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1 Omfattning

Bilagan med omfattar en redovisning av återapporteringskrav nr 1,14, 15, 54, 55, 57 och 58 i
regleringsbrevet samt tillkommande återrapporteringskrav under året:

1. 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 personal i respektive mission och (redovisas i

ubil 4.1)
- erfarenheter av det svenska deltagandet.

14,15. Försvarsmakten skall göra en samlad analys och utvärdering av myndighetens delta-
gande i övningarna samt redovisa särskilda utgifter i samband med  dessa. I analysen skall
ingå en bedömning av hur erfarenheterna av deltagande i övningar implementerats i för-
bandsproduktionen.

Försvarsmakten skall vidare inkomma med en utvärdering av erfarenheterna från deltagande i
aktiviteter inom de olika samarbetsområdena i Sveriges individuella partnerskapsprogram
(IPP). Utvärderingen skall i tillämpliga delar vara kopplad till de partnerskapsmål som rege-
ringen beslutat anta inom ramen för planerings- och översynsprocessen (PARP).

54. Försvarsmakten skall kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring inom EU, i
Nato:s högkvarter och i staber på olika nivåer inom ramen för EAPR-samarbetet (Euroatlan-
tiska partnerskapsrådet) samt inom det fördjupade PFF-samarbetet.

Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från personalens tjänstgöring i det internationella
samarbetet samt hur dessa erfarenheter påverkar Försvarsmaktens utbildningar m.m.

55. Försvarsmakten skall i enlighet med 6 § förordningen (2000:555) med instruktion för För-
svarsmakten delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjön, Arktis och Barentsområ-
det. Försvarsmakten skall stödja Försvarshögskolan med personal till den baltiska försvars-
högskolan Baltdefcol. Därutöver skall Försvarsmakten kunna stödja sjöstyrkan
Baltron med personal. Försvarsmakten skall kunna ställa personal till förfogande för materiel-
och kunskapsöverföring till Estland, Lettland och Litauen, kunna medverka med enheter för
minröjningsoperationer till sjöss samt även i övrigt kunna medverka i det vidgade Östersjö-
samarbetet. Den närmare inriktningen av verksamheten skall utformas i nära samverkan med
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Vid planering och genomförande av övningar och andra PFF-relaterade aktiviteter skall möj-
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ligheterna till svenskt stöd till de deltagande från Estland, Lettland och Litauen beaktas.

Försvarsmakten skall redovisa vilken verksamhet som genomförts samt uppnådda resultat.

57. Försvarsmakten skall i delårsrapporten och i årsredovisningen redovisa genomfört nor-
diskt samarbete inom ramen för uppdrag som lämnats i regeringsbeslut den 29 oktober 1998
(Fö nr 17), den 22 december 1999 (Fö nr 26) samt den 29 mars 2001 (Fö nr 4). I tillägg skall
liknande översikt ges för genomfört samarbete med Danmark.

58. Försvarsmakten skall ställa följande resurser till förfogande för internationella insat-
ser:

- En underrättelseenhet samt stabsofficerare motsvarande ca 10 personer till den
multinationella fredsstyrkan SFOR i Bosnien-Hercegovina.

- En väpnad styrka motsvarande högst en mekaniserad bataljon samt stabsoffice-
rare m.m. till den multinationella fredsstyrkan KFOR i Kosovo. Insatsen gäller
under förutsättning att FN:s säkerhetsråd förlänger mandatet.

- En väpnad styrka motsvarande ca 45 personer för bl.a. civil - militär samverkan
(CIMIC) till den multinationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan, dock
längst t.o.m. den 20 juni 2003.

Försvarsmakten skall redovisa
- sin bedömning av läget mellan parterna i aktuella insatsområden, status på de

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

kan enligt bilaga 3 tabell 7 (redovisas i ubil 4.2)
- erfarenheter av det svenska deltagandet, speciellt sådana som berör avtal mate-

rielutveckling samt förbandsutveckling (PARP och kapacitetsmål för EU:s mi-
litära krishanteringsförmåga) samt

- hur dragna erfarenheter nyttjats.

Ytterligare rapporteringskrav inkomna under året:

- Försvarsmakten skall senast i årsredovisningen för 2003 inkomma med en re-
dovisning av erfarenheterna från tjänstgöringen av en officer vid SHAPE.

