfte samt för att informera dem om att UNOMIG
planerar patrullera Kodoridalen under hela vintern. Den 13 december mötte SRSG Georgiens
president för att diskutera SRSG:s möte med Säkerhetsrådet. FN i New York planerar att sän-
da en särskild delegation till Kodoridalen.

Georgien drev under december en kampanj för att Ryssland skall lämna sina baser i Georgien,
samt att CIS PKF skall bytas ut mot ukrainska alternativt multinationella styrkor. CIS PKF
består för närvarande av enbart ryska förband.

Abchasien öppnade under slutet av december järnvägstrafik från Sukhumi (Abchasien) till
Adler (Ryssland) vilket förorsakade protester från både UNOMIG och den georgiska sidan.
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År 2002 vid den svenska kontingenten

Rotation av personal genomfördes planenligt under året.

Den 12 mars rånades en patrull, ledd av en svensk observatör, i Galisektorn. Vid incidenten
uppstod skottlossning. Dock skadades ingen av de inblandade. I början av juli förbjöds heli-
kopterflygningar i missionsområdet för bl.a. svensk personal.

C SWEDINT:s uppföljningsresa, där även representanter ur högkvarteret deltog, besökte mis-
sionen i oktober.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.5 NNSC Korea

Neutral Nations Supervisory Commission
Delegater

Iri
Chonju

Kunsan

Kwangju

Sunch́ on

Mokṕ o

Masan
Chinju

Taejon

Kumi

Taegu

P´ohang

Chinhae

Pusan

Yosu

Ulsan
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

Geografisk område
DMZ (Demilitarized Zone)
Högkvarter
Panmunjom
Etablerad
1953
Operativ styrka
Svensk styrka
4 delegater
Mandat
Enligt stilleståndsavtalet

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Den ursprungliga uppgiften för NNSC har med åren förändrats och NNSC skall vara beredd
att ta på sig nya uppgifter. Uppgiften är att med svensk och schweizisk närvaro i den demilita-
riserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, upprätthålla giltigheten av stilleståndsmekanis-
men. NNSC har löpande kontakter med sydsidan, UNC (United Nations Command). Några
kontakter med nordsidan förekommer för närvarande inte.

År 2002 i missionsområdet

President Bush höll ett uppmärksammat tal i slutet av januari, där han betecknade Nordkorea,
Iran och Irak som ”ondskans axelmakter”. Uttalande skapade protester från Nordkorea och
förvåning i Sydkorea.

Det i mars omtalade besöket i Nordkorea av den sydkoreanske presidentens speciella sände-
bud har enligt sydkoreanska uppgifter resulterat i följande överenskommelser:
·  åtgärder för att minska spänningen på den koreanska halvön,
·  återuppta dialogen mellan länderna,
·  diskutera transportkorridorer genom DMZ,
·  genomföra fortsatta familjeträffar samt
·  genomföra olika möten på bred front.

I slutet av juni inträffade en allvarlig incident, då. nord- och sydkoreanska fartyg öppnade eld
mot varandra vid den omstridda sjögränsen. Det genomfördes en bärgning mellan den 4 och
22 augusti av den sydkoreanska patrullbåten. På begäran av Senior Member UNCMAC (Uni-
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ted Nations Command Military Armistice Commission) genomförde NNSC en ”särskild ob-
servation”, enligt Armistice Agreement paragraf 28.

Kontakterna mellan Nord- och Sydkorea var intensiva under september. Nordkorea fortsätter
att diplomatiskt bryta landets isolering. President Kim Dae-Jung inbjöd i oktober samtliga
presidentkandidater till ett samråd för att söka åstadkomma en nationell linje i Nordkoreapoli-
tiken efter avslöjandet om Nordkoreas kärnvapenprogram.

I DMZ inledde parterna tidigt under hösten ett minröjningsarbete för att kunna bygga två
transportkorridorer, en vid den västra kusten och en vid den östra kusten. På nordsidan be-
drevs arbete med transportkorridorerna endast i den östra korridoren. Sydsidans arbeten i den-
na korridor har avbrutits, sedan man kommit inom 300 m från MDL (Military Demarcation
Line). Man avser avvakta intill dess att nordsidan kommer lika långt. Tidigt i november rap-
porterade de sydkoreanska tidningarna att UNC har stoppat arbetet med minröjning och väg-
byggen i de båda korridorerna genom DMZ. Detta var den bild det sydkoreanska försvarsmi-
nisteriet givit åt nyheten i en pressbriefing. Bakgrunden var en kontrovers om hur rapportering
till motsidan skall ske när personer skall börja passera fram och tillbaka över MDL.

Oviljan mot USA och dess militära närvaro i Sydkorea har ökat under november. Detta genom
ett efterspel till den tragiska olyckan i juni, då två fjortonåriga skolflickor krossades av ett mi-
litärt bandfordon. De upprörda känslorna dämpades något då de amerikanska militära myn-
digheterna ställde fordonets förare och befälhavare inför militärdomstol. Militärdomstolen
frikände de anklagade vilket ledde till fortsatt missnöje och protester i Syd-Korea.

Inför presidentvalet i december gick den tidigare partilöse presidentkandidaten Chung Mong-
Joon och hans nybildade parti efter ett antal turer med på att stödja kandidaten från Kim Dae
Jung:s parti, Roh Moo-Hyun. Detta för att kunna besegra den konservative kandidaten Lee
Hoi-Chang som under en tid ledde opinionsundersökningarna.

I december valdes Roh Moo-Hyun, till president Kim Dae-Jung:s efterträdare. Krisen kring
Nordkoreas eventuella kärnvapenprogram tätnade under december och skillnaderna mellan
Nordkorea och USA i synsätt och i strategi för att söka lösa krisen har blivit allt tydligare. En
stigande oro inför vart denna konflikt kan leda bidrar till en viss tillnyktring i debatten om de
amerikanska styrkorna och deras stationeringsavtal, SOFA (Status of Forces Agreement).
Massdemonstrationerna med anti-amerikanska inslag fortsätter likväl.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

Den 6 juni högtidlighölls traditionsenligt den svenska nationaldagen i Panmunjom. Antalet
gäster var ca 280 st., ett stort antal ambassadörer och militära chefer deltog.

Ett stort antal besök har präglat hela året på den schweizisk/svenska campen bl.a. har Norges
statsminister, president Bush, Finlands president med handelsdelegation, Polens president
Aleksander Kwasniewski, prins Joachim av Danmark, OPIL m.fl. besökt delegationen. Dele-
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gationschefen deltog, i samband med en resa till Sverige, i ett besök av den sydkoreanske Se-
nior Member MAC, generalmajor Song. I november hölls de tre NNSC-staternas årliga kon-
sultmöte i Bern, där den svenske delegationschefen deltog. Huvuddelen av delegationen har
deltagit i ett studiebesök i den västra blivande transportkorridoren.

Delegationen blir allt mer involverad i förberedelser för olika ceremonier år 2003 med anled-
ning av 50-årsjubileet av vapenstilleståndet.

Mot slutet av första halvåret genomfördes personalbyten på tre av fyra poster.

NNSC har inte haft några kontakter med nordsidan under det andra halvåret. Med sydsidan,
representerad av FN-kommandots del av stilleståndskommissionen UNCMAC, har NNSC
liksom tidigare haft löpande kontakter.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

En svensk närvaro i området bedöms behövas över lång tid framöver. För övrigt inga särskilda
erfarenheter att rapportera.
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2.6 EUMM Ex Jugoslavien inkl. Albanien exkl. Slovenien

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

Geografisk område
Kroatien, Bosnien, FRJ (inkl Kosovo och Montenegro),
Albanien och FYROM
Högkvarter
Sarajevo
Etablerad
September 1991

Operativ styrka
Ca 120
Svensk styrka
7 monitorer
Mandat
Grundas på ett antal avtal med berörda parter från 1991
och senare

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Organisationen har till uppgift att övervaka situationen inom de politiska, säkerhetspolitiska
och civila områdena samt följa upp gräns- och interetniska frågor och flyktingåtervändande.
EUMM skall även genom sitt arbete bidra till s.k. ”early warning” och förtroendeskapande
åtgärder inom dess AOR (Area of Responsibility).

År 2002 i missionsområdet

Albanien
Under första halvåret 2002 fokuserades det politiska livet i Albanien på skapandet av en ny
regering. Efter presidentvalet i juni 2002, anklagade oppositionen regeringen för att ha mani-
pulerat parlamentsvalet. Den 1 augusti installerades Fatos Nanos nya regering efter att ha god-
känts av parlamentet dagen innan. Detta är den tredje SP-regeringen (Socialist Party) på ett år.
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UNDP:s (United Nations Development Programme) amnesti för vapeninsamling upphörde
den 3:e augusti, och knappt 200 000 vapen samt stora mängder ammunition och sprängmedel
uppges ha samlats in.

Under oktober strävade Albanien efter att få påbörja förhandlingarna med EU om SAA (Sta-
bilisation and Association Agreement). EU meddelade i mitten av oktober att förhandlingar
kommer att inledas före årets slut.

Efter många om och men undertecknades ett MoU (Memorandum of Understanding) om öpp-
nande av två gränsövergångar mellan Albanien och Kosovo, UNMIK. Belgrad skickade efter
undertecknandet en protest där det hette att överrenskommelsen stred mot FN:s säkerhetsråds
resolution 1244.

En parlamentariskt tillsatt kommission har undersökt SHISH (albanska säkerhetstjänsten) och
dess före detta chef, Fatos Klosis, förehavanden. Då kommissionen ej kunnat enas om en ge-
mensam rapport lämnades två separata de.

Under december månad har premiärminister Fatos Nano fortsatt att förlora stöd i sitt parti
(SP), trots att regeringen haft en rad utrikespolitiska framgångar (förbättrade relationer med
Rom, Belgrad och Skopje). Landägarproblematiken i Albanien fortsatte under månaden och
en lösning på problemet med tidigare exproprierad mark samt ersättning för denna blir en
alltmer överhängande fråga att lösa. EU kräver att denna fråga löses innan landet kan skriva
på ett SAA (Stabilisation and Association Agreement). Kommissionen för denna fråga har
misslyckats pågrund av motsättningar mellan de olika partierna.

Bosnien-Hercegovina
Debatten om konstitutionell harmonisering mellan Federationen och RS (Republika Srpska)
avseende den federala konstitutionen nådde sin höjdpunkt den 27 mars. Tre av de nio involve-
rade partierna skrev under ett avtal om att implementera konstitutionsdomstolens beslut från
2000 om jämlikhet för alla tre konstituerande folk. De tre partierna som skrev under är alla
från Alliansen för Förändring. De RS-baserade partierna accepterade innehållet i avtalet som
ett underlag för utkast till konstitutionsförändringar i RS, men med två tekniska reservationer.
SDA och HDZ har inte undertecknat avtalet, vilket innebär att en andra kammare ska sättas
upp i RS i likhet med Federationen.

Den 5 september hölls det första efterkrigsvalet i BiH organiserat av de nationella myndighe-
terna. Sex val hölls samma dag: BiH presidentskap med tre medlemmar, Representanthusets
medlemmar i BiH parlamentsval, Representanthuset i federationen, President och Vice Presi-
dent i Republika Srpska, Nationalförsamlingen i RS samt alla kantoners församlingar. Valge-
nomförandet var generellt lugnt och bedömdes som fritt och rättvist. Valdeltagandet var lågt
och de nationalistiska partierna från kriget är alla tillbaka i BiH presidentskap.

Efter valperioden uppdagades att det statliga flygbolaget Orao baserat i RS nyligen har sålt
vapen till Irak. SFOR har inspekterat deras lokaler i Bijelina och hittat bevis. Affären har av-
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slöjat bristen på demokratisk kontroll över den bosniska militärindustrin. Staten har ingen
möjlighet att kontrollera vapenexporten från entiteterna men är ytterst ansvarig. En förändring
av nuvarande regler är under diskussion, men har inte implementerats än.

I december, två månader efter det bosniska valet, hade alla tre parlamentariska kamrarna på
nationell och federal-nivå samlats, men någon regering har ännu inte bildats. I representanthu-
set valdes Sefik Dzafrovic (SDA) till talman och Borislav Paravac (SDS) som förste vice tal-
man. Barisa Colak (HDZ) valdes till andre vice talman. Den 8 december utsåg presidenten i
Republika Srpska Dragan Cavic (SDS) och Dragan Mikerevic (PDP) till premiärministrar.
Dragan Mikerevic som har fyrtio dagar på sig att forma regering.

Lord Ashdown införde en ny lag för Bosniens ministerråd vilket innebär att rotationsprincipen
för ordförandeposten upphör och två nya ministerier införs. Det första är ett ministerium för
säkerhet och skall främst syssla med intern säkerhet, terrorism etc. I framtiden kan detta mi-
nisterium även kopplas till försvaret. Det andra ministeriet som införs är ett justitieministeri-
um. Det är första gången Bosnien får ett justitieministerium på nationell nivå.

Antalet våldsdåd kopplade till återvändande flyktingar har ökat över hela Bosnien. Orsakerna
till denna ökning är oklar.

Jugoslaviska federationen FRJ (Serbien exkl. Montenegro och Kosovo)
Det s.k. Proceeding Points, avtalet mellan Podgorica och Belgrad om Jugoslaviens framtid,
ratificerades av det jugoslaviska parlamentet den 31 maj.

Fyllnadsval i Presovodalen genomfördes i slutet av juli. Alla juridiska kriterier var uppfyllda
och inofficiella valkampanjer startade under juni månad. Efter fyllnadsvalet som planenligt
ägde rum i Medvedja, Bujanovac och Presevo stod det klart att Serbien för första gången fått
två albanskstyrda kommuner. Presevo och Bujanovac som nu har albanska borgmästare.

Jugoslaviens president Vojislav Kostunica meddelade sent under augusti månad att han ställer
upp i presidentvalet som är planlagt till den 29 september. Valet hölls den 29 september. För
att valet skulle vara giltigt krävdes ett valdeltagande på över 50 %. Dessutom var det oklart
om Kosovoalbanernas deltagande. Till sist var det bara Kosovoserberna som inkluderades i
röstlängden. Resultatet efter den första omgången blev: Kostunica 38,3 %, Labus 31,6% och
Seselj 18,0%. Då ingen av kandidaterna fick 50 % av rösterna gick man vidare till en andra
valomgång som genomfördes den 13 oktober. Även vid andra omgången av presidentvalet var
valdeltagandet inte tillräckligt. Dessutom uppdagades det att röstlängden inte var korrekt un-
der första omgången, så hela valet måste göras om. Den 8 december gjordes ett tredje försök
att välja president, men valdeltagandet uppnådde inte 50%-gränsen, vilket innebar att valet
förklarades ogiltigt.

Under augusti har oenigheten mellan Belgrad och Podgorica tilltagit avseende utformandet av
en författning för unionen mellan Serbien och Montenegro. Författningens utformning och
innehåll är inte endast en tvistefråga mellan Belgrad och Podgorica, utan oenigheten är även
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stor internt mellan partierna i både Serbien och Montenegro.

Den 6 december godkände konstitutionskommissionen den nya författningen för Serbien och
Montenegro, utan att definitionen avseende Kosovos status ändrades såsom krävts från alba-
nerna i Kosovo.

Den 30 december godtog talmannen i det serbiska parlament Natasa Micic positionen som
tillförordnad president, efter den f.d. presidenten Milutinovic som kommer att föras till den
Internationella domstolen för krigsförbrytelser i Haag efter den ortodoxa julen den 7 januari.
Milutinovic är misstänkt för krigsförbrytelser under Kosovokriget 1999.

Montenegro
Under mars månad undertecknades avtalet mellan Serbien och Montenegro i Belgrad, om de
två republikernas framtida förhållande. Avtalet innebär att Jugoslavien upplöses och ersätts av
en federation kallad Serbien Montenegro. Efter tre år ska avtalet utvärderas med möjlighet för
Montenegro att bli självständigt. I Montenegro har president Djukanovic under lång tid arbetat
för en folkomröstning för att erhålla självständighet, men han skrev under avtalet, och har ar-
gumenterat för dess godkännande i det montenegriniska parlamentet.

I slutet av april avgick SDP:s ministrar ur regeringen, och premiärminister Vujanovic lät med-
dela regeringens upplösning.

Montenegro höll parlamentsval 20 oktober. Det preliminära valresultatet visade att president
Djukanovic och hans koalition Demokratiska listan för ett europeiskt Montenegro vann med
48 procent. De stora förlorarna var liberalerna som endast lyckades få sex procent. Resultatet
bekräftar den politiska uppdelningen av Montenegro mellan de som förespråkar fortsatt koali-
tion med Serbien och de som strävar efter oberoende. Under november månad har en rad vik-
tiga personrelaterade frågor avklarats. Djukanovic har trätt tillbaka som president och är nu
DPS kandidat till premiärministerposten. Den hittillsvarande premiärministern, Vukanovic har
valts som talman för parlamentet, men är även DPS kandidat till presidentposten. Vukanovic
befinner sig i den unika situationen att han samtidigt är premiärminister, talman i parlamentet,
ledare i ”caretaker-regeringen” och vice ordförande i DPS. Denna situation, som säkerligen lär
leda till en del lagändringar, kommer att bestå till slutet av januari 2003.

Vid sidan om valkampanjen har även arresteringen av vice statsåklagare Zoran Piperovic do-
minerat media under december. Piperovic misstänks vara inblandad i människohandel och
prostitution. Media kallar affären för ”the Sex Gate” och hävdar att ytterligare högre tjänste-
män kan vara inblandade i samma verksamhet, och riskerar att bli arresterade snart.