- Försvarsmakten skall i samband med varje årsredovisning inkomma med en re-
dovisning av erfarenheter från tjänstgöringarna av förbindelseofficerare vid
Einsatszfuhrungskommando i Tyskland och Permanent Joint Headquarters i
Storbritannien.
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2 Återrapporteringskrav 1

2.1 UNTSO Mellanöstern

United Nations Truce Supervision Organisation
Militära observatörer
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Geografiskt område
Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten.

Högkvarter
Jerusalem

Etablerad
Juni 1948

Operativ styrka
157 militära observatörer

Svensk styrka
7 militära observatörer

Mandat
SCR 50 (1948). Mandatet är ej tidsbestämt och förlängs
automatiskt var 6:e månad.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNTSO övervakar vapenstillestånden och fredsavtalen mellan Israel, Libanon, Egypten och
Syrien genom att understödja två truppinsatser. UNDOF (UN Disengagement Force) på Go-
lanhöjderna med OGG (Observer Group Golan) och UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon)
med OGL (Observer Group Lebanon). Observatörerna på Golan och i Libanon leds operatio-
nellt av UNIFIL respektive UNDOF.

2003 i insatsområdet

ISRAEL-SYRIEN
Under rapporteringsperioden har på A-side, övningsverksamheten genomförts i  normal om-
fattning för årstiden. Träningsnivån är generellt sett att anse som låg. Effekten av de aviserade
nedskärningarna i försvarsbudgeten har fortfarande inte kommit till något direkt synligt in-
tryck.

IDF fortsätter att genomföra skjutövningar längs hela A-line från och i anslutning till sina po-



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

2004-02-20 23 386:62084

Sida 5 (61)

sitioner. Flygverksamheten är på en tämligen låg nivå. Under senaste månaden har endast fyra
överflygningar rapporterats. huvudsakligen sker flygverksamhet i den norra delen av Israel
och in över libanesiskt luftrum. Beredskapen på luftvärnsenheter på B-side är att anse som
normal.

Israel har även denna månaden haft civila tulltjänstemän stationerade i A Gate. De har hitin-
tills inte direkt ingripit mot FN-personalen utan verksamheten har genomförts av militär per-
sonal. Detta beteende, att efterlikna A-B-gate vid en gräns mellan två länder, har varit och är
föremål för uppföljning och protester från såväl UNTSO som UNDOF sida.

På den Syriska sidan (B-side) har övningsverksamheten varit i paritet med tidigare års nor-
mala aktiviteter, och övningsverksamheten är att anse som mycket låg. Övningar har mesta-
dels skett i mindre enheter. Övningarna har fortsatt att ha en mer grundläggande inriktning
(Basic Training).

Civila byggnationer, av olika slag, som generellt sett har ökat inom hela B-sidan, ligger på en
konstant nivå. Dessa nya projekt för att öka befolkningsmängden inom området kommer san-
nolikt att fortsätta under en lång period. Exempel på dessa projekt är de försök som pågår att
återuppföra gamla byar i AOS nära A-line, all byggnation föregås av omfattande minröjning.
Det projekt som kallas Saladin och som i södra delen av AOL tidigare varit stoppat har under
perioden fortsatt och projektet har ånyo till del startats. Vägprojektet är nu mycket nära A-line
/ TF1 vilket innebär att detta område kan komma att vara nästa stora problem att hantera. Den
norra delen av samma projekt fortsätter som tidigare med koncentration till minröjning. Pro-
jektet Saladin har lett till att båda sidor diskuterar den exakta dragningen av såväl A line som
B line. Då parterna inte är överens om var linjerna går så kommer det att i mitten av Jan 04
hållas förhandlingar genom UNDOF.

UNDOF fortsätter att genomföra en märkning av dessa linjer så att den skall vara tydligare för
de som rör sig i området. Båda sidor fortsätter att vara vaksamma på varandras rörelser och
aktiviteter och det sker en intensifierad kontroll av det tekniska staketet på daglig basis.

ISRAEL-LIBANON
Läget i Libanon har varit relativt lugnt, även om en ny vedergällning från Hizbollah kan vän-
tas kan komma när som helst. Det finns dock en faktor som troligtvis kan verka återhållande
på dessa vedergällningsaktioner och det är den förväntade fångutväxlingen mellan Israel och
Libanon ( Hizbollah). Överflygningar av Israeliskt flyg förekommer emellanåt, vilket har lett
till att Hizbollah vid minst ett tillfälle har skjutit AA-granater in i bebodda områden.

Planering och samordning av UNMO´s ankomst samt omstationering pågår fortlöpande.
Information skickas och kontakt hålls fortlöpande med nedroterande observatörer. Övlt Ola
Castenvall anländer till Missionsområdet den 10 Jan och möts upp av undertecknad. Change
of Command kommer att genomföras i Damascus den 24 januari. I samband med denna hel-

                                                
1 TF= Technical Fence
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gen kommer vi att genomföra ett National meeting. Syftet är att möta Övlt Castenvall, inte
minst i ljuset av att han tillträder som SSN UNMO den 1 mars. Dessutom kommer andra Na-
tionella frågor att diskuteras.

Den svenska kontingenten
Stämningen är god inom kontingenten, kontakts har hållits genom såväl telefon som via per-
sonliga sammanträffanden. Både email och telefonförbindelser fortsätter att hålla ibland en så
låg kvalité att kontakten ibland kan vara svår att upprätthålla.  Gränsövergången mellan Israel
och Libanon, Rosh Hanikra är fortfarande stängd. Frågan hålls under bevakning av UNTSO
HQ.

Problemet med det gods, som på grund av den maskningsaktion som pågår inom tullen i Isra-
el, har nu temporärt lösts. De svenskar som saknat sitt gods får det inom de närmsta dagarna.
Mat- och boklådor anlände i god tid vilket medgav att vi kunde skicka ut det i tid innan jul.

Svensk personal
 Läget bedöms som gott

2.2 UNMOGIP Kashmir

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
Militära observatörer och medicinsk assistent.
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Geografiskt område
Eldupphörlinjen i regionen Jammu och Kashmir.

Högkvarter
Rawalpindi: november-april, Srinagar: maj-oktober.

Etablerad
Januari 1949

Operativ styrka
44 militärobservatörer (30 september 2002)

Svensk styrka
5 militära observatörer samt 1 medicinsk assistent

Mandat
SCR 39 (1948), SCR 47 (1951) och 209 (1965). Man-
datet är ej tidsbestämt
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Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNMOGIP övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i
Jammu- och Kashmirområdet.
2003 i insatsområdet

Den överenskommelsen om eldupphör som föreslogs att gälla från den 26 November har ef-
terlevts av parterna. Grupperingen av Indiska och Pakistanska förband har inte ändrats. På den
Indiska sida av line of control fortgår utbyggnaden av det staket som ska försvåra den sk
crossborder terrorism som Indierna beskyller Pakistan för.

Fortsatt diskussioner om ytterligare gränspassager både längs LoC och gränsen har förts. Vi-
dare så planeras en ny tågförbindelse mellan Lahore och Amritsar att öppnas inom kort och
om att påbörja flygningar mellan Karachi och New Delhi.

Under senaste månaden har två terror attacker som var riktade mot president Musharraf ge-
nomförts, dock utan att lyckas. Presidenten har meddelat att han har för avsikt att avsäga sig
rollen som Chief of Army staff från December 2004.

Den 4-6 Januari hålls  SAARC möte ( South Asian Association for Regional Cooperation ) i
Islamabad och säkerheten i  Islamabad är stor. Den Indiske premiär ministern har för avsikt att
delta. Presidenten och deltagare i SAARC mötet utgör måltavla för extrema terrorgrupper som
vill sabotera en förbättrad relation mellan Pakistan och Indien. Att Presidenten dessutom så
uttalat stödjer USA i kampen mot terrorism påverkar naturligtvis hotet mot honom.

Situationen längs LoC och Working Boundary är lugnt och stabilt. UNMOGIP har sedan den
17 december genomfört patrullering i den sk. Notified area och kommer att fortsätta med detta
så länge läget medger.

Den svenska kontingenten

Svensk personal
Läget är gott.
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2.3 UNOMIGGeorgien

United Nations Observer Mission in Georgia
Militära observatörer
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Geografiskt område
Georgien

Högkvarter
Sukhumi

Etablerad
Augusti 1993

Operativ styrka
107 militära observatörer (30 september 2002)

Svensk styrka
3 militära observatörer

Mandat
SCR 1494 förlänger mandatet till 31 januari 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

UNOMIG observerar och rapporterar överträdelser av vapenvilan mellan Abchasien och
Georgien.
2003 i insatsområdet

En stor del av verksamheten i området har varit kopplat till Georgiens val till parlamen-
tet den 2 november.