Kosovo
Efter upploppen i norra Mitrovica i början på april, har UNMIK försökt att bryta segregering-
en och utöka det internationella inflytandet över de serbiska områdena, bl.a. genom att rekry-
tera serber till Kosovos polisstyrka, samt få Belgrad att sluta understödja de parallella serbiska
strukturerna i norra Kosovo.
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Gränsavtalet mellan FYROM och Jugoslavien fortsatte under våren att skapa problem i Ko-
sovo. Det stora principiella problemet är att Kosovos albaner inte vill erkänna Jugoslaviens
suveränitet över Kosovo, medan Belgrad vill understryka sin rätt till Kosovo.

Den 2 oktober anföll 500-600 Kosovoalbaner en buss med Serbiska pensionärer i staden Pec.
Flera KFOR-soldater och minst en polis skada. Incidenten var den första i sitt slag under året,
men skulle komma att följas av några ytterligare liknande incidenter. Det är oklart huruvida
incidenten i Pec var planerad av en väntande Kosovoalbansk skara, eller om det hela utveck-
lade sig oplanerat och av egen kraft.

Kommunalval hölls i Kosovo den 26:e oktober. Valdeltagandet var lågt, endast 58 procent av
befolkningen röstade vilket är betydligt lägre än vid de tidigare två tillfällen. Dagen efter valet
mördades Suva Reka:s kommunalråd Uke Bytyci, (LDK) samt hans två livvakter i Lesane.
Ledaren för det rivaliserande lokala partiet PDK höll i pistolen.

Eftersom kommissionen som arbetar på konstitutionen för Unionen mellan Serbien-
Montenegro, i utkast definierade Kosovo som en provins i Serbien reagerade samtliga Ko-
sovoalbanska partier kraftigt negativt. Dessa partier, som annars inte har mycket gemensamt,
reagerade alla starkt och protesterade mot formuleringen. Kosovos premiärminister Rexhepi
förklarade att en majoritet av de albanska partierna i parlamentet stod beredda att genomföra
en självständighetsförklaring om det internationella samfundet accepterade texten i utkastet.
Frågan om Kosovos slutliga status måste vänta ytterligare några år, och ”Standards before
Status” gäller fortfarande.

UNMIK har efter några misslyckade försök slutligen lyckats överta styret över norra Mitrovi-
ca. Detta skedde i samförstånd med vice premiärminister Civic (Serbien). Staden skall styras
av ett multietniskt råd, och säkerheten skall tillhandahållas av KPS (Kosovo Police Service).

Under november har två ortodoxa kyrkor sprängts i närheten av Istok, och ett flertal grupper
serber har skadats svårt efter att ha blivit attackerade av stenkastande albaner.

ICTY:s process mot tidigare KLA medlemmar inleddes i Pristina under november.

Den 13 december detonerade en bilbomb i centrala Pristina som resulterade i att 33 personer
skadades. Troligen står motivet att finna i kriminalitet, men från flera håll hördes spekulatio-
ner om en politisk bakgrund.

42 domare och åklagare med blandad etnisk tillhörighet utsågs under december av SRSG.

FYROM
Den principiellt viktiga lagen om lokalt självstyre antogs i januari. Lagen är försenad och ute-
lämnade beslut i frågorna om hälso- och sjukvård, utbildning och möjlighet till gemensam
administration.
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Polisens återinträde i det f.d. krisområdet går framåt enligt planerna.

Det finns fortfarande cirka 30 000 personer som väntar på att kunna återvända till sina byar så
snart som säkerheten tillåter.

Lagen om amnesti antogs av parlamentet den 7 mars. Fyra dagar senare började f.d. NLA-
medlemmar att släppas ur fängelser och häkten.

Parlamentsvalet den 15 september gick generellt lugnt till väga, under det att upptakten och
valkampanjen var mer våldsam. I valenhet sex (Tetovo/Gostivar), där det bor främst albaner,
föregicks valet av ett flertal kidnappningar samt att en polis och två civila dödades. Socialist-
partiet rapporterade även sporadiska försök till sabotage mot deras valkampanj. Socialisterna,
SDSM, vann valet stort gentemot det regerade VMRO-DPMNE.

För fjärde gången sedan självständigheten 1991 konstituerade sig FYROM:s parlament den
3:e oktober. Det hela gick oväntat lugnt tillväga, och parlamentet rymmer nu 16 (av totalt 120)
ledamöter från Ali Ahmetis parti DUI. Förhandlingar mellan det ledande partiet SDSM (Soci-
aldemokraterna) och DUI pågick under hela oktober.

Under de första två veckorna av november genomfördes en folkräkning. Den genomfördes
utan några större incidenter eller missförhållanden och anses vara lyckad. Ett första prelimi-
närt utslag av folkräkningen väntas komma kring årsskiftet 2002/2003, men det slutgiltiga
resultatet dröjer till hösten 2004.

NATO-styrkan Task Force Fox mandat gick ut under mitten av december, och ersattes av en
kraftigt reducerad styrka (450 man), Allied Harmony. Styrkan har ett initialt mandat om sex
månader.

Skoleleverna i Kumanovoområdet drabbades under december av panik då hundratalet etniskt
albanska elever fick föras till sjukhus efter misstänkt förgiftning. WHO är inkopplat, men inga
bevis om förgiftning har kunnat fastslås. Sent på juldagen detonerade en bomb utanför en sla-
visk-makedonsk skola i Kumanovo. En äldre serbisk man avled omedelbart i explosionen, och
fem andra skadades.

Dagen efter bombdådet träffades i Skopje parterna från fredsavtalet, OFA (Ohrid Framework
Agreement). Samtliga deltagande betecknade mötet som en framgång, dock beklagade sig
samtliga över frånvaron av den f.d. premiärministern Ljupco Giorgievski och representanter
för dennes parti, VMRO-DPMNE. Av mötet framkom att regeringen kommer att förbereda ett
lagpaket rörande decentraliseringen till maj 2003. Parlamentet förväntas låta detta paket pas-
sera mot slutet av 2003, och implementeringen av lagarna beräknas ske först mot slutet av året
därpå. Övriga lagar kopplade till OFA kommer också att behandlas under 2003.
Kroatien
Under januari har regeringskoalitionen sänt ut signaler om att de vill försöka förbättra åter-
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vändandet av kroatiska serber. Ett lagförslag har utarbetats som stipulerar att alla temporära
husockupanter måste flytta från den ockuperade egendomen, även om de bor där lagligt. Detta
kan resultera i en stor våg av bosnienkroater som måste flytta tillbaka till Republika Srpska.
Bosnienkroaternas representanter kräver att de ska bli kompenserade med alternativa bostäder
i Kroatien.

Den nya regeringen under premiärminister Ivica Racan fick som första uppgift att hantera tre
gränsincidenter. Den första, då kroatiska båtar besköts av serbiska posteringar i slutet av juli,
den andra var en konflikt mellan Bosnien Hercegovina om Hrvatska/Bosanska Kostjnica, samt
den tredje med Slovenien om slovenska fiskare som fiskat på Kroatiskt vatten vid Piran Bay.
Den sista incidenten blev relativt infekterad och har väckt krav från oppositionen (HDZ) om
ett misstroendevotum mot premiärminister Racan för hans hanterande av affären. Även i de
egna partileden har han kritiserats.

Den kroatiska regeringen under september ställdes inför en besvärlig uppgift när USA bad
Kroatien om specialbehandling av sina medborgare i förhållande till ICC (Internationella
krigsförbrytardomstolen) Frågan var känslig, då landet tvingas skicka sina egna medborgare
till ICTY i Haag. Kroatiska diplomater rådde sin regering att inte ta ställning innan EU visat
sin linje tidigast i slutet på september.

Den utan konkurrens viktigaste debatten i Kroatien under september månad kretsade kring
samarbetet med ICTY och utlämnandet av krigsförbrytare. I centrum har General Bobetko
stått, anklagat för krigsförbrytelser under Jugoslavienkrigen. Regeringen har velat få konstitu-
tionsdomstolen att förklara åtalet okonstitutionellt, men en sådan manöver har ingen effekt på
ICTY. När debatten verkade som hetast accepterade Bobetko en läkarundersökning där den
normalt dynamiske Bobetko diagnostiserades med diabetes och allvarliga hjärtfel. Litet senare
rapporterades han vara halvt medvetslös och helt ur stånd att resa till Haag. Carla del Ponte
reste till Kroatien för att försöka komma till en överenskommelse, men utan resultat.

På NATO Parliamentary Assembly i Istanbul blev Kroatien anklagat för nationalism och dis-
kriminering av sina minoriteter. Neven Mimica, minister för europeisk integration förklarade i
detta sammanhang att Kroatien nu är redo för förhandlingar om EU-medlemskap.

Mycket tyder på att parlamentsval kommer att äga rum i slutet av 2003. Racan:s parti, SDP,
ligger jämbördigt med HDZ med ca. 25% stöd vardera.

Det undertecknades ett avtal mellan FRY och Kroatien om Prevlaka halvön den 10:e decem-
ber. Detta avtal var en av fler förutsättningar för att Kroatien skall kunna ansöka om EU-
medlemskap. Regeringen är angelägen om att denna process fortgår, och parlamentet röstade
den 18:e december för det nationella program för integrering i EU som regeringen några dagar
tidigare lagt fram. Enligt detta beslut rekommenderas regeringen att söka EU-medlemskap
under slutet av februari 2003. Det återstår dock en hel del innan Kroatien uppnått alla förut-
sättningar för medlemskap.
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År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

Ny kontingentchef utsågs i januari, och byttes ut i oktober.

Under året har styrkan reducerats från tio till åtta monitorer. Stationeringsorter som varit aktu-
ella för svensk personal under året är FYROM, Albanien, Serbien (Preseovodalen), Kosovo,
Montenegro, Kroatien samt Sarajevo.

Året har till största del präglats av rutinverksamhet.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Ur ett försvarsmaktsperspektiv upplevs vissa svårigheter med att kunna följa upp säkerhetslä-
get för den svenska personal som tjänstgör i missionen. Detta grundar sig framför allt på att
personalen tjänstgör i princip över hela Balkan. Det är fördelaktigt om rekryteringen grundar
sig på personal som tidigare har tjänstgjort på Balkan då tjänstgöringen i missionen ställer
särskilda krav på ett högt säkerhetsmedvetande och mycket goda kunskaper om både nuläge
och historik inom, området.
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2.7 MINUGUA Guatemala

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
Militär samverkansofficer
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Geografisk område
Guatemala
Högkvarter
Guatemala City
Etablerad
November 1994

Operativ styrka
Ca 135 internationella medarbetare varav 10 poliser
och 4 officerare.
Svensk styrka
1 militär samverkansofficer
Mandat
Genom A/RES/57/161 (2002) intill 31december 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

MINUGUA övervakar det fredsavtal inklusive mänskliga rättigheter som regeringen och ge-
rillan i Guatemala undertecknade i december 1996. Senaste rapport (A/56/391) från 21 sep-
tember 2001.

År 2002 i missionsområdet

MINUGUA:s första temarapport om den guatemalanska militären, presenterades i maj. Rap-
porten som är relativt kritisk har fått stort genomslag i media, men har dock ännu inte offici-
ellt kommenterats av de militära myndigheterna. Rapporten är en redogörelse för hur rege-
ringen och militären uppfyllt de militära aspekterna av fredsavtalen.
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Vid förhandlingar på Barbados angående gränsdragningen mellan Guatemala och Belize, har
Belizes delegation meddelat att man endast är beredd att ge upp två mindre öar, vilket skulle
utöka Guatemalas tillträde till Karibiska havet. Guatemala gör dock anspråk på totalt 11 000
km², vilket motsvarar mer än hälften av Belizes territorium. OAS (Organization of American
States) meddelade den 4 juni att man ämnar sända en undersökningskommission till gränsom-
rådet mellan de två länderna. Den 16 september offentliggjorde förhandlingskommissionen,
sin rekommendation i Washington. Reaktionen i Guatemala var mycket negativ, då förslaget
främst anses gynna Belize. Regeringen överväger att ta upp fallet i den internationella dom-
stolen i Haag. Den 10 oktober rekommenderades regeringen av kongressen att utöka antalet
militära detachement längs gränsen mot Belize. Delegationer från Guatemala och Belize möt-
tes under OAS ledningen den 4 november i Washington för fortsatta diskussioner om
gränstvisten länderna emellan. Där diskuterades bl.a. etablering av ett OAS-kontor i gränszo-
nen.

Under juni har det framförts hot mot bl. a. journalister, präster, rättsantropologer och personer
som propagerar för mänskliga rättigheter (MR). Besöket av generalsekreterarens speciella
sändebud och flera färska MR-rapporter bl. a. från Amnesty International, har gjort att situa-
tionen uppmärksammats mycket i media.

Missionschefen och tillika SRSG Gerd Merrem (Tyskland) lämnade missionen den 31 juli.
Han efterträds av Tom Koenigs, också han tysk, som sedan 1999 varit Deputy SRSG i UN-
MIK (Kosovo) med ansvar för den FN-ledda civila administrationen i landet.

Den 26 augusti utsåg presidenten överraskande försvarsstabschefen general Robin Macloni
Morán till ny försvarsminister. Den 5 september offentliggjordes ytterligare ett antal nyut-
nämningar. Till ny generalinspektör för armén utsågs brigadgeneral Edgar Bustamante som
utpekats för att tillhöra en hårdför inofficiell grupp av främst f.d. officerare med stort inflytan-
de över presidenten. Vid ett möte den 26 september redogjorde försvarsministern för arméns
plan att avveckla ytterligare 17 militära detachement fram till årsskiftet; något som missionen
länge krävt. Försvarsministern lämande under november över en plan till MINUGUA över
omorganisationen av armén. Den 28 oktober offentliggjorde försvarsministern överraskande
ett tiotal byten av förbandschefer. Bland dem som får lämna sina poster märks bl.a. chefen för
militärområdet i Petén, som utnämndes till general för bara några månader sedan som den
förste i sin årskull, likaså två andra förbandschefer som tillträdde för bara några veckor sedan.

Presidenten presenterade i september regeringens planer på att reducera armén med ca 20 %
(ca 6000 man), för att satsa på en mindre men bättre utrustad armé. I reduktionen ingår, enligt
uppgift, ca 650 officerare och 1 500 s k specialister.

Juli präglades framförallt av debatten om de f.d. medlemmarna av de s.k. civilförsvarspatrul-
lerna bör få ekonomisk ersättning för sin tjänstgöring under inbördeskriget. Presidenten Al-
fonso Portillo har vid flera tillfällen utlovat ersättning och hävdat att det var ett misstag att
denna aspekt inte beaktades av fredsavtalen. Under augusti månad fram till årets slut har olika
aktioner skett. Den 30 september - 2 oktober protesterade ca 6 000 f.d. patrullmedlemmar i
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departementet Izabal i östra Guatemala. De blockerade viktiga vägarna till Petén i norr och
den karibiska kusten. Sammandrabbningarna, då 500 poliser och 500 militärer sattes in, re-
sulterade i ett stort antal skadade och minst två döda.

Den 4 september presenterades generalsekreterarens sjunde rapport om MINUGUA sedan
fredsavtalen undertecknades i december 1996. Vid en presskonferens förklarade missionsche-
fen Tom Koenigs bl.a. att framsteg gjorts men att de ofta är långsamma och inte alltid hållba-
ra. Rapporten tar upp den försämrade situationen vad gäller mänskliga rättigheter, med ett
stort antal mord, kidnappningar och hot mot journalister, politiska och religiösa ledare samt
människorättsorganisationer.

Det som kallades för en våldsvåg under oktober månad, har under november visat sig främst
bero på ett antal brutala och uppmärksammade mord på kända personer. När missionen grans-
kat polisens statistik visade det sig att brottsnivån ligger kvar på ungefär samma nivå som ti-
digare under året (i sig dock mycket hög). Regeringen har dock beordrat ut armén för att pat-
rullera längs vägarna och upprätthålla den allmänna säkerheten tillsammans med polisen. Des-
sa operationer leds av militären, vilket strider mot fredsavtalen.

Den 11 november överlämnade generalsekreteraren till generalförsamlingen sin rapport om
fredsprocessen och som väntat med rekommendation om förlängning av mandatet till den 31
december 2003. Rapporten pekar bl.a. på framsteg när det gäller nya lagar avseende lokala
utvecklingsråd, decentralisering och förbud mot diskriminering. Kritik riktas dock mot att
implementeringen av fredsavtalen går alltför långsamt. Rapporten innehåller också, som vän-
tat, förslag på reducerad organisation.

Det formella beslutet om missionens organisation (samt mandatförlängning och budget) för år
2003 togs av generalförsamlingen den 6 december (A/57/7/Add.21). I missionens slutgiltiga
organisationsförslag till DPA finns ingen militär personal kvar. Detta innebär att den militära
personalen lämnar missionen den 31 december 2002. Den svenska ambassaden har dock via
UD framfört protester mot förslaget i beslutet togs.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Rotation och överlämning genomfördes under februari månad och den nye observatören har
övertagit företrädarens plats vid enheten för offentlig säkerhet (ASEPE). Där har han inled-
ningsvis bl.a. bevakat utvecklingen av den nya civila enheten för presidentens säkerhet. Denna
enhet skall överta uppgiften från nuvarande militära enhet enligt fredsavtalen.

I början av maj deltog den svenske samverkansofficeren i en konferens om "Lätta vapen i
Centralamerika". Där höll han en föreläsning om Disarmament, Demobilization & Reintegra-
tion in Central America, efter inbjudan från FN:s Department for Disarmament Affairs.