Den 7 december mötte USA försvarsminister Donald Rumsfeld den Georgiska interims-
regeringen. Samtalen berörde det Amerikanska ”Train and Equip program”. Vidare så
lovade Mr Rumsfeld att stödja Georgien i det uppkommande parlamentsvalet som är
planerat att hållas den 4 december 2004.

Med anledning av det planerade nyvalet i Georgien så anhöll utrikesministrar från
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OSCE anslutna länder vid ett möte i Maastricht om att tillskjuta en totalsumma av 7
miljoner Euro i syfte att understödja Georgien med dess nyval. Georgien interim presi-
dent Nino Burjanadze sade i ett tal att landet är i behov av finansiellt stöd och hon för-
säkrade att hon ska göra allt som står i hennes makt för att hålla fria och lagliga val.

Patrullverksamheten i Kodori-dalen ligger fortfarande nere i väntan på att frågan om ro-
busta säkerhetsgarantier skall lösas. UNOMIG räknade innan de politiska oroligheterna
bröt ut i Georgien att de skulle kunna vara operativa i mitten av mars, detta kommer
med största sannolikhet att försenas ytterligare.

Under december månad har kriminellt relaterade incidenter ökat på båda sidor om CFL.
Anledningen till den ökade kriminaliteten är kopplad till mandarinskördarna. I samband
med skörden har många plantager valt att anställa säkerhetsvakter i syfte att skydda sin
verksamhet. Personerna anlitas mestadels från Milisen på de bada sidorna.

Flygtransporterna mellan Senaki-Trabzon har för tillfället återupptagits enligt normal
rutin. Förhandlingar mellan UNOMIG och den Georgiska regeringen pågår, detta med
anledning av att Georgien i november avkrävde FN en extra summa för att tillåta flyg-
ningar inom Georgiskt territorium.

Den svenska kontingenten
Den 3 Dec besöktes missionen av en delegation från UNDP (United Nations Develop-
ment Departement). Delegationen besökte Gali regionen under 7 dagar i syfte att ge-
nomföra en studie och identifiera förutsättningarna för ekonomisk rehabilitering av om-
rådet.

Svensk personal
Läget är mycket gott
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2.4 NNSC Korea

NNSC Korea
Neutral Nations Supervisory Commission
Delegater
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Masan
Chinju

Taejon

Kumi

Taegu
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Geografiskt område
DMZ

Högkvarter
Panmunjom

Etablerad
1953

Operativ styrka

Svensk styrka
4 delegater

Mandat
Enligt stilleståndsavtalet

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

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

2003 i insatsområdet

Turerna inför återupptagna sexnationssamtal fortsätter. Sålunda har kineserna vid besök på
viceministernivå i Pyongyang utverkat ett uttalande från Nordkorea att man vill verka för en
ny session ”så tidigt som möjligt” i böjan av 2004. De fem övriga deltagarna i förhandlingarna
samråder i olika konstellationer beträffande taktiken gentemot Nordkorea.

Ett slags för-förhandling pågår i form av offentliga uttalanden från Pyongyang respektive Wa-
shington, varvid en huvudfråga tycks vara hur ”samtidiga” de ömsesidiga åtgärderna skall va-
ra. Båda parter säger sig alltemellanåt inte ställa några villkor för fortsatta förhandlingar, men
de identifierar samtidigt ”nödvändiga förutsättningar”.  USA har backat tydligt från sitt ur-
sprungliga krav att kärnvapenprogrammet skulle ha otvetydigt avbrutits innan några motpres-
tationer skulle komma ifråga.

Framför allt USA och Kina har sökt få fram i förväg överenskomna nyckelformuleringar för
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att inte även en andra förhandlingsomgång skall sluta utan uppvisbart resultat. Kineserna ar-
betar vidare som förmedlare och som påtryckare gentemot DPRK. I vad mån de därutöver
framför tysta budskap mellan huvudparterna är inte känt. Den intensiva postioneringen ännu i
början av december tydde på att parterna var inställda på realförhandling. Därefter har luften
möjligen delvis gått ur processen.