Den spanska kongressen och utrikesministeriet bjöd in den svenske samverkansofficeren till
Madrid i oktober för att delta i det tredje ”Interparlamentariska mötet om lätta vapen i Cent-
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ralamerika". Från Sverige deltog också riksdagsmän och representanter från Sida och Kristna
fredsrörelsen.

Slutgiltigt beslut avseende fortsatt militärt deltagande i missionen togs av generalförsamlingen
i slutet av året. December månad präglades främst av arbete med verifiering av avvecklingen
av militära detachement samt analys av lagförslag om totalförsvarsplikt och nytt underrättelse-
system.

Man påpekar att missionen saknade egna sjukvårdsresurser.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

29

2.8 MONUC DR Kongo

United Nations Observermission in the Dem. Rep. of Congo
Militära observatörer
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Etablerad
September 1999
Operativ styrka
3803 man trupp och 455 militärobservatörer (30 sep-
tember 2002)
Svensk styrka
5 militär observatörer
Mandat
SCR 1417 (2002) förlänger mandatet till 30 juni 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Enheten skall samverka med JMC (Joint Military Commission), upprättat av OAU (Organisa-
tion for African Unity) och parterna som har skrivit under eldupphöravtalet (DR Kongo,
Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Namibia, Movement for the Liberation of Congo samt
Congolese Rally for Democracy), observera och övervaka upphörande av fientligheterna, samt
förbereda för gruppering av militära observatörer och en större fredsstyrka.

År 2002 i insatsområdet

År 2002 började med ett vulkanutbrott i Goma, vilket innebar att delar av befolkningen fick
evakueras från området.

Vad gäller relationerna mellan DRC (Democratic Republic of Congo) och dess grannländer
kan konstateras att det finns tydliga intressen från de kringliggande länderna att tillgodose sig
av de naturtillgångar som finns i DRC. De länder som främst engagerat sig i konfliken är
Uganda, Rwanda, Zambia och Tanzania.

FN:s säkerhetsråd sände under april – maj representanter till DRC och dess kringliggande
stater. Målsättningen var att delge nya ingångsvärden i fredsprocessen samt understödja MO-
NUC. Syftet var att påskynda insamlande av illegala vapen och tillbakadragande av utländsk
trupp.

Under första halvan av år 2002 deklarerade de ugandiska styrkorna att de kommer att bibe-
hålla sina styrkor i nordöstra DRC, till dess att en fredsöverenskommelse har tecknats. Den
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namibiska regeringen däremot indikerade att deras styrkor, som finns i Kinshasa och i Kami-
na, redan hade fått order att återgå till det egna landet. Även Zimbabwe har deklarerat att de
tänker dra tillbaka stora delar av sina styrkor från östra DRC med omedelbar verkan.

Den 22 juli nåddes en överenskommelse mellan Rwanda och DRC som syftande till avväp-
ning och omgruppering av rwandiska styrkor i DRC. Under september fortsatte tillbakadra-
gandet av trupp från Zimbabwe och Uganda. Den 18 september träffades representanter från
den kongolesiska och den rwandiska regeringen i Rwandas huvudstad Kigali för att diskutera
tidsplanen för trupptillbakadragandet. Under november månad har de sista soldaterna från
Angola, Namibia och Zimbabwe lämnat DRC. Tillbakadragandet av trupper från DRC till
Rwanda och Uganda fortsatte också.

I februari hölls fredssamtal, ICD (Inter- Congolese Dialogue), i Sydafrika. Fredsavtal skrevs
under i Pretoria 31 juli. Den 7 oktober rapporterade AFP att de kongolesiska fredssamtalen
fortsätter i Sydafrika. Diskussionerna omfattar det politiska styret av DRC efter ett parlamen-
tariskt val. Ett femtiotal delegater från DRC deltog, representerande både f.d. rebellsidan och
regeringssidan. Diskussionerna syftade till att vara öppna varvid alla deltagare skall erbjudas
tillfälla att avge sina synpunkter under samtalen.

Antalet rapporter om stridigheter och beskjutningar ökade under mars. Stridigheterna har hu-
vudsakligen ägt rum kring städerna Fizi, Kindu och Uvira Bukavu i den nordöstra delen av
landet. I Kisangani sektorn, i den nordöstra delen av DRC har stridigheter rapporterats under
oktober och november mellan de olika stammarna Lendu och Hema. Den 24 oktober medde-
las att 11 soldater tillhörande UPC (Ugandan People´s Defeense Force) skadats i samman-
drabbningar i utkanterna av Bunia. Stridigheter mellan rebellstyrkan APC (Armee National
Pour la Liberation du Congo) och UPC ägde samma dag rum i Kommandu, 90 km söder om
Bunia. Den 10 november rapporterades det att Lendu stoppade sin offensiv gentemot UPC (70
km NV staden Bunia). Fem dagar senare fortsatte offensiven mot staden Bunia och de UPC
soldater som befinner sig där. Stridigheterna pågick den 15 november endast 4 km norr om
Bunia, varvid UPC förstärkte sina styrkor med ett hundratal soldater som utbildats i Rwanda.

Efter tillbakadragandet av utländska trupper skedde det stridigheter i huvudsak mellan Mai-
Mai trupper och den före detta rebellrörelsen kallad RCD (Rassemlement Congolais Pour la
Democratie/Aile (Goma)). Sammandrabbningarna mellan Mai-Mai och RCD har pågått under
oktober och november kring staden Uvira (norra delen av Tanganyika sjön) i östra delen av
DRC. Stora flyktingströmmar har rapporterats från området.

MONUC övergick under hösten successivt till DDR-RR (Disarmament, Demobilization, Re-
patriation, Resettlement and Reintergration) med samtliga tillgängliga resurser. Detta kommer
att påverka hela missionen i det motto att resurserna kommer att kraftsamlas till de östra de-
larna av DRC.

Under november varnade UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) för att
de oroligheter som pågår i grannlandet, Centralafrikanska Republiken, kan påverka DRC när
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flyende människor efter den misslyckade statskuppen okontrollerat lämnar huvudstaden, Ban-
gui.

Den 18 oktober arresterades en journalist tillhörande FN:s radiostation "Okapi" av gerillan
RCD(G) (Rassemlement Congolais Pour la Democratie/Aile (Goma)) i den kongolesiska sta-
den Kalemie (sektor 4). RCD (G) påstod att journalisten rapporterat om tillbakadragande av
RCD (G) trupper från staden Manono i sydöstra DRC. Ett frisläppande ägde dock rum den 21
oktober. Kort därpå arresterades ytterligare en journalist i samma område av RCD (G) med
motiveringen att han publicerat ur RCD(G):s synvinkel falska uppgifter. FN har starkt protes-
terat emot dessa arresteringar.

Den 25 nov. 2002 rapporterade AFP i en artikel att Uganda vädjar om lugn, efter det att den
kongolesiske guvernören Joseph Eneku tillsammans med nio av sina livvakter mördats i ett
bakhåll i nordöstra Kongo. Oidentifierade skyttar dödade guvernören vid den ugandiska grän-
sen.

Under december månad har stridigheter och konfrontationer fortsatt både i den nordöstra och
sydöstra delen av Kongo. Efter tillbakadragandet av utländska trupper sker stridigheterna i
huvudsak mellan Mai-Mai trupper och den före detta rebellrörelsen2 kallad RCD.

FN godkände den 4 december 2002 resolution 1445, vilket innebär att den totala truppstyrkan
i MONUC nu får uppgå till 8 700 man från tidigare godkända total om 5 537 man (dvs. en
ökning av FN styrkan med ca. 3 200 man. Idag uppgår den faktiska truppstyrkan till 4 200
man.

MONUC fortsätter sin övergång till DDR-RR verksamhet med samtliga tillgängliga resurser.
Detta kommer att påverka hela missionen så att resurserna kraftsamlas till de östra delarna av
DRC.

Operationsplanen vilken syftar till att omstrukturera MONUC utgavs den 7 december 2002
och innebär att tre koordineringscentra (Basankusu och Boende i sektor 1 samt Ilebo i sektor
3) avvecklas. Detta innebär att de FN soldater som befunnit sig på dessa platser kommer att
omstationeras i östlig riktning.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Vulkanutbrottet i Goma i januari påverkade inte de svenska observatörerna.

Rotation av den svenska kontingenten genomfördes enligt plan under mars. De nedroterande
observatörerna placerades efter missionsträning i sina respektive team.

                                                
2 Benämningen ”rebeller” undviks m.h.t. att samtliga militära styrkor i Kongo (DRC) skall integreras i en gemen-
sam armé under ledning av ett gemensamt militärhögkvarter
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Den svenske observatören i Bunia meddelade att terrängen i närheten av hans FN-team utsatts
för beskjutning i april. Någon särskild fara för personalen upplevs inte då ugandiska styrkor
svarar för skyddet av FN personalen.

SWEDINT genomförde uppföljningsresa 2002-09-16—23 tillsammans med RKP.

Den 28 november utökades missionen med ytterligare 3 svenska militärobservatörer.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

33

2.9 UNAMA Afghanistan

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
Militära rådgivare
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Geografisk område
Afghanistan
Högkvarter
Kabul
Etablerad
21 december 1993

Operativ styrka
5 personer
Svensk styrka
1 senior militär rådgivare
Mandat
S/2002/278, S/Res/1401 (2002) förlänger mandatet till
27 mars 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Uppdraget för UNAMA är att genom regelbundna kontakter med parterna i konflikten verka
för nationell försoning och återbyggnad i Afghanistan.

År 2002 i missionsområdet

Under januari etablerade sig en ny mission ISAF (International Security Assistance Force) i
Afghanistan. Se mer under ISAF.
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UNSMA flyttade under januari successivt sin verksamhet från Islamabad till Kabul.

UNSMA inordnades under april i UNAMA, ”Pillar One”, med Political affairs och Civil af-
fairs.

Landet styrdes från december 2001 av en interimsregering ledd av Hamid Karzai. I juni valdes
en övergångsregering vid rådsförsamlingen, Loya Jirga. Då valdes Hamid Karzai till president
i en övergångsregering som ska verka i 18 månader. Före, under och efter Loya Jirga har olika
grupper uttalat hot mot interimsregeringen, FN och ISAF.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

I januari roterades missionschefen och i samband med detta skedde även byte av befattningen
Senior Military Advisor, där Sverige fick förnyat förtroende.

Den militära avdelningen lyder administrativt under stabschefen, men rapporterar direkt till
generalsekreterarens personliga sändebud Lakdar Brahimi.

Under senare delen av första halvåret har den svenske rådgivaren övervakat arbetet i Loya
Jirga.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.10 OSCE Georgien

Organisation for Security and Co-operation in Europe
Gränsövervakare
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Georgien
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Etablerad
15 december 1999

Operativ styrka
42 gränsövervakare vinter och 54 övervakare sommar
Svensk styrka
1 gränsövervakare
Mandat
PC.DEC/522 (2002) förlänger mandatet till 31 decem-
ber 2003

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Observera gränsen mellan Georgien (Tjetjenien) och Ryssland för att bekräfta eller utesluta
eventuella rörelser av rebeller mellan Georgien och Tjetjenien samt Ingushien.

Från och med månadsskiftet april-maj fram till november gäller sommarmandatet, övrig tid
vintermandat. Då sommarmandatet gäller genomförs två patruller om dagen samt 24-
timmarspatruller. Enligt vintermandatet genomförs en patrull per dag och inga 24 timmars
patruller.

År 2002 i missionsområdet

Under första halvåret har OSCE ej kunnat bekräfta några observerade gränspassager.

I februari rapporterades det om ökat antal tjetjener i Pankisidalen. Trots omfattande operatio-
ner av de georgiska myndigheterna, hade de inte lyckats få kontroll på området.



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

36

I februari anlände. cirka 150 amerikanska rådgivare till Georgien för att stödja georgisk militär
i terroristbekämpning. Georgiska myndigheter understryker att dessa är där endast för att träna
och utbilda georgiska styrkor och ej avsedda att deltaga i några direkta aktioner mot förmoda-
de tjetjenska rebeller i Pankisiområdet.

I juli ökade spänningen i området och antalet gränspassager ökade markant. Dessutom obser-
verade missionen helikoptrar samt lokaliserade kratrar efter bombfällningar i Girevi området.
Både ryska och georgiska gränsbevakningsstyrkor hade vid tillfället hög närvaro i området.
Den ökade stridsaktiviteten på den tjetjenska sidan har fått till följd att Girevi teamet av sä-
kerhetsskäl fått begränsningar i sin rörelsefrihet. Ingen patrullering får för närvarande ske
närmare än 1 km från gränsen, dessutom får Girevi teamet inte genomföra natt patruller.

Den 3 augusti omhändertog georgiska gränsbevaknings styrkor 7 tjetjenska rebeller. Samtliga
var mer eller mindre allvarligt skadade och fördes till Tblisi med helikopter den 5 augusti.

Den 4 augusti anklagades Ryssland för att ha genomfört bombräder i gränsområdet mot
Tjetjenien. Den 21 augusti rapporterade Gireviteamet en överflygning på hög höjd och den 23
augusti observerade en nattpatrull från Gireviteamet en kränkning av den internationella grän-
sen. Efter detta noterades ett antal detonationer både genom en visuell och en hörsel observa-
tion i riktning mot Pankisidalen. Den 25 augusti, startade georgiska säkerhetsstyrkor en ope-
ration i södra delen av Pankisidalen. Ca: 1 500 man deltog i operationen som syftade till att
försöka rensa ut de rebeller och kriminella element som har förskansat sig i Pankisidalen.

I Sno AOR startade de georgiska gränsbevakningsstyrkorna en större operation efter en inci-
dent den 20 september då en patrull från Sno utsattes för hot. Bakgrunden till detta är att en
OSCE - patrull påträffade ett antal uniformerade och beväpnade personer i den s.k. Norra da-
len ca: 20 km rakt söder om Vladikavkaz,. Den beväpnade styrkan omhändertog OSCE - pat-
rullen under ca: två timmar. Under den perioden förhandlade monitorerna om att frisläppas.
Den beväpnade styrkan var först mycket skeptisk till att låta patrullen lämna området, då detta
skulle röja deras gruppering. Efter utfästelser av monitorerna att inte avlägga rapport under de
närmaste 48 timmarna och att se till att ingen flygverksamhet förekom i området, lyckades
patrullen utverka tillåtelse att få lämna området. Styrkans storlek bedömdes till 12 st. Utöver
detta observerades längre in i ett närliggande skogsparti något som kunde liknas vid en för-
läggning där troligen ytterligare enheter var grupperade. Efter detta belades Sno patrullbas
med restriktioner i rörelsefriheten av de georgiska gränsbevakningsstyrkorna. Senare samma
dag utfärdade även missionen patrulleringsförbud för Sno patrullbas tills vidare.

Under september har de ryska styrkorna, enligt egna utsagor, utökats med ytterligare ca: 40
posteringar längs den georgiska gränsen. Även antalet georgiska posteringarna anges ha utök-
ats. Gisslanddramat i Moskva under oktober påverkade området genom att den militära akti-
viteten ökade i gränsområdet mellan Tjetjenien och Dagestan. Den 26 oktober belades Omalo
patrullbas med patrulleringsförbud.
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Inom OSSE: s ansvarsområde tömdes byarna på sina sommarboende under oktober. I bergs-
byarna bor under vintern endast de permanentboende kvar. Under november rapporterades
inga gränspassager. De flesta bergspassen var mer eller mindre omöjliga att passera på grund
av snö. Snölinjen gick i månadsskiftet november december vid ca: 2 500 m höjd och minus-
grader råder generellt dygnet om i bergen.

I slutet av november genomförde HoM (Head of Mission) ambassadör LaCombe, och
HoBMO (Head of Border Monitoring Organisation) General Hee ett besök i Moskva för att
klargöra missionens syn på en utökning till att omfatta även gränsen mot Dagestan. Ryssland
var i huvudsak positiv till en utökning och uttalade att de kommer att stödja förslaget när det
behandlas i permanenta rådet i Wien. Beräknad start för det utökade mandatet väntas bli den 1
januari 2003 och kommer att innebära en utökning till totalt som mest ca 150 observatörer.

Inga gränspassager har observerats eller rapporterats under december.

Patrullverksamheten pågår enligt det sedan 15 november gällande vintermandatet. Samtliga
tre baser är fullt operativa. Antalet monitorer är fortsatt uppe i full styrka, enligt vintermanda-
tet, om 42 st. monitorer.

Under förhandlingar i Wien i december fattades beslut om utökning av missionen. Beslutet
innebär bl.a. öppnande av fyra nya PB (Patrol Base) längs gränsen mot Dagestan, Napareuli
PB, Kvareli PB, Akhalsopeli PB och Kabali PB. Dessutom kommer en framskjuten logistik-
bas att upprättas i Telavi. Utöver den geografiska utökningen innebär beslutet en operativ ut-
ökning. Utökningen kommer att träda i full kraft då missionen återgår till sommarmandatet.
Det nya mandatet medför samtidigt en ökning av antalet monitorer. Mandatet gäller i denna
form fram till den 30 juni 2003.

Året 2002 vid den svenska kontingenten

Under februari påbörjade den svenske observatören sin tjänstgöring i missionen.

I juli stationerades den svenske gränsövervakaren på Omalo patrullbas och förflyttades i okto-
ber till Shatilibasen.

Erfarenheter från svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.11 UNMISET Östra Timor

United Nations Mission of Support in East Timor
Militära observatörer
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Etablerad
UNAMET juni 1999, UNTAET oktober 1999
UNMISET maj 2002

Operativ styrka
4478man trupp och 122 militärobservatörer (30 sep-
tember 2002)
Svensk styrka
2 militärobservatörer
Mandat
SCR 1410 förlänger mandatet till 20 maj 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNAMET upprättades för att genomföra en folklig konsultation om Östtimors status. En ma-
joritet 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. UN-
TAET:s mandatet har övergått till UNMISET med huvuduppgiften att stödja den nya admi-
nistrationen och att understödja den nationella polismyndigheten.

År 2002 i missionsområdet

Den 20 maj 2002 förklarades Östtimor som världens 192: a nation med Xanana Gusmao som
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president. Östtimor har beslutat att det officiella språket skall vara portugisiska. Endast 5 % av
den östtimoresiska befolkningen talar portugisiska, vilket har medfört att landet tog kontakt
med Portugal, som lovade ställa upp med ett antal språklärare.

Enligt säkerhetsrådets resolution 1410 har UNTAET upphört i samband med att Östtimor blev
en egen nation och en efterföljande mission, UNMISET (United Nations Mission of Support
in East Timor) har tagit över verksamheten. Den nya missionens mandat gäller under 12 må-
nader. Uppgiften för den nya missionen är bl. a. att stödja den nya administrationen i landet
samt understödja den nationella polismyndigheten. I UNMISET:s militära del skall det finnas
5.000 man trupp och 120 observatörer.

Den politiska situationen var lugn de första månaderna för den nya nationen Östtimor.

I augusti skedde en massflykt av 180 fångar från fängelset i Becora, Dili. Vid rymningen an-
gavs att detta var en protest mot att åtal ej väckts, trots att häktningstiden gått ut. Problemet är
att Östtimors premiärminister har understrukit att portugisiska ska användas i rättgången. För
närvarande finns det inga domare som talar portugisiska och UN Human Rights Officer på
Östtimor har föreslagit att indonesisktalande domare skall utnyttjas vid dessa rättgångar.

Flyktingströmmen från Väst Timor pågick under hela första halvåret och ökade kraftigt under
juni för att sedan under hösten minska markant. President Xanana Gusmao har besökt Väst
Timor vid flera tillfällen för att övertyga kvarvarande flyktingar att återvända till Öst Timor.

Successivt började Öst Timor ta över det militära ansvaret för nationen från FN. Den 23 juli
tog Öst Timor: s försvarsmakt (FALINTIL-FDTL) över ansvaret för regionen Lautem i östra
sektorn. Under oktober omgrupperade en av plutonerna till västra sektorn för att överta det
nepalesiska skyttekompaniets (UNMISET) övergivna förläggning. Den nya zeeländska batal-
jonen har överlämnat ansvaret för sektor syd-väst till den thailändska bataljonen. Nya Zee-
lands fortsatta bidrag är framöver endast stabsofficerare till olika PKF HQ (Peace Keeping
Forces Head Quarter). Den thailändska bataljonen lämande i november östra sektorn och
överlät sin bataljonsförläggning vid den viktiga strategiska flygplatsen i staden Baucau till
FALINTIL-FDTL

UNMOG (United Nations Mission Observer Group) har fått besked av FN att militära obser-
vatörer inte kommer att finnas kvar efter planerat slutdatum för missionen på Öst Timor. An-
ledningen är, enligt uppgift, att FN inte kommer att avdela några ekonomiska medel för en
fortsatt observatörsnärvaro. Ett första steg är att minska närvaron vid TCL (Tactical Coordi-
nation Line). Det planeras för närvarande att alla observatörer kommer att dras ur gränsregio-
nen under perioden juni till augusti 2003. Enligt information given från PKF HQ är PKFs sista
operationella dag på Öst Timor 20 maj, 2004. Tiden från maj fram till juni 2004 kommer det
endast att kraftsamlas mot att hemrotera förbanden, samt avsluta missionen.

UNPOL (United Nations Police) har överlåtit ansvaret för lag och ordning i flera distrikt till
ETPS (East Timor Police Service) och internationella poliser har nu endast en stödjande roll i
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dessa områden. ETPS har påbörjat rekrytering och utbildning. Målsättningen är att 2.830 poli-
ser skall vara färdigutbildade i mitten av 2003.

TNI (Indonesiska Armen) har under möten med PKF meddelat att de planerar att stänga ett
antal posteringar och observationspunkter längs med TCL.

Terroristattentatet på Bali den 12 oktober resulterade i en skärpning av beredskapen i hela Öst
Timor i syfte att förhindra ytterligare attentat. Då inget onormalt inträffade återgick man till
grundberedskapen den 24 oktober. Attentatet på Bali innebar att PKF flög in en krishante-
ringsstyrka och ledningsresurser till Denpasar (BALI) för att evakuera FN-personal som vista-
des på ön. Bali har varit ett populärt resmål för militär och civil FN-personal som tjänstgör i
Öst Timor.

Två större incidenter har påverkat missionen under november och december. Den 25 novem-
ber attackerade en folkmassa om cirka 250 personer polisstationen och UNMOG HQ i östra
sektorn. Under dagen hade protester framförts i en spontan demonstration mot den lokala po-
lisen TLPS3 och SPU4 på en lokal marknad. Incidenten startade med att två lokala poliser ska-
dades och ett FN fordon förstördes. Förhandlingar påbörjades för att lösa konflikten mellan
lokal ledare, språkrör för regeringen och UNPOL. Protesterna blev våldsamma och folkhopen
försökte att ta sig in på polisstationen. Protesterna yttrade sig i stenkastning mot stationen och
förstörelse av sex FN-fordon inom ett kort förlopp. Situationen eskalerade och den lokala po-
lisen sköt en stor mängd varnings skott varvid en person sköts i huvudet (överlevde). PKF: s
reserv flögs in till platsen och förstärkte säkerheten. PKF är sedan i höst urdragna ur sektor öst
p.g.a. personella neddragningar i missionen. Det är identifierat att det är lokala ledare5 som
ligger bakom incidenten. Deltagare i upploppet var bl.a. ett flertal f.d. gerilla medlemmar.

Den 4 december skedde en större incident som även övervakades av internationell massmedia.
Där ca. 2 000 människor demonstrerade framför regeringsbyggnaden i Dili mot en arrestering
av en student dagen innan. Demonstrationen blev våldsam och en folkmassa drog genom sta-
den. Fokus för folkmassan var FN: s polishögkvarteret där bl.a. en man sköts till döds. Resi-
denset för premiärministern, inrikesministern och en matvaruaffär brändes ned. Folkmassan
rörde sig snabbt ut från centrum och förstörde och plundrade ett flertal andra objekt. Bedöm-
ningen är att koordineringen skedde genom ett par lokala ledare som styrde folkmassan på ett
planlagt sätt. Ett tjugotal demonstranter är fortfarande i arrest under pågående utredning.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Under inledningen av första halvåret genomfördes rotation av personal planenligt och i övrigt
har verksamheten framförallt kretsat kring valet.

                                                
3 TLPS Timor Leste Police Sevice
4 SPU Special Police Unit (riot control et.c)
5 Ledare som har koppling till rörelsen CPD-RDTL.
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I februari insjuknade en observatör i ”dengue feber”, men tillfrisknade och var återställd under
nästkommande månad.

Den svenska kontingenten har i huvudsak genomfört rutinverksamhet under året.

C SWEDINT med delegation från SWEDINT samt HKV genomförde ett uppföljningsbesök
under slutet av oktober.
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Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.12 UNAMSIL Sierra Leone

United Nations Assistance Mission to Sierra Leone
Militära observatörer

FREETOWN

Bo

Makeni

Kenema

Daru

Port Loko

LIBERIA

GUINEA

Hastings

Lungi

Moyamba

HQ

Atlantic sea

Geografisk område
Sierra Leone
Högkvarter
Freetown
Etablerad
22 oktober, 1999
Operativ styrka
226 militärobservatörer och 17122 man trupp (30 sep-
tember 2002)
Svensk styrka
3 militärobservatörer
Mandat
SCR 1436 (2002) förlänger mandatet till 30 mars 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Inledningsvis att säkra viktiga flygfält och garantera rörelsefrihet för att möjliggöra humanitä-
ra insatser. Därefter skall FN avväpna och demobilisera/upplösa förband och paramilitära en-
heter för integration i samhället.
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År 2002 i missionsområdet

Situationen var fortsatt lugn under året i Sierra Leone. Dock har det varit oroligheter vid grän-
sen mot Liberia. Soldater från Liberia gick över gränsen och plundrade civilbefolkningen på
mat och tillhörigheter. Oftast var det gerillasoldater från LURD gerillan.

Inom ramen för DDR (Disarmament, Demobilisation and Reintegration programmet) fullföljs
”reintegration” i takt med att ekonomiska medel tillförs.

I januari deklarerade president Kabbah att kriget mellan regeringen och rebellerna officiellt
var avslutat.

Den 14 maj genomfördes var presidentval som resulterade i att president Kabbah omvaldes
för ytterligare 5 år.

Flyktingfrågan var under juni fortsatt problematisk med ett stort antal flyktingar i Sierra Leone
och Liberia.

Ett annat område som vållar mycket problem är diamantbrytningen. Problemet är vem som
äger rätten till marken och därmed diamantbrytningen. Det är många intressenter inblandade i
den vinstrika verksamheten och de enda som får köpa en licens är medborgare i Sierra Leone.

Under september månad beslutade säkerhetsrådet att under de nästkommande 8 månaderna
minska truppen med 4 500 man samtidigt som CIVPOL utökas från 40 till 170 man. Samtidigt
beslutar ECOWAS att sända 4 000 man. Detta innebär att UNAMSIL ska bestå av 16.900
man trupp från november till nästa truppreducering som beräknas ske vid årsskiftet.

I december fortsatte situationen att vara orolig vid gränsen mot Liberia. Stridsaktiviteten är
fortsatt hög inom Kolahun distriktet. Nästan dagligen kan militära observatörspatruller längs
gränsen mycket tydligt höra ljudet från skottlossning med eldhandvapen, granatkastare och
artilleri. Det pågår omfattande strider om ett antal städer i nordvästra Liberia. Såväl AFL
(Armed Forces Liberia) som LURD överskrider gränsen mot Sierra Leone kontinuerligt, bl.a.
för att stjäla mat.

Reintegreringen pågår för fullt och för närvarande har ca 14 000 soldater genomfört denna, ca
19 000 är under genomförande och ytterligare ca 23 000 väntar på att påbörja reintegrering.
Dessa siffror måste behandlas med en viss försiktighet då många f.d. kombattanter försöker
registrera sig flera gånger för att få mer ersättning. De flesta programmen omfattar utbildning
under 6 till 9 månader. Kommande program inriktas mot en större satsning i landets östra de-
lar.

En stor påfrestning för landet är flyktingproblemet. Egna Sierra Leone flyktingar s.k. "returne-
es" kommer tillbaka från grannländerna och skall transporteras till sina gamla hemorter där
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infrastrukturen är förstörd. Till Sierra Leone kommer fortfarande stora flyktingskaror från Li-
beria. Det beräknas att i början av december finns ca 56 000 flyktingar i hela landet. Under
december har situationen förvärrats i flyktinglägren, eftersom UNHCR (United Nations High
Commission of Refugees) inte erhållit utlovade resurser, därför hålls endast existensminimum
i lägren. Fortfarande finns ca 300 000 flyktingar kvar i lägren enligt rapport från december.
Dessa läger stöds i många fall inte längre av NGO:s (Non Governmental Organisations).

Tack vare torrperioden har förutsättningarna för hjälporganisationer att nå avlägsna byar ökat
markant. Bara under december delade WFP (World Food Program) ut två månaders matran-
son till 100.000 flyktingar.

I Freetown skedde i december gemensam patrullering nattetid såväl med lokal polis (SLP)
som med trupp. Orsaken är ökade oroligheter, kriminalitet och demonstrationer i huvudstaden.

Händelser i Elfenbenskusten i slutet av året har inte påverkat läget i Sierra Leone.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Representanter från utrikes-, försvarsdepartementet, HKV och SWEDINT besökte under mars
missionen. Under september månad besöktes missionen av SHIRBRIG under ledning av
Briggen Sten Edholm.

Under oktober/november genomfördes rotation av samtliga svenska militärobservatörer.
Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.13 UNMEE Etiopien och Eritrea

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

Geografisk område
Etiopien och Eritrea.
Högkvarter
Headoffice ASMARA, Headoffice AddisAbeba
(blivande) Force HQ i Asmara
Etablerad
Juni 2000.

Operativ styrka
3917 man trupp och 212 militärobservatörer (30 sep-
tember 2002)
Svensk styrka
6 militärobservatörer
Mandat
SCR 1434 (2002) förlänger mandatet till 15 mars 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

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

Mandatet omfattar:
1. Övervakning av stilleståndsavtalet
2. Assistans till parterna att följa avtalet
3. Övervakning av det etiopiska tillbakadragandet och därefter övervaka de etiopiska  styr-

korna
4. Övervakning av att eritreanska styrkor ej grupperas närmare motparten än 25 km och där-
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efter övervaka de eritreanska styrkorna
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

År 2002 i insatsområdet

Den militära situationen har varit lugn under juni. Gränsdragningen mellan de båda länderna,
framtagen av gränskommissionen (Boundary Commission) den 13 april, har inte medfört någ-
ra oroligheter hittills. I december hade gränsdragningskommissionen ännu inte informerat om
den nya gränsens läge. Informationen om gränsdragningen är utlagd på Internet. I slutet av
december rapporteras ännu inga reaktioner på gränsens läge

Under juli och augusti månad har EDF (Eritrean Defence Forces), genomförde truppförflytt-
ningar från olika delar av Eritrea till områden norr om TSZ (Temporary Security Zone), nära
gränsen till Sudan i Sector West. Trupperna är lätt beväpnade och har haft till uppgift att ge-
nomföra olika jordbruksaktiviteter.

I september rapporterades det att fyra av fem minröjningsorganisationer utvisats från Eritrea.
Bakgrunden till utvisningarna är att regeringen misstänkte att personal anställda vid organisa-
tionerna, mot betalning, organiserat smuggling av unga eritreaner till gränsen mellan Etiopien
och Sudan. Dessutom anser den eritreanska regeringen att landets egen minröjningsorganisa-
tion EDA (Eritrean Demining Agency) kan göra minröjningsarbetet till en lägre kostnad.

Problem avseende ”freedom of movement” för UNMEE på den Eritreanska sidan har pågått
under året.

Arbetet under december månad har fokuserats på att kontrollera eritreansk polis och milis i
TSZ, samt militära enheter i gränsområdet utanför säkerhetszonen mellan Eritrea och Etiopi-
en. Den militära situationen har varit lugn och inga större truppförflyttningar har skett. Dock
har djiboutisk militär genomfört, vad man tror är träningsaktivitet på eritreansk mark i östra
sektorn.

År 2002 vid den svenska kontingenten

Under första halvåret har rotationer av svensk personal samt en minskning från sju till fem
observatörer genomförts planenligt.

I slutet av juni tillfördes ytterligare en svensk till missionen med placering vid MACC (Mine
Action Coordination Centre), i befattning som samverkansofficer.
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Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.14 JMC-IMU Sudan

Joint Military Commission - International Monitoring Unit
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

Geografisk område
Nuba bergen i Sudan
Högkvarter
Kadugli
Etablerad
Under uppbyggnad

Operativ styrka
6 militära och 25 civila monitorer
Svensk styrka
2 militära monitorer
Mandat
Mandatet gäller till 19 januari 2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Den 19 januari 2002 undertecknades ett avtal om vapenvila i Nubabergen mellan Sudans rege-
ring och rebellrörelsen SPLM (The Sudan Peoples Liberation Movement). Avtalet föreskriver
bland annat upprättande av en gemensam militärenhet, JMC (Joint Military Commission),
bestående av parterna med internationellt deltagande, samt en internationell övervakningsme-
kanism, IMU (International Monitoring Unit). Enheternas huvuduppgifter är att bevaka efter-
levnaden av vapenstilleståndet och att på plats koordinera humanitära insatser.
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År 2002 i missionsområdet

Efter 15 års krig i Nubabergen undertecknades det ett eldupphörsavtal (Nuba Mountains cea-
se-fire agreement) den 19 januari 2002 i Schweiz mellan GoS (Sudans regering) och den su-
danesiska rebellrörelsen SPLM/NUBA (The Sudan Peoples Liberation Movement/NUBA).
Området som eldupphörsavtalet begränsas till är Nubabergen och gäller inte hela Sudan. Om-
fattning i stort av eldupphöravtalet:
1. Omedelbart eldupphör
2. Ett successivt tillbakadragande av alla militära enheter till försvarspositioner
3. Parterna underlätta humanitär hjälp till Nuba bergen
4. Tillskapandet av en internationell övervakningsstyrka, JMC/IMU.
5. Mandatet är inledningsvis sex månader, fram till 19 juli 2002. Mandatet kan förlängas

med sex månaders intervaller om parterna så önskar. Beslut om förlängning tas senast 30
dagar före mandatets utgång.

Den 20 juli 2002 avslutades fem veckors fredsförhandlingar i den kenyanska staden Machakos
mellan GoS och SPLM/A (Sudan Peoples´s Liberation Movement/Army). Parterna skrev un-
der ett protokoll som bl. a. ger södra Sudan administrativt självstyre under en 6-års period och
undantar dem från de islamiska lagar (sharia) som gäller i norra Sudan. Parterna enades också
om att en folkomröstning skall genomföras avseende självständighet för södra Sudan alterna-
tivt ett fortsatt enat Sudan. En annan viktig fråga som kvarstod att lösa var hur oljeinkomster-
na i Sudan ska fördelas. USA stödjer fredsansträngningarna genom att skicka sitt speciella
sändebud, f d senatorn John Danforth, till Sudan i början på augusti. USA har under de se-
naste 12 månaderna agerat aktivt i Sudan för att få till stånd ett fredsavtal gällande hela Sudan.