Även den sydkoreanska diplomatin är givetvis aktiv. Konsultationer bilateralt med USA och
Kina såväl som i den traditionella samordningskretsen med Japan och USA har förekommit.
Enligt pressen har Sydkorea på sistone sökt tona ned kravet på förberett resultat av en andra
förhandlingsomgång, som istället skulle möjliggöra ”ett fritt åsiktsutbyte” mellan de sex del-
tagande staterna. Den sydkoreanska attityden kan vara grundad i bedömningen att, om en ny
förhandlingsomgång verkar uppskjutas på obestämd tid, så förlorar processen sin trovärdighet.
Detta resonemang passar in i den sydkoreanska grundinställningen till det nordkoreanska
kärnvapenprogrammet, och till Nordkorea överhuvud taget, som fortfarande skiljer sig mar-
kant från USA:s:

Även om USA under det senaste halvåret tonat ned det rent militära hotet, så präglas dess po-
litik mot Nordkora av strävan att utöva påtryckningar mot landet (handelsbojkott, inspektion
till sjöss av misstänkta vapentransporter, stöd för nordkoreanska flyktingar att ta sig från Ki-
na). Sydkorea bedriver tvärtom en politik som går ut på att på olika vägar vidga utbytet med
kusinerna i norr. Härom något mera i följande avsnitt.

Sydkorea – Nordkorea
Trots krisen kring Nordkoreas kärnvapenprogram har utbyte av alla slag mellan de båda Korea
ökat tydligt från 2002 till 2003. Det gäller antalet förhandlingstillfällen i olika ämnen, interko-
reansk handel, besök från Syd till Nord mm. Nordkorea har offentligen tackat för 400 000 ton
ris som leverereats från Syd under året.

Den senaste omgången ekonomiska överläggningar, i Pyongyang strax före jul, slutade dock i
total oenighet beträffande sydsidans krav att ha jurisdiktion över sina medborgare om de blir
inblandade i brott- eller tvistemål under vistelse i industrizonen i Kaesong eller rekrea-
tionsområdet vid Kumgang-berget. Inte heller har man kunnat enas om formerna för ur-
sprungsmärkning av varor i det interkoreanska ekonomiska utbytet. Andra praktiska samar-
betsfrågor har kunnat lösas och det faktum att man tacklar den mycket känsliga jurisdiktions-
frågan visar på ett allvarligt uppsåt från båda sidor att förverkliga Kaesong-projektet mm.

Sydkorea – USA
Det koreanska truppbidraget till Irak blir om ytterligare 3000 man, utöver ca 600 redan på
plats. –det kommer att röra sig om enheter med ”civila” uppgifter, men  med kapacitet att
sörja för den egna säkerheten. Enligt uppgift blir Sydkorea därmed tredje största truppbidraga-
re efter USA och Storbritannien. Om detta stämmer (Polen?) är det anmärkningsvärt att lång
tvekan och nedskärning från tidigare nämnda högre truppantal tillåtits förta mycket av den
goodwill som bidraget borde kunna skapa i USA.
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Sydkorea
Den politiska krisen kring illegala valkampanjbidrag och annan korruption djupnar. Åkla-
garutredningen tyder på att presidenten personligen varit inblandad i oegentligheter under val-
kampanjen. President Roh lovade tidgare under månaden att avgå om hans parti tagit emot
illegala bidrag motsvarande mer än en tiondel av vad oppositionen fått. Om han räknat rätt
ifråga om ett sådant uttalandes populistiska sklagkraft – som han tydligen gjorde med sitt tal
om folkomröstning tidigare i höst – återstår att se. För en europeisk betraktare ter sig skåde-
spelet märkligt.

Den neutrala övervakningskommissionen i Korea har under perioden sammanträtt fem gånger
med deltagande av Sveriges och Schweiz delegationer. NNSC har under redovisad period inte
haft några kontakter med nordsidan. Med sydsidan, representerad av FN-kommandots del av
stilleståndskommissionen, UNCMAC, har NNSC liksom tidigare haft löpande kontakter.

Den 16 december anlände en delegation från OSAN basen till NNSC campen för att informera
och utbilda den svenska och den schweiziska delegationen avseende de rapporter NNSC be-
handlar enligt stilleståndsavtalet. Från början av kommissionens verksamhet innehöll rappor-
terna information om materiel- och personalförflyttningar ut- resp in till Korea. Efterhand som
tiden gått har Nordsidan helt slutat att lämna rapporter och sydsidan lämnar rapport endast
rörande personalförflyttningar. Huruvida nuvarande system helt täcker alla personalrörelser
inom Korea kan inte konstateras efter redovisningen.