Den 12 augusti återupptogs fredsförhandlingarna i den kenyanska staden Machakos. Samtalen
pågick fram till den 26 augusti. I början av september fortsatte det fredsförhandlingar Macha-
kos. I början av oktober blev läget mer komplicerat när det gällde att få parterna tillbaka till
förhandlingsbordet, på grund av NDA (National Democratic Alliance) en fristående ”fraktion”
men under SPLA kontroll. NDA intog då Hamashkurb och Shallob i östra Sudan vid gränsen
till Eritrea. Man hotade sedan att anfalla staden Kassala som är en viktig stad på vägen mellan
Khartoum och Port Sudan. Sudan anklagar Eritrea för att understödja NDA i dessa strider.
Den 15:e oktober nåddes en överenskommelse om att fredssamtalen i Machakos skall åter-
upptas och att alla stridigheter skall inställas samt att vapenstillestånd skall gälla med början
den 17:e oktober klockan 1200. Sedan man skrev på avtalet har båda parter anklagat varandra
för att ha brutit avtalet.

Parallellt med fredsförhandlingarna i augusti pågick och slutförts förhandlingar mellan GoS
och SPLM/A. Förhandlingarna avhandlade en ny mission ”Protection of Non-combatant civi-
lians and civilian facilities from military attack” vilken skall upprättas. Missionen har för-
handlats fram med hjälp av USA. Ett kontor kommer att upprättas i Khartoum samt Rumbeck.

Den 1 september intog SPLM/A den strategiskt viktiga staden Torit som ligger på en av hu-
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vudvägarna som leder till den viktiga regeringskontrollerade staden Juba. Torit är SPLM/A: s
före detta högkvarter som man förlorade till regeringssidan 1992. Torit är den andra större
staden i söder som faller i SPLM/A: s händer. Dagen efter gav president Omar Hassan al-
Bashir order om allmän mobilisering av sina trupper för att återerövra Torit samt strida mot
SPLM/A i södra Sudan. Dessutom skulle fredsförhandlingarna med SPLM omedelbart upphö-
ra och förhandlingsdelegationen återvända till Khartoum. Regeringssidan genomförde under
september av månaden ett antal attacker i södra Sudan för att återta staden Torit. Rapporter
från området säger att 1000-tal dödats och sårats, offren är både militära och civila. Staden
hålls fortfarande av SPLM/A. Den 8:e oktober återtar GoS staden Torit, SPLM/A säger att
man genomfört en ”taktisk reträtt”.

Fredagen den 27 september stängde regeringen luftrummet för allt flyg över södra Sudan
(Eastern and Western Equatoria Provinces). Detta flygförbud gällde i nio dagar. För FN inne-
bar det att alla humanitära flygningar ställdes in. Den 6:e oktober upphävdes flygförbudet som
infördes den 27 september. Detta i sin tur innebar att FN omedelbart kunde återuppta sina
humanitära flygningar.

I oktober pågick fredsförhandlingar i den kenyanska staden Machakos. Denna session av för-
handlingarna avslutades den 18 november med att parterna sammanfattar förhandlingsläget.
Frågor specifika för Nuba Mountains behandlades ej. Förhandlingarna beräknas återupptas
den 6 januari. Då SPLM uttryckt missnöje kring viktiga principfrågor, främst maktdelning,
spekuleras det om ett eventuellt möte i USA innan förhandlingarna i Machakos återupptas.

Eldupphöravtalet höll fortfarande i november. Allvarligaste incidenten mot eldupphöravtalet
inträffade på GoS kontrollerat område där en dödsskjutning av en SPLM/A soldat inträffade.
JMC/JMM-polisteam genomförde en grundlig utredning som presenterades på JMC mötet i
Um Sirdiba. Båda sidor accepterade vad teamet kommit fram till och fallet är avslutet. Denna
incident har dock lett fram till att Sector 3 under månaden har utökat sin patrullering i detta
område. Ett annan vanligt förekommande orsak till klagomål är när ”Bagarra” (ett nomadfolk)
flyttar sig och sin boskap. Rörelsen går nu från norr mot söder och här kommer man i konflikt
med den bofasta befolkningen på båda sidor (GoS/SPLM), till saken hör att Bagarras ofta är
beväpnade.

HoM (Head of Mission), Brigadgeneral Wilhelmsen, var i Nairobi under november för att
diskutera förlängning av mandatet med SPLM. Motsvarande diskussion har redan ägt rum
med regeringssidan i Khartoum. GoS har informellt ställt sig positiva till en förlängning av
JMM mandat med ytterligare sex månader.

EU har tillsammans med FN genomfört en övergripande kartläggning av minläget i insatsom-
rådet. Undersökningen visar att delar av området är minerat, det kan dock ej med säkerhet
påvisas var mineringarna finns.

Båda parter har formellt deklarerat vilja att förlänga eldupphöravtalet ytterligare sex månader
från december. Budgetdialog med bidragarländer pågår för nästa mandatperiod.
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Reviderade evakueringsplaner har under december utarbetats. Dessutom har planer för att
stödja en eventuell FN-insats i södra Sudan utarbetats. Planeringen är nu fokuserad till priori-
teringar för nästa mandatperiod.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan
Den 13 april ankom den svenska kontingenten till Khartoum. Inledande kontakter togs med
den svenska ambassaden i Nairobi samt med det svenska konsulatet. Under juli månad lämna-
de två monitorer Sudan. Under augusti anlände en monitor och under november en ny kon-
tingentchef.

Missionen hade inledningsvis problem att bli operativa, främst beroende på avsaknad av lo-
kaler, utrustning och brist på monitorer.

Den materiella uppbyggnaden styrs av US State Department, som nyttjar PAE (Pacific Archi-
tecture Engineering) för ändamålet. Detta sätt att arbeta har inte varit helt friktionsfritt.

Minläget är osäkert och arbete pågår för att säkra vägarna Kadugli/Tillo samt Kauda.

Sjukvårdsresurserna har successivt förbättrats under året främst vad avser personal och evaku-
eringsmöjligheter.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

En nyetablerad mission ställer särskilda krav på uppföljning av framför allt säkerhetsläget,
sjukvårds- och sjukvårdstransportresurser, evakueringsplaner samt tillgång till färskt vatten
och livsmedel. Rekrytering av personal bör vid en nyetablerad mission inriktas främst mot
personal som har erfarenhet från andra missioner.

MoU (Memorandum of Understanding), med tillhörande underdokument, bör vara färdigför-
handlade mellan deltagarländerna innan personal sänds till området.

Personal i detta område bör utrustas med nationella sambandsmedel för att kunna upprätthålla
kontakt med Sverige.
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2.15 CMAC/MDD Kambodja

Cambodian Mine Action Centre/Mine Detecting Dog Program
Tekniska rådgivare

Phnom Penh

LAOS
THAILAND

VIETNAM

South
China
Sea

Gulf of
Thailand

Mekong

Kampong
Chhnang

Battambang
province

Bavel

Battambang

Siem Reap

Geografisk område
Kambodja
Högkvarter/CMAC
Phnom Penh
Etablerad
September 1997
Operativ styrka

Svensk styrka
2 officerare (december månad 2002)
Mandat
Svenskt regeringsbeslut om biståndsprojekt

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

SIDA fattade den 17 oktober 1996 ett beslut att låta FM bygga upp en hundtjänstenhet inom
CMAC (Cambodian Mine Action Centre). SWEDINT leder insatsen i samverkan med Försva-
rets hundtjänstenhet (FHTE) som är funktionsansvarig för minhundsverksamheten. Slutmålet
är fem operativa minhundsteam om sex hundekipage samt inhemsk förmåga att dressera
hundar och utbilda personal. Regeringen har beslutat att förlänga verksamheten till den 31
december 2002, då svenska FM avbryter sin medverkan.

År 2002 i missionsområdet

Det första kommunalvalet på 60 år hölls i början av februari 2002. Kommunalvalet genom-
fördes utan några större störningar och de förväntade politiska oroligheterna efter valet ute-
blev. Valresultatet innebar att det styrande partiet förlorade sin majoritet över de 1621 kom-
munerna och fick bilda koalition med Funcinpec och Sam Rainsy Party (SRP).

Under året har FN beslutat att inte stödja rättegångar mot f.d. Röda Khmerer. FN motiverar
sitt beslut med att rättegångarna inte sker i enlighet med internationell lag. Flera länder har
vädjat till FN att ompröva beslutet.

Det har rapporterats om att olika kriminella grupper, som betecknas som före detta Röda
Khmerer, befinner sig i gränsområdet till Thailand. Dessa grupper terroriserar befolkningen,
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rånar utlänningar och tar gisslan. Grupperna är tungt beväpnade och opererar i otillgängliga
bergsområden.

Under maj månad började regnperioden, vilket tvingade CMAC att göra uppehåll i minröj-
ningsarbetet. Under augusti inträffade stora översvämningar, vilket påverkade 1-1,5 miljoner
människor i landet. Cirka 500 000 personer tvingades lämna sina hem. Områdena kring flo-
derna Mekong och Tonle, samt runt sjön Tonle Sap drabbades hårdast. Stora arealer odlings-
bar mark har förstördes. I oktober var det hundra tusentals människor som led brist på boende
och mat efter att tvingats flytta från drabbade områden. Dessutom hade stora mängder ris gått
till spillo.

Under 3-6 november var Kambodja värdland för ASEAN (Association of South East Asian
Nations) Summit Meeting. Det var första gången som Kambodja var värdland för denna kon-
ferens.

I december månadsrapport beskrivs läget i Kambodja som ”normalt” lugnt. Den uppmärk-
sammade rättegången mot en f.d. ledare för Röda Khmererna, som anklagats för att ha givit
order om avrättning av 13 kambodjaner och tre västerländska ”backpackers” vid ett tågrån
1994, slutade med att Sam Bith, den f d ledaren, dömdes till livstids fängelse.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

Nytt avtal mellan Sverige/SIDA (Swedish International Development Agency) och FN/
UNDP (United Nations Development Program) undertecknades i januari efter ett år utan avtal
med FN.

Under januari tog OPIL (Operativa Insatsledningen) och SWEDINT i samverkan med MDD
(Mine Detecting Dog Program), fram ett underlag för SIDA angående förlängning av projektet
under andra halvåret 2002. Målet är att avsluta projektet och överlämna det till Kambodja.

SIDA:s expertteam har granskat projektet och inlämnat sin rapport i början av februari. Rap-
porten påtalade bl.a. brister inom främst CMAC ”management” och veterinärtjänst.

Den 6 september inträffade en olycka där en oxe utlöste en mina i ett område som var genom-
sökt med hundar. Den efterföljande utredningen gav vid handen att minan var markerad av
hund men förklarad som falskmarkering av personal med minsökare.

SWEDINT har under året genomfört regelbundna åtgärdsresor i syfte att besiktiga och åtgärda
skador på hundarna samt medverka vid utbildning av lokala veterinärer. SWEDINT och
FHTE stödde CMAC med utbildning i hundköp i Sverige och Tyskland under september må-
nad.

Under 2002 har team 5 blivit certifierat och påbörjade sitt operativa arbete under juni månad.
CMAC har under andra hälften av 2002 haft fem team operativa. Totalt har under året knappt
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1 000 000 kvm genomsökts och man har funnit 467 objekt vilket är ca 20 % över det förvän-
tade resultatet.

Samtliga av FM inköpt materiel som bekostats av SIDA har överlämnats till CMAC.

Särskild årsrapport skrivs av kontingentchefen och utges senare.

Rotation av svensk personal har skett enligt plan under juni månad. Bemanningen reducerades
från fyra till två rådgivare inför avslutningsfasen.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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2.16 Ekonomisk redovisning

Anslagspost 1

Mission Land/omr. Pers
2002

Anslag
FM 2002

Utfall
2002

Diff. ansl-
utfall
2002

Not

UNTSO M-Ö 7 8 700 7 463 1 237 1
UNMOGIP Indien/Pakistan 6 7 600 6 364 1 236 2

UNIKOM Irak/Kuwait 2 3 000 2 342 658
UNOMIG Georgien 3 4 900 3 852 1 048
NNSC Korea 4 7 000 6 727 273
EUMM Balkan 7 8 400 7 587 813
MINUGUA Guatemala 1 1 300 890 410
MONUC DR Kongo 2 2 600 2 639 -39 3
UNAMA Afghanistan 1 1 700 1 821 -121
OSCE/GEORGI
EN

Georgien 2 2 000 797 1 203 4

UNMISET Östtimor 2 2 300 1 854 446
UNAMSIL Sierra Leone 3 3 700 3 020 680
UNMEE Etiopien 5 6 600 5 395 1 205
Övrigt Gemensamma

missionskost-
nader

4 500 2 714 1 786 5

FN inbetalning 0 -1 480 1 480 6
Summa 45 64 300 51 985 12 315

Allmänt (avser samtliga missioner)
Underutnyttjandet beror bl.a. på minskade familje- och personalkostnader än vad som var be-
räknat. Övriga orsaker till skillnaden mellan tilldelade ramar och låga prognoser är föränd-
ringar avseende rotationer (OSCE) samt överbudgetering.

Not 1
Försvarsmakten och Utrikesdepartementet har den 10 juli 2002 överenskommit om att befatt-
ningen som chef OGG skall tillsättas utöver nuvarande numerär i missionen. Hänvisning
HKV skr, FMO 2002-07-04, 01 800:68315. Underutnyttjandet beror i övrigt på lägre familje-
kostnader (familjerna åkte hem efter beslut mht det spända läget, varav endast vissa familjer
har rest tillbaka).

Not 2
UNMOGIP överbudgeterades med ca 400 tkr (planerad reserv, vilken inte nyttjades) enligt
överenskommelse med RK. Underutnyttjandet beror i övrigt på lägre familjekostnader orsakat
av att familjerna har blev ”hemkommenderade” mht det konflikterna i missionsområdet.
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Not 3
Överutnyttjandet beror på att utgifter för MONUC utökning under senare delen av 2002 har
belastat denna uppgift.

Not 4
Budget för 2002 avser 2 observatörer. Endast en observatör har tjänstgjort under hela året.

Not 5
Underutnyttjandet beror främst på att EUMM kursen ställdes in samt minskade utgifter avse-
ende instruktörer (UNMOC och EUMM) och deltagande vid återträff.

Not 6
Återbetalning från FN avseende enskilda missioner.
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Anslagspost 5

Mission Land/omr. Pers
2002

Anslag FM
2002

Utfall
2002

Diff. ansl-
utfall 2002

Not

EUMM Balkan 1 2 904 1 782 822 1
JMC SUDAN 3 5 500 3 273 2 227 2
UNMEE Etiopien 1 750 520 230 3
MONUC Kongo 3 1 600 0 1 600 4
Fältsjh. FN 1 800 117 1 683 5
Summa 8 12 254 5 692 6 562

Not 1
Avser beslut om utökning med tre monitorer till EUMM under perioden oktober 2001 till april
2002 (RB 2001-10-04, UD2001/1301/EC). Verksamheten avser dessutom beslut om förläng-
ning av ovanstående utökning med tre monitorer till EUMM under perioden april till juli (RB
2002-04-11, UD2002/555/EC) samt förlängning av en monitor från juli till oktober (RB 2002-
06-13, UD2002/957/EC). I RB 2002-10-03 UD2002/1503/EC beslutades om ytterligare en
förlängning med en monitor från oktober 2002 till januari 2003. Underutnyttjandet beror
främst på lägre utfall avseende boendekostnader än planerat, dessutom har FM erhållit mer
resurser än det reella behovet.

Not 2
Omfattar tre observatörer i SUDAN från april 2002 intill preliminärt december 2002 (RB
2002-04-11, Fö2002/910/MIL). Det låga utfallet grundar sig på att endast 2 observatörer var
insatta i operationsområdet mot 3 budgeterade, samt att budgeterade osäkerheter inte har
nyttjats. Beslut har fattats om en fortsättning av insatsen för svensk del (RB saknas dock)

Not 3
Omfattar en observatör/rådgivare avseende EOD frågor i UMEE (RB 2002-05-30,
UD2002/873/GS).

Not 4
Omfattar tre observatörer i MONUC (RB I:2 2002-07-18 UD2002/1164/GS). Underutnyttjan-
det beror på att utgifter för MONUC utökning under senare delen av 2002 har belastat ordina-
rie MONUC uppgift. Dessutom påbörjades insatsen (utökningen) avsevärt senare (27/11) i
operationsområdet än vad som var planerat. Planerades påbörja i augusti 2002.

Not 5
Omfattar leverans av fyra fältsjukhus till FN (RB 2002-07-18 UD2002/1163/GS). Samord-
ningsresa är genomförd. FN kommer inte att motta fältsjukhus under 2002, vilket innebär att
det huvudsakliga utfallet kommer ske under 2003.



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

59

3 Återapporteringskrav 14

3.1 Bakgrund

Regeringen har med Regeringsbeslut 2, Fö2002/422/SI 2002-0613, ”Uppdrag till Försvar-
smakten i samband med antagande av partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap för fred”,
fastställt att vidtaga åtgärder för att tillgodose kraven i 63 partnerskapsmål. Försvarsmakten
har vidare fått i uppgift att i årsredovisningen för år 2002 redovisa utvecklingen av dessa åt-
gärder enligt ovan.

3.2 Sammanfattning

Försvarsmakten bedömer att 23 av de uppsatta målen är uppnådda, samt att avseende 38 av
desamma utvecklingen fortsätter enligt plan. För 2 av målen har implementering ännu ej på-
börjats. För de uppnådda målen har Försvarsmakten ambitionen att bibehålla denna nivå. För
målen under utveckling och de ännu ej påbörjade är resurser avdelade för att uppnå desamma
inom ansatt tid.

3.3 Målvis redovisning

Målnummer G 0355 Målbenämning Language Requirement
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan. Åtgärder för att

om möjligt ytterliggare höja ambitionen övervägs löpande.

Målnummer G 2702 Målbenämning CJTF HQ Augmentation
Status Målet är till del implementerat.
Utveckling Riktade insatser genomförs kontinuerligt för att nå målet. På sikt

inarbetas dessa inom ramen för ordinarie officersutbildning, främst
vid Försvarshögskolan.

Målnummer G 2781 Målbenämning Message System Upgrade
Status Målet är till del implementerat.
Utveckling Olika typer av gränssnitt är under utveckling respektive anskaff-

ning för att kraven skall kunna innehållas.

Målnummer G 2865 Målbenämning Internal and External HQ Information
System (IS) Support

Status Målet är till del implementerat.
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Utveckling En genomgripande analys av detta partnerskapsmål genomförs vid
Försvarets Materielverk. Då denna är genomförd kan materiella
behov för full implementering fastställas.

Målnummer G 2866 Målbenämning Communication and Information
Systems (CIS) Security

Status Målet är till del implementerat.
Utveckling En översiktlig teknisk analys är genomförd. Ytterliggare analys

erfordras, då full implementering av detta mål kommer att få långt-
gående tekniska konsekvenser. Ett särskilt, sedan länge för NATO
påtalat, problem är att NATO ej delgivit Sverige erforderlig infor-
mation och materiel för kryptering. Utan detta kan målet ej fullt ut
implementeras.

Målnummer G 3540 Målbenämning Psyops Support Elements
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling En förstudie pågår, med syfte att samla in relevanta fakta. Därefter

kan huvudstudien genomföras.

Målnummer G 3782 Målbenämning General CIMIC Companies
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer G 3783 Målbenämning CIMIC Functional Specialist Team
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Basen för rekrytering kommer att ytterliggare breddas genom sam-

arbete mellan Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten.

Målnummer G 4000 Målbenämning Multinational Joint Logistics Centre
(MJLC) Staff

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt deltagande i kurser och övningar planeras, främst för att

öka volymen utbildad personal.

Målnummer G 4001 Målbenämning Logistics Liaison Personnel
Status Målet är fullt implementerat.
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Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-
rade.

Målnummer G 4002 Målbenämning Logistics C2 Augmentation
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer G 4050 Målbenämning Allied Deployment and Movement
System (ADAMS)

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer G 4051 Målbenämning ADP-link for Logistic Reporting
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling En studie pågår, med syfte att fastställa möjligheter och kostnader

för att sammankoppla de svenska logistikrapporteringssystemen
med NATO:s, samt tidsförhållanden för sådana åtgärder.

Målnummer G 4052 Målbenämning Logistic Support Asset Tracking
System

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling En studie pågår, med syfte att skapa rekommendationer för i vilken

omfattning ett sådant system skall introduceras.

Målnummer G 4055 Målbenämning NATO Codification System
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling En studie pågår, med syfte att skapa rekommendationer för i vilken

omfattning ett sådant system skall introduceras.

Målnummer G 4250 Målbenämning Single Fuel Concept
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling En studie pågår, med syfte att skapa rekommendationer för i vilken

omfattning ett sådant koncept skall introduceras.
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Målnummer G 4251 Målbenämning Tactical Fuel Handling Equipment
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Åtgärder genomförs successivt, så att målet skall vara fullt imple-

menterat vid år 2004 utgång.

Målnummer G 4350 Målbenämning Biological Warfare Vaccine Stock for
Deployable Forces

Status Målet är partiellt implementerat.
Utveckling Anthrax vaccin kommer att vara tillgängligt för Försvarsmaktens

berörda förband när detta vaccin är godkänt av Socialstyrelsen.

Målnummer G 4424 Målbenämning NBC Defence
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Kompletterande utbildning och materielanskaffning är inplanerat

så att målet fullt ut kan uppnås.

Målnummer G 4490 Målbenämning NBC Protection
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Studier och prov är planerade för att skapa underlag för materielbe-

ställningar.

Målnummer L 001 Målbenämning Land Operations and Training
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt implementering pågår. Åtgärder för att om möjligt ytter-

liggare höja ambitionen övervägs löpande.

Målnummer L 0041 Målbenämning Multinational Formations for NATO-
led PfP Operations

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt implementering pågår, med målsättningen att hålla i rege-

ringsbeslutet ansatta krav.

Målnummer L 0046 Målbenämning Combat Units for NATO-led PfP Op-
erations

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt implementering pågår, med målsättningen att hålla i rege-
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ringsbeslutet ansatta datum och krav.

Målnummer L 0047 Målbenämning Combat Support Units for NATO-led
PfP Operations

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer L 0316 Målbenämning Ground Liaison Elements (GLE)
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer L 0318 Målbenämning Forward Air Controllers (FAC)
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande, är inpla-

nerade.

Målnummer L 0541 Målbenämning Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt utveckling avses genomföras.

Målnummer L 0550 Målbenämning Unattended Ground Sensors (UGS)
and/or Land Surveillance Sensors

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatta studier och försök är planerade.

Målnummer L 0827 Målbenämning Night Vision Thermal Imagery De-
vices

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Ingen fortsatt utveckling riktat specifikt emot partnerskapsmålet

planeras.

Målnummer L 0940 Målbenämning Target Acquisition/Locating Equip-
ment

Status Målet är fullt implementerat.
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Utveckling Ingen fortsatt utveckling riktat specifikt emot partnerskapsmålet
planeras.

Målnummer L 0956 Målbenämning Forward Observers
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Analys av hur att modifiera svenska metoder och säkerhetsbe-

stämmelser för att också uppfylla NATO krav pågår.

Målnummer L 1033 Målbenämning Engineer Construction Capability
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande, är inpla-

nerade.

Målnummer L 1036 Målbenämning Improvements in Mine Detection and
Mine Clearing Capabilities

Status Implementering har ännu ej inletts.
Utveckling Delar av den nödvändiga materielen kommer att vara tillgänglig

under år 2003, resterande delar tillkommer under 2004-2005.

Målnummer L 1410 Målbenämning Short Range Air Defence (SHORAD)
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Studier av möjligheter att implementera NATO-kompatibel identi-

fieringsutrustning kommer att genomföras.

Målnummer L 2721 Målbenämning Internal Structure of Land Force
Headquarters

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande, är inpla-

nerade.

Målnummer L 2801 Målbenämning Update of Tactical Communications
Systems

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande, är inpla-
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nerade.

Målnummer L 4211 Målbenämning National Support for deployed forces
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt analys av den stora mängd STANAG´s som är kopplade

till detta mål pågår. Därefter kommer förmågan att ytterliggare ut-
vecklas för att nå målet.

Målnummer L 4212 Målbenämning Combat Service Support (CSS) for
NATO-led PfP operations

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer L 4244 Målbenämning Medical Support for NATO-led PfP
operations

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatta åtgärder, främst för att öka volymen utbildad personal

planeras.

Målnummer L 4252 Målbenämning Fuel handling for Ground Vehicles
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Inga andra insatser än de som erfordras för bibehållande är inplane-

rade.

Målnummer M 0001 Målbenämning Maritime Operations – Basic Trai-
ning

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan. Åtgärder för att

om möjligt ytterliggare höja ambitionen övervägs löpande.

Målnummer M 0002 Målbenämning Maritime Operations – Advanced
Training

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan. Åtgärder för att
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om möjligt ytterliggare höja ambitionen övervägs löpande.

Målnummer M 0041 Målbenämning Rapidly Deployable Maritime Forces
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt utveckling pågår. Ett stort problem är bristen på tillgång

till dokumentation och materiel, främst på ledningssidan.

Målnummer M 2330 Målbenämning Underwater Telephone (UWT)
Equipment

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Upphandling pågår i syfte att uppnå målet.

Målnummer M 2404 Målbenämning Maritime Mine Warfare – Route Sur-
vey and Data Collection

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling All erforderlig dokumentation är ej tillgänglig från NATO. Prin-

ciper och materiel för skyddad dataöverföring saknas likaså.

Målnummer M 2842 Målbenämning Maritime Communications
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Prov och försök pågår, men genombrott kan ej nås förrän doku-

ment och materiel delges. Sedan länge har det för NATO påtalats
att NATO ej delgivit Sverige erforderlig information och materiel
för kryptering. Utan detta kan målet ej implementeras.

Målnummer M 2849 Målbenämning Submarine Communications
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Dokumentation och materiel för skyddad, interoperabel, lednings-

utrustning har ej delgivits Sverige från NATO.

Målnummer M 4021 Målbenämning Theatre Logistics Requirements –
MNLC (Maritime) Staff

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Fortsatt deltagande i utbildningar och övningar för att kunna upp-

fylla målet planeras.
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Målnummer M 4173 Målbenämning Strategic Movement Requirements –
Sealift

Status Målet är fullt ut implementerat.
Utveckling Erforderliga kontrakt kommer att  kontinuerligt hållas aktuella.

Målnummer M 4271 Målbenämning Replenishment in harbour
Status Målet är fullt ut implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan.

Målnummer M 4273 Målbenämning Vertical Replenishment at sea
Status Målet är fullt ut implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan.

Målnummer A 0001 Målbenämning Air Operations and Training
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Deltagande sker i övningar och utbildningar i syfte att ha uppnått

målet år 2005. Implementeringen försvåras av att ett antal doku-
ment ännu ej har delgivits Sverige från NATO.

Målnummer A 0041 Målbenämning Rapidly deployable air force units for
NATO-led PfP operations

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Utbildning och materielanskaffning är inplanerade för att uppnå

målet. Identifiering av vilken ytterliggare dokumentation som er-
fordras pågår.

Målnummer A 0583 Målbenämning Tactical Reconaissance
Status Målet är delvis uppnått.
Utveckling Vissa tekniska system uppfyller inte alla krav enligt målet.

Målnummer A 1100 Målbenämning Support Aircraft for NATO-led PfP
operations

Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan. De studier som

beskrivs i målet är initierade.
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Målnummer A 1459 Målbenämning Air navigation aids and radios
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Anskaffning av erforderlig materiel är inplanerad.

Målnummer A 3021 Målbenämning NATO compatible identification
systems

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Anskaffning av erforderlig materiel är inplanerad.

Målnummer A 3114 Målbenämning Aircraft Self Protection
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Anskaffning av erforderlig materiel är inplanerad.

Målnummer A 4152 Målbenämning Multinational Deployable Air Trans-
port handling capability

Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Resurser för utbildning, övningar och materielanskaffning är av-

delade, kopplat emot den svenska transportflygresursen i mål nr A
1100.

Målnummer A 4167 Målbenämning Strategic Movement requirements –
Airlift

Status Implementering har ej påbörjats
Utveckling Resurser för studier har avdelats.

Målnummer A 4241 Målbenämning Medical Support for deployed forces
Status Målet är fullt implementerat.
Utveckling Insatser genomförs för bibehållande av förmågan, inom utbild-

nings-, övnings- och materielanskaffningsområdena.

Målnummer A 4264 Målbenämning National Tanker Capability
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Studier avseende framtida ambitionsnivå kommer att genomföras.
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Målnummer A 4274 Målbenämning Deployable airfield operations
Status Målet är delvis implementerat.
Utveckling Resurser för höjande av förmågan, inom utbildnings-, övnings- och

materielanskaffningsområdena är avdelade.

Målnummer Målbenämning
Status
Utveckling
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4 Återapporteringskrav 15 (del av)

4.1 Utvärdering av övningar inom ramen för PFF

Försvarsmaktens samlade analys och utvärdering av sitt deltagande i övningar inom ramen för
EU:s krishanteringssamarbete och PFF samt utgifterna för dessa redovisas tillsammans med
övrig övningsverksamhet under återapporteringskrav 13 i bilaga 5.

4.2 Redovisning erfarenheterna från IPP

Utvärderingen är kopplad till de 63 partnerskapsmål som regeringen beslutat anta inom ramen
för planerings- och översynsprocessen (PARP) för perioden 2003-2008.

Övergripande erfarenheter

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 produk-
tion av nya förband, men i vissa fall kan erfarenheterna implementeras direkt i befintliga för-
band. 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.

Förfarandet med att svenska Partnership Goals är ”classified” i Nato-terminologi och
”hemlig” i Sverige, försvårar till del arbetet i många arbetsgrupper. Detta eftersom grupperna
arbetar i plenum där även andra Partner nationer är närvarande och detaljfrågor i de svenska
PG kan därför inte alltid dryftas på det sätt som vore optimalt.

Övergripande kommentar

Ambitionsnivån inför 2002, syftande till att utveckla vår internationella förmåga, bedöms ha
legat rätt. Ambitionen kunde dock inte fullt ut innehållas, på grund av att en hel del av de pla-
nerade aktiviteterna har fått ställas in. Detta har i första hand berott på ekonomiska åtstram-
ningar alternativt personalbrist. I några enstaka fall har uteblivet deltagande berott på att akti-
viteten ställts in av värden.

Deltagande med förband i övningar har, när så kunnat ske, prioriterats före deltagande i ar-
betsgrupper, eftersom övningarna ger praktiska erfarenheter som bedöms både kunna imple-
menteras på kort sikt och kan ligga till grund för framtida utveckling.

Nedan i detaljredovisningen redogörs mot vilka partnerskapsmål Försvarsmakten har genom-
fört 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 nya partnerskapsmålen antogs i juni 2002 samt att det inom vissa samarbetsområden
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inte genomförts aktiviteter av tillräckligt intresse för Sverige. En del partnerskapsmål är dess-
utom helt implementerade varför aktiviteter endas genomförs för bibehållande och behöver då
alltid inte genomföras årligen.

Försvarsmakten deltar också, inom erhållna politiska ramar i andra aktiviteter, bilaterala och
multilaterala, utanför IPP som gynnar utvecklingen av Försvarsmaktens internationella förmå-
ga 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 PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

C3 Consultation, Command and Control, including Communications and In-
formation Systems, Navigation and Identification Systems, Interoperability
Aspects, Procedures and Terminology

PARP MÅL: PG 2865, PG 2702, PL 2721, PL 2801, PM 2842
Ett viktigt område där många av aktiviteterna syftar till samordning och harmonisering av ci-
vil/militär frekvensanvändning inom Europa. Aktiviteten är även av stor vikt för att sprida
kunskap om NATO frekvensplaneringsrutiner samt stabsarbetsmetodik inom funktionen led-
ningssystem. En del av de genomförda aktiviteterna som genomförts är förberedelser till öv-
ningar och därigenom en omistlig del för att skapa förutsättningar för andra delar av Försvar-
smakten att uppnå andra partnerskapsmål än de ovan nämnda.
Erfarenheterna är goda och kommer att implementeras successivt. Samtidigt är detta ett av
områdena där mycket återstår innan full interoperabilitet kan sägas uppnådd. De största pro-
blemen gäller främst att NATO måste delge partners de system för signalskyddad trafik, data
och tal som avses brukas vid framtida CRO. NATO har ännu ej kunnat komma till beslut i
detta avseende, trots att det är ett sedan länge känt problem. Det är även av vikt att fortsatt
deltagande i aktiviteter inom samarbetsområdet sker då utveckling inom NATO hela tiden går
framåt vilket innebär att ny kunskap hela tiden måste inhämtas.

CEP Civil Emergency Planning
PARP MÅL: PG 3783
Ger värdefull kunskap om NATO syn på CIMIC.
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Inhämtade kunskaper implementeras, bland annat i framtagandet av Handbok CIMIC.

CRM Crisis Management
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

DCF Democratic Control of Forces and Defence Structures
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

DPB Defence Planning, Budgeting and Resource Management
PARP MÅL: PL 0001, PM 0001, PM 0002, PA 0001
Av stor vikt med deltagande i dessa aktiviteter då de ger Sverige utmärkta möjligheter att på-
verka utvecklingen och innehållet i samtliga aktiviteter inom samtliga samarbetsområden.

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

PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2001.

DPS Defence Policy and Strategy
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

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

PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

GEO Military Geography
PARP MÅL: PG 2702, PG 2865, PL 0046, PL 0047, PL 4212, PA 0041, PM 0041, PA
0583, PA 1495
Aktiviteter inom detta samarbetsområde är viktigt för Försvarsmakten att deltag i. Deltagandet
av GEO-officerare bör öka för att sprida kunskapen om NATOs grundläggande syn på GEO
hantering.
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HMA Global Humanitarian Mine Action
PARP MÅL:
En aktivitet var inplanerad men genomfördes inte pga. resursbrist.

LNG Language Training
PARP MÅL: PG 0355
Aktiviteterna är viktiga för att öka samt bibehålla förmågan att tala militär engelska.

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,
Grundläggande kunskap att kunna hantera internationella logistikfrågor på högre stabsnivå,
operativ och taktisk nivå. Är nödvändigt med tanke på utformningen av framtida system och
eventuell ombyggnad av nuvarande system för att nå interoperabilitetsmålen inom logistikom-
rådet.
Syftet med deltagandet inom området LOG var att fördjupa svensk kompetens inom området,
för att bygga upp en förmåga att ytterliggare kunna stödja svenska insatser i samband med
nuvarande samt eventuellt kommande framtida fredsfrämjande operationer.

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.