17 december passerade efter vederbörligt tillstånd en delegation från EU stilleståndslinjen
(MDL) mellan byggnaderna T 1 och T 2. Det är den andra passagen under året. I maj passera-
de den Schweiziska utrikesministern med delegation från Nordkorea till Sydkorea. På bilden
nedan ser vi hur delegationen från EU passerar mellan byggnaderna T 1 och T 2.

Den svenska kontingenten

Som tidigare, har plenarmöten med den neutrala övervakningskommissionen följts av infor-
mella möten för diskussioner av det aktuella läget på den koreanska halvön och för planering
av gemensam verksamhet under samma ordförandeskap som vid respektive plenarmöten. Två
överstemöten med UNCMAC har genomförts. Vid mötena avhandlades allmänna planerings-
frågor. Tre möten har genomförts med chefen för UNCSB-JSA. Mötena avhandlade allmänna
samverkansfrågor samt logistikstödet till delegationen. Polska delegationen anländer den 31
januari och återvänder till Polen den 9 februari. NNSC delegationernas traditionella nyårs-
mottagning genomförs den 16 januari i byggnad T 1 i JSA.

Svensk personal
Läget bedöms som gott
Ny delegationschef, Genmj Lars Frisk med familj, anländer den 17 januari.
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2.5 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

Geografiskt område
Kroatien, Bosnien, FRJ (inkl Kosovo och Monte-
negro), Albanien och FYROM

Högkvarter
Sarajevo

Etablerad
September 1991

Operativ styrka
Ca 120

Svensk styrka
6 monitorer

Mandat
Grundas på ett antal avtal med berörda parter från 1991
och senare

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Organisationen har till uppgift att följa upp läget inom de politiska, säkerhetspolitiska och
civila områdena samt gräns- och interetniska frågor. EUMM skall även genom sitt arbete bi-
dra till ”early warning” och förtroendeskapande åtgärder inom sitt AOR (Area of Responsibi-
lity).
2003 i insatsområdet

Bosnien-Hercegovina (BH)
BHs båda parlament röstade igenom en ny lag, samt medföljande förändringar i de båda en-
heternas konstitutioner, om hur landets försvar skall vara uppbyggt. Detta kan ses som en mil-
stolpe i BHs väg mot en enad stat. Speciellt det faktum att lagen röstades igenom i Republika
Srpska (RS) är anmärkningsvärt. Dock återstår det för RSs parlament att verkligen imple-
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mentera de förändringar av konstitutionen som krävs. RS president Dragan Cavic lyckades
övertyga parlamentet, genom att fastslå, att BH fortfarande kommer att ha tre etniskt samman-
satta arméer, men under ett enat försvarssystem. I praktiken innebär det att RSs armé inte
längre står under RS presidium utan BHs, vilken då blir den enda instans som kan försätta
armén i beredskap. RS presidium kan dock utfärda undantagstillstånd i RS, i händelse av t.ex.
naturkatastrofer eller om RSs konstitution eller dess institutioner är utsatta för allvarliga hot.
Den nya försvarslagen leder i förlängningen till att medborgarna i de båda entiteterna har
skyldigheten att försvara hela BHs territorium och konstitutionella integritet, inte enbart sina
egna respektive territorier (Federationen Bosnien-Hercegovina och RS).

I Mostar fortsätter oenigheterna om hur staden skall styras och hur de olika stadsdelarna skall
administreras. Det bosniska SDA är emot alla föreslagna förändringar, vilket man menar
skulle leda till försämrad säkerhet för bosniakerna i staden. Samtidigt hävdar SDA att stadens
etniska majoritet, bosnienkroaterna, söker etablera en tredje entitet i BH, något som de facto
skulle underminera BHs framtid som en enad stat. Trots detta har den ”andra kommissionen”
(multietnisk kommission, etablerad för att söka bryta det uppkomna dödläget samt att skissa
på nya stadgar för staden) lyckats nå konsensus i några frågor: gemensam stadsbudget; stads-
kontroll över kommunala företag; försvaret av etniska gruppers ”vitala intressen”.