MET Meteorological Support for NATO/Partner Forces
PARP MÅL: Ingen direkt koppling mot något partnerskapsmål
Aktiviteterna är 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.
Inom området internationella insatser kommer Försvarsmakten vädertjänst att få möjlighet att
verka effektivare genom att vi får tillgång till NAMIS (NATO Meteorological Information
System). Försvarsmakten har också fått tillgång till de gränsvärden NATO tillämpar för att
bedöma väderfaktorns inverkan på militära operationer och dessa gränser är under bearbetning
inom OPIL.

MIF Military Infrastructure
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
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inom ramen för detta samarbetsområde under 2001.

NBC Political and Defence Efforts against NBC Profilerations
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

PKG Conceptual, Planning and Operational Aspects of Peacekeeping
PARP MÅL: PG 2702
Aktiviteten ACE 2888 Bi-SC PfP Military Information Workshop är lämplig för kompeten-
suppbyggnad avseende:
·  NATO underättelsestruktur.
·  Underättelseprocesser vid PSO.
·  Kunskap om CJTF-konceptet och underrättelsearbetet inom en CJTF-stab

SLW Small Arms and Light Weapons
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2002.

STD Operational Material and Administrative Aspects of Standardisation
PARP MÅL: PL 2721, PL 2801, PM 0041,
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 del-
tagande 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 mi-
litära styrkeregister.
Ett särskilt problem i arbetet i de flesta arbetsgrupper är att de förs i former där alla Partners är
välkomna. Samtidigt är de svenska Partnership Goals ”classified” i NATO terminologi och
”Hemlig” i svensk terminologi. Detta skapar svårigheter när konkretisering av vissa detaljer
skall ske i arbetet. Handlingsregler för att ansluta till rent tekniska standarder bör framtagas.

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 öv-
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ningarna har anpassats till att bättre passa Försvarsmaktens behov.

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

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
Aktiviteten ACE 2780 PfP Planning Procedures är inte tillräcklig för att  man efter genomförd
kurs skall kunna bestrida underrättelsebefattning i en internationell stab.
Aktiviteten ACE 2880 CJTF Exercise Planning Course bör planeras in för personal som skall
tjänstgöra som planerare av övningar av LIVEX och CAX karaktär.
ACE 2819 NATO/PfP Operational Staff Officers Course har en hel del brister i sin nuvarande
utformning. Här bör övervägas att istället skicka elever till den PfP Soc som genomförs vid
SWEDINT.
Aktiviteten 2740 Joint Operational Planning doctrine and procedures är bra och bör planeras
in för officerare som skall utgöra bidrag i CJTF HQ. Utbildningen bör även planeras in före
CJTF HQ utbildningen.

Huvuddelen av erfarenheterna från genomförda aktiviteter inom detta område skapade kom-
petens hos enskilda individer. Vissa aktiviteter var dock av mera konceptuell karaktär och
gynnar Försvarsmakten som helhet.
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5 Återapporteringskrav 30

3.1 KFOR Kosovo

Kosovo Force
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MNB (N)
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MNB (E)
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Swedish
Bat

Skopje

Kumanova

HQ

FYRoM

Geografisk område
Kosovo
Högkvarter
Pristina
Etablerad
Juli 1999
Operativ styrka
Ca 32 000 (december 2002)
Svensk styrka
Ca. 750 soldater
Mandat
SCR 1244 (1999) av den 10 juni ger mandat inled-
ningsvis 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.

År 2002 i insatsområdet

Två val har genomförts under 2002, presidentval i Serbien och kommunalval i Kosovo.
Kommunalvalet i Kosovo genomfördes utan störningar. I Pristina kommun behöll LDK majo-
riteten med 55 % av rösterna (10 % lägre än valet 2000). Detta val var det sista i Kosovo som
OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) planerar att arrangera. Nästa val
2004 kommer att genomföras av en lokal organisation med stöd av OSCE.

Under mars månad, efter det att en överenskommelse träffades mellan de kosovoalbanska
partierna, valdes Ibrahim Rugova (LDK) till president, och Bajram Rexhepi (PDK) till premi-
ärminister i Kosovo.

Den 29 september hölls första omgången av presidentvalet i Serbien. UNMIK (United Nations
Mission in Kosovo), OSCE, och KFOR hade ingen uppgift att stödja valgenomförandet i Ko-
sovo. Valdeltagandet i Kosovo uppgick till 46 % av de röstberättigade. Efter röstsammanräk-
ning konstaterades att Kostunica fick 22 %, Labus 4,4 % och Seselj 57 % av rösterna. Sam-
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manlagt lades 70 % av rösterna på radikala kandidater. Seselj anses vara den mest nationalis-
tiska och minst reformvänliga kandidaten medan Labus är dennes motsats. Då ingen fick ab-
solut majoritet blev det ytterligare en valomgång. Den tredje valomgången i det serbiska pre-
sidentvalet den 8 december blev, precis som det andra, ogiltigförklarat då valdeltagandet un-
dersteg 50%.

Under augusti genomfördes protester och demonstrationer m.a.a. gripandet av f.d. UCK-
medlemmar. Den 23 augusti demonstrerade 1 400 personer i Pristina. Det gick lugnt till och
demonstrationen pågick under en timma. Det fanns i början av månaden ett uttalat hot mot
KFOR avseende kidnappning eller att skada någon KFOR-soldat. Detta hot hade ett klart
samband med genomförda arresteringar.

Läget i FYROM har varit stabilt och lugnt under huvuddelen av år 2002. Införandet av sam-
ordnade multietniska polisiära insatser i byar inom området har fortsatt utvecklats på ett posi-
tivt sätt.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

Under det gångna året har tre insatsenheter tjänstgjort i missionsområdet:
KS 05: 2001-12 / 2002-06
KS 06: 2002-06 / 2002-12
KS 07: 2002-12 / 2003-06

Verksamheten vid den svenska bataljonen och de övriga enheterna där svensk personal ingår
har under året bedrivits rutinmässigt utan störningar. SWEBAT har deltagit i flera brigadope-
rationer som huvudsakligen har omfattats av ett stort antal sökoperationer. Läget i SWEBAT:s
område har under året utvecklats till att inte längre kräva ständig militär närvaro, därför har
SWEBAT genomfört åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt uppträdan-
de där fasta positioner och uppgifter successivt lämnas. Gate 4 har överlämnats till UNMIK.
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(ABL) och ett område cirka 6 km SV därom har överlämnats till den tjeckisk-slovakiska ba-
taljonen. Avvecklingen av fasta uppgifter och gruppering har inte skapat några särskilda pro-
blem. Efter några veckor av frågor från lokala massmedia och några få ur befolkningen har
läget åter normaliserats.

Den svenska bataljonen har drivit frågan om en tågförbindelse mellan Kosovo Polje och Gra-
canica. MNB (C) (Multi National Brigade (Centre)) meddelade under mars månad att �
220 000 anslagits i budget för projektet. Tågförbindelsen öppnar vägar framför allt för Ko-
sovoserber att åka till andra serbiska områden i Kosovo samt till Serbien. Detta projekt som
drivits av SWEBAT på uppdrag av MNB (C) har återlämnats till brigaden för att avslutas. Det
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som återstår av projektet är att Kosovo Rail ska reparera de sista ca 700 meter räls som leder
in i Gracanica. Så snart detta skett och en perrong byggts kommer Kosovo Rail att påbörja
trafik på sträckan. UNMIK har anslagit medel för två års drift.

Sökoperationer utgör tillsammans med informations- och samverkanstjänsten den viktigaste
komponenten för att förbättra säkerhetsläget. Bataljonen har genomfört 20 sök av hus, och 22
ytsökoperationer. Två av dessa var sökoperationerna ”Operation PROWLER” och ”Operation
OPEN FIELDS”, vilka inleddes av KS 05 och omfattade merparten av bataljonens område.
Cirka 100 vapen och 50 000 patroner och ammunitionseffekter har hittats. Underrättelsemeto-
der och sökmetoder har vidareutvecklats vilket har lett till både snabbare och säkrare sök.

Bataljonen har vid ett flertal tillfällen understött sidoförband i sökoperationer, både med för-
band för avspärrning runt sökområden och med sökresurser. Vid två tillfällen har SWEBAT
bildat en bataljonsstridsgrupp med egna och tillförda förband, vilka stått under befäl av batal-
jonens främre ledningsplats. Ena tillfället var under den KFOR-ledda sökoperationen
”Operation IRON FIST VI”, då ett amerikanskt kompani och ett brittiskt kompani underställ-
des bataljonens insatsstyrka TF (Task Force) ”THOR” och det andra tillfället var under den
MNB (C)-ledda sökoperationen ”Operation VALHALLA” då ett norskt-, slovakiskt kompani
och en belgisk pluton underställdes ”TF THOR”. Vid ett tillfälle har bataljonen genomfört sök
av lastfordon med understöd av en amerikansk röntgenutrustning som genomlyser last och
därmed kan man upptäcka hålrum.

Större delen av alla möjliga stridsställningar och vapengömmor från kriget 1998/99 inom ba-
taljonens område är nu genomsökta av SWEBAT (sex bataljoner sedan 1999). Detta undanta-
get eventuella gömmor i fastigheter, vilket kräver högre grad av underrättelser för att kunna
genomsökas.

Ett flertal typer av säkerhetsoperationer har genomförts inom bataljons ram, allt ifrån utökad
patrullering vid känsliga objekt eller utsatta personer till förberedelser för omdirigering av
trafik till upploppshantering.

Eskorttjänsten har nedtonats och skall avvecklas efterhand.

Överlämnandet mellan de två kontingenterna KS 06/07 har varit den prioriterade verksamhe-
ten under första hälften av december. Samverkan och faktainhämtning avseende Pristinaupp-
giften har därefter varit i fokus samtidigt som frameworksarbetet inom kompaniernas nuva-
rande AOR (Area of Responsibility) har fortsatt. December inleddes med att SWEBAT över-
tog UK BG uppgifter i Pristina under en vecka, såsom ett steg i den process som ska leda fram
till övertagandet den 15 januari 2003.

Bataljonen har under året råkat ut för både större och mindre olyckor med både person- och
materiella skador. De av bataljonen vidtagna åtgärderna och det stöd som givits SWEBAT
påvisar en hög handlingskraft inom hela organisationen, främst genom det snabba omhänder-
tagande samt vård som givits till de skadade.
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Under första halvåret färdigställdes på Camp Viktoria det reningsverk som ersatte den trasiga
infiltrationsbädden. Under december månad köptes tre plutonscamper i Pristina från Storbri-
tannien m.a.a. SWEBAT:s nya uppgift i staden.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Fortsatt utveckling av vår förmåga inom ammunitionsröjningsfunktionen. Erfarenheter har
dragits avseende materielutveckling av MP-komp Int.

Satellitkommunikation
Satkom i någon form har varit en självklarhet för utlandsstyrkan och sedan 1995 har Försvar-
smakten nyttjat såväl ren kommersiell satkom (främst Inmarsat) som ”eget” system med För-
svarsmaktsägd markutrustning och förhyrd satellitkapacitet, SWELINK.

Enligt PARP-målet PG2790 skall PfP-länderna förse sina utlandsförband i NATO-ledda insat-
ser med kommersiell satkom för det nationella behovet. Sverige har uppfyllt detta mål sedan
länge och målet har anmälts som uppfyllt och sannolikt avförts från IPP.

Med erfarenheter från SWELINK har försök skett under 1999-2001 med ett nytt system, bättre
anpassat mot de krav på tjänster mm som vuxit fram. En PTTEM finns för det nya systemet
FM Satkom (2002-01-21 12 800:60165) som är under drifttagande. FM Satkom ansluts till
FTN, FM IP-nät, allmänt telenät och Internet och stödjer öppen och krypterad tal- och datatra-
fik samt tillgång till Internet (främst för welfare-ändamål).

Fortsatt utveckling av FM Satkom är planerad, bl.a. tjänster och yttäckning. F.n. anskaffas sju
anslutningsenheter för förband (SWEBAT + NSE, insatsbat/patg+ NSE, SWAFRAP, utb- och
referensenhet). FM Satkom stödjer upp till femton anslutningsenheter men kan byggas ut yt-
terligare. Basstation Sverige finns på S 1 Enköping.
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3.2 SFOR Bosnien-Hercegovina

Stabilisation Force Bosnia-Herzegovina
Militära enheter
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Geografisk område
Bosnien-Hercegovina
Högkvarter
Sarajevo
Etablerad
December 1995
Operativ styrka
Svensk styrka
30 soldater
Mandat
Säkerhetsrådets resolutioner (SCR) 1031 och 1088 är
grunddokumenten för insatsen. SCR 1357:s mandat
löper till 21 juni 2002, förlängt till 30 juni 2003 då det
åter tas upp till prövning.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

SFOR övervakar efterlevnaden av Dayton-avtalet och stödjer det civila återuppbyggnadsarbe-
tet.
År 2002 i insatsområdet

Se EUMM.

År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

I den svenska enheten i den NPBG (Nordic-Polish Battle Group), stationerad i Doboj, ingick
17 CIMIC officerare. I SFOR HQ, stationerade i Sarajevo, ingick två officerare (C J9 CIMIC
och C J3 Training) samt en stabsassistent. I den svenska delen i NORDIC ingick fram till au-
gusti tre officerare. Chefsbefattningen som roterar mellan de fyra nordiska bidragarländerna
bemannades efter rotation i augusti av en dansk officer.

Insatsstyrkan arbetar med utveckling och fortlöpande utvärdering av CIMIC konceptet, vilket
innebär att fokusering fortsättningsvis ska ske till utvalda geografiska områden. Verksamheten
inriktas mot undersökning och analys av kommunernas ekonomiska situation samt framtida
utvecklingsmöjligheter.

I mars lämnade den svenska kontingenten in en projektplan till SWEDINT, avseende 14 pro-
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jekt, syftande till att understödja återflyttningsprocessen. I april beviljade SIDA den svenska
kontingenten 1,2 miljoner kronor, för att genomföra mindre projekt som påskyndar återflytt-
ningsprocessen. De flesta projekten består av reparationer av vägar, som möjliggör för flyk-
tingarna att återvända till sina gamla byar. Arbetet utförs av lokala entreprenörer. Under hös-
ten beviljades ytterligare fyra projekt för totalt ungefär 400 000 SEK.

Förutom rutinverksamhet och projektarbete i missionsområdet planerade man från och med
oktober omgruppering till nytt område. NPBG upphörde från om med årsskiftet 2002/2003.
En avslutningsceremoni hålls i januari 2003. I Doboj präglades december månad av den
kommande flytten och hur de pågående CIMIC-projekten skulle avslutas. Patrullverksamheten
genomfördes dock alltjämt.

Den 19 december fattade regeringen beslut om att avsluta det svenska CIMIC-truppbidraget i
Bosnien-Hercegovina, varför personalen i Doboj roterade hem till Sverige 20 december. Per-
sonalen i Sarajevo berörs inte av detta regeringsbeslut.

Under året har Högkvarteret, OPIL och SWEDINT genomfört uppföljningsresor till insatsom-
rådet och besökt svensk personal.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Inga särskilda erfarenheter att rapportera.
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3.3 ISAF Afghanistan

International Security Assistance Force
Militära enheter och stabsofficerare
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Geografisk område
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Etablerad
10 januari, 2002. (MOU mellan deltagande nationer
undertecknat)

Operativ styrka
Ca 5000 soldater.
Svensk styrka
34 soldater.
Mandat
SCR 1444 (2002), förlänger mandatet till 20 december
2003.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

ISAF skall med FN-mandatet som grund, garantera säkerheten i Kabulområdet för den över-
gångsregering som utsågs av ett s.k. Loya Jirga 10-19 juni 2002.

ISAF består av ett Högkvarter (divisionsstab) och en brigad. Turkiet är Leading Nation för
den multinationella divisionsstaben som är grupperad i Officers Sports club i centrala Kabul.
Tyskland är Lead Nation för KMNB (Kabul Multinational Brigade) vars högkvarter är grup-
perat i afghanska vägverkets gamla lokaler i östra Kabul. ISAF:s operationsområde omfattar
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Kabul med närområde.

En officiell förfrågan till Försvarsmakten om att kunna ställa upp med ett mindre förband
ställdes den 11 december 2001 av Försvarsdepartementet. Förbandet erbjöds till Storbritanni-
en vid ett möte i London den 14 december 2001. Efter uppföljningsmöte och planeringsmöten
för en insats undertecknades ett Memorandum of Understanding (MoU) den 10 januari 2002 i
London.

År 2002 i insatsområdet

Ett oavhängigt utskott sammankallade en församling, ett s.k. Loya Jirga, den 10-19 juni 2002.
Församlingen beslöt om Afghanistans statsöverhuvud och en följande övergångsregering, som
ersatte interimsregeringen. Övergångsregeringen skall inneha makten under 18 månader och
under denna tid skall också en ny konstitution för Afghanistan godkännas. Allmänna val i Af-
ghanistan är preliminärt planerat att genomföras den 22 juni 2003. Säkerheten under över-
gångstiden skall garanteras av en internationell fredstrupp med ett FN-mandat.

Läget inom ISAF område i Afghanistan har varit lugnt under augusti månad fram till novem-
ber. Dock har ett antal bombexplosioner inträffat. Till exempel detonerade en penna fylld med
sprängämne den 22 augusti i Bakhtar Cinema i Kabul. Ingen skadades enligt media. Tre dagar
senare den 25 augusti, detonerade en mindre bomb utanför FN:s gästförläggning i Kabul. En-
ligt media skadades endast två personer vid detta tillfälle.

Torsdagen den 5 september exploderade två bomber i centrala Kabul, vilka dödade 30 perso-
ner och skadade 150. Samma dag utsattes president Karzai för ett mordförsök i Kandahar.

Torsdagen den 26 september uppfattade personalen i Camp Warehouse, där huvuddelen av
den svenska personalen är förlagd, att en raket flög över området. Undersökningar dagen efter
avslöjade en utskjutningsanordning med ett antal raketer i en by ca 2,5 km söder om campen.
En raket hade uppenbarligen avfyrats från anordningen. Varken materiella eller personella
skador orsakades av incidenten.

Lördagen den 28 september exploderade en relativt kraftig bomb (ca. 10 kilo sprängmedel)
vid det afghanska arméhögkvarteret, 250m norr om HQ ISAF. Bomben skadade lindrigt fyra
afghaner, och några fönster krossades. Inga skador åsamkades ISAF personal eller materiel.

Massouds dödsdag den 9 september och årsdagen av attentaten mot World Trade Center, den
11 september, förflöt utan incidenter. Så även India Trade Exhibition 26-29 september, som
hölls på samma plats som Loya Jirgan.

En fjärrmanövrerad bomb påträffades i oktober, monterad på ett leksaksbilschassi. Den
oskadliggjordes av ISAF:s EOD personal.

Det huvudsakliga lugn som präglat läget i Kabul från augusti bröts den 11 november, då två-
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hundra studenter samlades i en demonstration för att protestera mot dåliga levnadsförhållan-
den. Demonstrationen började fredligt men urartade i våldsamheter, möjligen p.g.a. provoka-
törer, och då polisen öppnade eld mot demonstranterna dödades minst en person. Detta resul-
terade i ytterligare kravaller den 12 november, då upp till 1 500 studenter deltog, men polisen
agerade denna gång genom att använda vattenkanoner, batonger och varningsskott i luften
varför ingen dödades.

En mindre bomb exploderade den 21 november vid utfartsrondellen mot Jalalabad-vägen.
Inga personskador rapporterades.

Den 25 november mellan kl. 20.00 och 23.00 besköts Camp Warehouse, där huvuddelen av
den svenska kontingenten är förlagd, med ett antal (sex-sju) 107 mm raketer. Samtliga nedslag
skedde utanför förläggningsområdet; det närmaste dock inom ca 300 m. Inga materiella eller
personella skador orsakades. Som svar på beskjutningen skickades KMNB QRF (Kabul Mul-
tinational Brigade Quick Reaction Force) ut, och amerikanska attackflygplan (A-10 Thunder-
bolt II) från Bagram sändes upp för spaning samt i avskräckande syfte. Övrig personal inom
förläggningsområdet gick i skydd; dock kom larmet väl sent, enligt den svenska enheten.

På kvällen den 26 november inträffade en explosion i närheten av finansministeriet i centrala
Kabul. Den orsakades troligen av ytterligare en raket, som denna gång sköts rätt in mot sta-
den. Inga personskador orsakades heller vid detta tillfälle. ISAF har tillsammans med de af-
ghanska myndigheterna vidtagit olika åtgärder för att kunna möta eventuella ytterligare hot
om liknande attacker.

Ramadans avslutningsfirande (Bayram) den 4-8 december avlöpte lugnt utan några incidenter.
I mitten av december inträffade några allvarliga incidenter, som visar på det fortsatt instabila
säkerhetsläget i Kabul:
- Den 14 december inträffade en olycka där fyra afghanska barn dödades och tre skadades

av felriktad granatkastareld.
- Den 17 december utsattes två amerikanska soldater, som tillsammans med en tolk färdades

i en bil i centrala Kabul, för en handgranatsattack. Granaten kastades in i bilen, varvid om-
fattande personskador uppstod. En attentatsman utfrågades personligen av inrikesminister
Wardak och av respekt för denne skall attentatsmannen ha berättat att han själv jämte yt-
terligare sex personer tränats för att sedermera skickas till Kabul i avsikt att mörda icke-
muslimer.

- Den 19 december försökte en individ ta sig in genom huvudgrinden till campen. Han upp-
trädde märkligt och tog plötsligt fram en handgranat som sedermera verkar ha detonerat i
handen. En ytterligare handgranat apterad på kroppen exploderade också. Förutom gär-
ningsmannen dog två afghaner och två franska medborgare tillhörande en NGO skadades.

- Den 21 december störtade en tysk ISAF-helikopter strax väster om campen. Samtliga om-
bord omkom. Orsaken till haveriet utreds fortfarande, men initiala uppgifter tyder inte på
någon fientlig påverkan.
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År 2002 vid den svenska insatsstyrkan

Förbandet var på plats i Afghanistan i mitten av januari 2002. Regeringen beslutade senare,
den 14 mars 2002, att Försvarsmakten skall fortsätta med ett svenskt truppbidrag till ISAF
längst intill den 31 augusti 2002. En förlängning av detta bidrag godkändes av Riksdagen den
12 juni 2002. Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att en CIMIC-enhet, förstärkt av perso-
nal med kompetens att bidra till en återuppbyggnad, samt stabspersonal skall ersätta det nuva-
rande truppbidraget från den 31 augusti 2002 till den 20 december 2002. Den 19 december
beslutade regeringen att förlänga närvaron i Afghanistan till 2003-06-20

Samordning inom CIMIC- såväl som NSE-verksamheten med Finland pågår.

Svenskt truppbidrag under 2002:
·  ISAF/FB1 v 203-216 med en personalram på 45 befattningar
·  ISAF/FB2 v 214-234 med en personalram på 45 befattningar
·  ISAF/FS03 2002-08-22—12-15 med en personalram på 34 befattningar
·  ISAF/FS04 2002-12-15–FF med en personalram på 38 befattningar

ISAF/FB1 Utbildning genomfördes under januari 2002. Styrkan roterade ner till Kabul vecka
203. ISAF/FB1 lämnade Kabul vecka 216.

ISAF/FB2 inkallades till utbildning på SWEDINT. Utbildning genomfördes under mars 2003.
Styrkan roterade ner till Kabul vecka 214. ISAF/FB2 lämnade Kabul vecka 234.

ISAF/FS03 inkallades till utbildning på SWEDINT 2002-08-05. Utbildning genomfördes un-
der vecka 232—234. Styrkan roterade ner till Kabul 2002-08-20. FS03 lämnade Kabul 2002-
12-17. Hemkomstprogram genomfördes på SWEDINT 2002-12-17—19.

ISAF/FS04 huvudomgång inkallades till utbildning på SWEDINT 2002-11-13. Utbildning
genomfördes under vecka 246—249. Styrkan roterade ner till Kabul 2002-12-11. C FS04
övertog befälet 2002-12-15.

Verksamheten inom CIMIC-enheten har bedrivits i nära samarbete med den finska CIMIC-
enheten. Nationerna är till stora delar samgrupperade på Camp Warehouse. Inhämtning av
projektunderlag för CIMIC-verksamheten har skett dels från patrullering av finsk/svenska
CIMIC-patruller och dels direkt från GO/NGO (Governmental Organisations/Non Govern-
mental Organisations). Inkomna projektunderlaget har sedan kontrollerats och en framgångs-
analys har gjorts av CCC (CIMIC Coordination Center). I denna analys ingår också en preli-
minär budget. Om nu projektet godkänns kontaktas i första hand en lokal kontraktor och i
andra hand en kontraktor från annat land (GO/NGO) som under övervakning av CIMIC-
patruller genomför projektet. Slutligen återrapporteras projektet, ansvariga för detta är CIMIC-
patruller och CCC.

De svenska stabsofficerarna ingår både i divisions- och i brigadhögkvarteret och bemannar där
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underrättelse-, genomförande- och inom CIMIC-funktionerna.

NSE (National Support Element) har stött de svenska stabsofficerarna och CIMIC-enheten
under året med förnödenhets- och reservdelsförsörjning samt kommunikationstjänst.

Den svenska personalen hade det första halvåret ett inte obetydligt problem med magåkom-
mor. Fr.o.m. FS03 inrättades eget kök i svensk regi i samband med detta upphörde huvudde-
len av magproblemen. Förläggningen förbättrades också vid FS 03 missionsstart med att hygi-
encontainer och s.k. Quick Shelter bostadscontainers tillfördes.

Den torra varma sommaren med mängder av damm slet hårt på personal och materiel. De
första regnen kom i början av november vilket minskade dammet.

Endast en person har fått skador som förorsakat evakuering, personen kunde efter behandling
fortsätta arbetet i missionsområdet. Ett antal fordon har blivit skadade i trafiken, lyckligtvis
utan några allvarliga personskador.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Missionen är lätt rekrytera till.

Missionen är svår och kostsam att understödja. Det nordiska koordineringssamarbetet (Sveri-
ge, Norge och Finland) avseende underhållsflyg har fungerat i huvudsak väl.

Trots överenskommelser avseende bemanning av stabsbefattningar i de multinationella sta-
berna gjorda vid bemanningskonferenser i Europa, åtlyds ej dessa överenskommelser i mis-
sionsområdet.
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3.4 US CENTCOM

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Regeringen beslutade den 11 mars 2002 (Fö/2002/657/MIL) att Försvarsmakten skall placera
två samverkansofficerare vid United States Central Command, US CENTCOM i Tampa, Flo-
rida t.o.m. den 30 september 2002. Regeringen beslutade senare om en förlängning t.o.m. den
31 december 2002.

Regeringen anger i regeringsbeslutet att bidraget skall ses som ett led i det svenska engage-
manget i den internationella kampen mot terrorism och skall ses i samband med det stöd som
Sverige tidigare har erbjudit.

Läget vid den svenska enheten samt under perioden genomförd verksamhet

De två samverkansofficerarna, en brigadgeneral och en kommendörkapen, placerades vid US
CENTCOM Coalition Coordination Center under mars 2002. Därefter har Försvarsmakten
genomfört två avlösningar, den första under augusti 2002 och den senaste under december
2002. Samverkansofficerarna har i huvudsak sänt rapporter till Försvarsmaktens centrala led-
ning (STRA, MUST och OPIL) som efter bearbetning förmedlats till Regeringskansliet samt
enheter i övrigt enligt Regeringskansliets bestämmande.

Erfarenheter från det svenska deltagandet

Fö/ SUND har i en särskild redovisning framfört att de sätter mycket stort värde på de bear-
betade underrättelser som de erhållit från MUST med ursprung från samverkansofficerarna
vid US CENTCOM.

Försvarsmakten bedömer att säkerheten för de svenska förband som ingår i ISAF förbättras
generellt genom att Försvarsmakten i förväg har tillgång till huvuddragen av de åtgärder som
skall genomföras inom Operation ENDURING FREEDOM.

Försvarsmakten har dessutom möjlighet att snabbt kunna lyfta frågor från samverkansoffice-
rarna till Regeringskansliet som ursprungligen har militär grund, men som måste avgöras av
politisk nivå i Sverige.

3.5 UNIFIL

Missionen är avslutad. Dokumentation och viss materielavveckling pågår, varvid kostnader
fortfarande belastar anslaget.
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3.6 SHIRBRIG

Genomförd verksamhet
Gemensam kryptoutrustning för samband inom SHIRBRIG är under anskaffning till med-
lemsländerna. Försvarsmakten lade under året en beställning för införskaffande av SHIRBRIG
kryptoutrustning under 2002 att användas bland annat vid SHIRBRIG årliga sambandsövning.

Försvarsmakten har under 2002 deltagit i flera möten bland annat "Commanders Conference",
bemanningsmöte och styrkommittémöten.

Sverige har under 2002 bidragit med en officer till den permanenta staben (PLANELM) och
fyra officerare i den icke permanenta staben. Vidare har under 2002 en svensk officer tjänst-
gjort som brigadchef för SHIRBRIG, en befattning som denne är planerad att inneha till 2003-
12-31. Sverige kommer under samma period även bemanna ”Military Advisor” i icke perma-
nenta staben.

3.7 Försvarsmaktens bedömning om fortsättning av insatserna inom
ramen för verksamhetsgren internationella insatser

Försvarsmaktens bedömning är att nuvarande pågående insatser inom verksamhetsgrenen in-
ternationella insatser bör fortgå.

3.8 Ekonomisk redovisning

Anslag 6.1.2

Verksamhet Anslag FM
2002

Utfall
2002

Diff. anslag-
utfall 2002

Not

KFOR 950 200 925 334 24 866 1
SFOR (DB) 42 000 36 321 5 679 2
SHIRBRIG 1 850 1 351 499 3
UNIFIL 1 000 321 679 4
ISAF 102 500 87 748 14 752 5
US CENTCOM 2 700 1 814 886 6
FN inbetalning förb. 0 -2 074 2 074 7
Totalt 1 100 250 1 050 815 49 435

Allmänt
Utfallet redovisas mot de i Regleringsbrev för år 2002 angiva anslagen samt särskilda Rege-
ringsbeslut enligt följande (med undantag av ISAF 04 och US CENTCOM 03):
·  ISAF 01: RB 2002-01-18, Fö2001/2583/SI omfattande 41 mkr.
·  ISAF 02: RB 2002-03-14, Fö2002/657/MIL omfattande 37,5 mkr.



F Ö R S VA R S M A K T E N
HÖGKVARTERET Bilaga 4 till

2003-02-21 23 386:61841

89

·  ISAF 03: RB 2002-06-19, Fö 2002/1043/MIL, omfattande 24 mkr.
·  ISAF 04: RB 2002-10-09, Fö 2002/1518/SI, omfattande påbörjande av förberedelser.6

·  ISAF 04: RB 2002-12-19, Fö 2002/2969/MIL, omfattande 37 mkr för 20037

·  US CENTCOM 01: RB 2002-03-11, Fö2002/657/MIL omfattande 1,8 mkr.
·  US CENTCOM 02: RB 2002-07-25, Fö2002/1802/MIL omfattande 900 tkr.
·  US CENTCOM 03: RB 2002-12-19, Fö2002/2967/MIL, omfattande 3,5 mkr för 2003.8

Not 1
Del av redovisningen avser Riksförsäkringsverkets utbetalningar till personal som skadats i
tjänsten under bl.a. insatserna i Kongo, Cypern och Suez.  Utgifter för skadeersättningar
kopplat till krav på 5 års uppföljning har ökat kraftigt. Utfallet omfattar 5350 tkr vilket är mer
än planerat.

Underutnyttjandet beror främst på
·  att utgifterna sjönk mer än vad som var planerat, mht att KFOR verksamhet, underhåll och

drift är i ett ”rutinskede”
·  lägre utgifter om ca 4,1 mkr för återställande av fordon och materiel för Mekkomp 302 Int
·  att utbildningskostnaderna minskade. Förbandet har ändrat beväpningsalternativ varför

bl.a. PBV-utbildning och skjutning har minimerats.

Not 2
Underutnyttjandet beror främst på
- lägre personalkostnader orsakat av att vakanser (1,5 årsarbetskraft) inte ersattes under

andra halvåret mht osäkra campförutsättningar (Tuzla alt Sarajevo)
- minskade underhållskostnader förhållande till 2001
- att utbildningen genomfördes till sin huvuddel i missionsområdet med det avgående

förbandets personal som instruktörer.

Not 3
Underutnyttjandet beror på försenad fakturering från HKV till RE 040.6. Det totala utfallet
omfattar ca 1454 tkr. Således återstår fakturering om 103 tkr.

Not 4
Underutnyttjandet beror på att dokumentationen för UNIFIL inte ännu är genomförd.

Not 5
Underutnyttjandet beror främst på att personalkostnader för SSG på ISAF 01 ej har belastat
anslag 6.1.2 med dryg 13 mkr, vilket var planerat.

                                                
6 Belastade inledningsvis anslag 6.1.1. Utgifter fakturerades RE 040.6 för belastning av anslag 6.1.2 efter
RB 2002-12-19.
7 Utfall under 2003 avseende förberedelser enligt ovan.
8 Inget utfall under 2002. RB påverkade dock förberedelser och verksamhet.
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Not 6
Utgifterna på US CENTCOM 01 har varit lägre än vad som tidigare har planerats.

Not 7
Återbetalning från FN avseende förbandsmissioner.
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6 Återapporteringskrav 36

6.1 Återbetalningar från FN

Två uppföljningsbesök har genomförts vid FN i New York. Ett i maj och det andra i septem-
ber. Utöver detta har deltagande skett i flera möten avseende arbete inom ramen för
SWG/B&F i NORDCAPS samt i arbetet i Phace V för FN vilket slutförts under året. Under
besöken vid FN har främst diskuterats gamla krav såsom UNPROFOR Air Port Charges och
målningskostnader för UNPREDEP, MINURSO och UNIFIL där ståndpunkterna varit skilda.
Beträffande Air Port Charges så har ärendet varit remitterat till UD för avdömning sedan FN:s
chefsjurist Hans Corell i ett handbrev till ambassadör Schori begärt att det skulle lyftas till
"appropriate level". Under september kom besked från UD att återstående krav på 900 000:-kr
ej längre skulle fullföljas. Vissa krav har under året betalats och det rör sig om 7 240 624:-kr.
Gamla krav från 20001 och tidigare är åtgärdade och inskickade till FN via HKV och UD.
Kraven som genererats under 2002 har åtgärdats förutom det som tillkommit under andra
halvåret. På grund av att vissa leverantörer av tjänster dröjer med sin fakturering i upp till 2 –
4 månader medför att kravet ej kan iordningställas förrän ca 4 månader efter händelsen. In-
hämtning av underlag såsom fakturor har försvårats väsentligt genom att FMLOG:s redovis-
ningspersonal flyttat till Stockholm.

Detaljerad redovisning framgår av underbilaga 4.1.