Kroatien
Efterspelet till parlamentsvalet i slutet av november har kretsat kring möjligheterna för det
vinnande HDZ att bilda regering. Svårigheter har kantat HDZ-ledaren Ivo Sanaders väg i för-
handlingar med olika partier och den nuvarande regeringsmajoriteten är svag. Den 23 decem-
ber skedde den första sessionen i det kroatiska parlamentet (Sabor), där den nya regeringen
röstades igenom. Av de 16 nya ministrarna kommer 14 från HDZ, en från DC samt en obero-
ende. De olika småpartierna som stöder regeringen har alla fått platser i diverse arbetsgrupper
och kommissioner. En av frågorna är huruvida den nya premiärministern, Sanader, har förmå-
gan att dels styra landet, dels fortsätta reformarbetet i det nationalistiska HDZ, från ett natio-
nalistiskt efterkrigsparti till ett modernt parti redo för framtida EU-medlemskap.

Albanien
Under Socialistpartiets kongress lyckades Fatos Nano utmanövrera allt motstånd från sina
motkandidater och blev omvald som partiledare, med ett betryggande åttioprocentigt stöd från
delegaterna. Frågan är nu om dissidenterna med ledaren Ilir Meta kommer att lämna partiet
eller försvåra arbetet för Nanos i parlamentet. Under omvalen i kommunalvalet i Tirana blev
borgmästaren Edi Rama omvald. En ny regering röstades igenom i parlamentet med Fatos
Nanon som premiärminister. Av de tjugo ministrarna i regeringen är 12 nya.

Makedonien (fYROM)
Oron för vad resultatet av folkräkningen, och då främst antalet etniska albaner, skulle innebära
för stabiliteten mellan de stora etniska folkgrupperna besannades inte. Resultatet att Makedo-
niens albanska minoritet uppgår till 25 procent får anses som korrekt och har accepterats av de
flesta; den slavmakedonska oppositionen har dock begärt att resultatet skall ogiltigförklaras.
Detta får dock inte stöd av internationella valövervakare och experter som visserligen inte helt
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avfärdar att oegentligheter har förekommit, men att dessa inte har statistisk betydelse. Samti-
digt som parlamentet diskuterade frågan om etablerandet av ett andra ”albanskt” universitet i
Tetovo demonstrerade ca tvåtusen slavmakedonska studenter. Frågan är kontroversiell då det
redan existerar ett albanskt universitet i landet. Flera partier anser att detta går emot tanken på
ett multietniskt samhälle.

Serbien & Montenegro (S&M)/Serbien
Under parlamentsvalkampanjen kom de olika partiernas fokus att ligga på politiken per se och
inte på konfrontation; kampanjen var nästan helt fri från politisk smutskastning. Det mest an-
märkningsvärda var att premiärminister Zoran Zivkovic inte toppade DCs lista utan att det
istället var Serbien och Montenegros försvarsminister Boris Tadic som gjorde det. Valet
”vanns” av det radikala SRS (med den av internationella domstolen i Haag åtalade Vojislav
Seselj som ledare), som fick ca 28 procent av rösterna. De s.k. demokratiska partierna fick
dock majoritet. Det återstår många frågetecken om hur den nya regeringen skall se ut då dessa
partier inte har intentionen att samarbeta. Detta speciellt som det största av de ”demokratiska”
partierna DSS och dess ledare Vojislav Kostunica under valkampanjen lovat att inte samar-
beta med det tidigare regeringspartiet DS. DSS anklagar DS för att ligga bakom den kaotiska
politiska situationen som råder i Serbien idag. Framtiden ser oviss ut och många bedömare
utesluter inte att nyval snart kommer att hållas, något som förmodligen skulle innebära ytterli-
gare stöd för det radikala SRS.

S&M/Kosovo
Relationen mellan UNMIK och kosovoalbanerna (främst parlamentet) försämrades under må-
naden. Främst två olika frågor kom att öka spänningarna: beslutet av FNs specielle sändebud
Harri Holkeri att suspendera tolv medlemmar ur Kosovo Protection Corps för inblandning i
terrorverksamhet samt de ökade problemen för KTA (Kosovo Trust Agency) och dess admi-
nistration av privatiseringen av s.k. SOE (Socially owned Enterprises). Den kosovoserbiska
minoriteten, som tidigare varit splittrad, enades (tillfälligt?) under en gemensam deklaration.
Denna enighet kan anses bero på tre olika faktorer: faktumet att det nu finns en deadline när
ett beslut om provinsens framtida status skall diskuteras (och som uppfattas av kosovoserber-
na som likhetstecken med ett självständigt Kosovo); den fortsatta privatiseringen av SOE; en
uppfattning att Belgrad inte engagerar sig tillräckligt i kosovoserbernas sak och att de därför
måste agera unilateralt.

S&M/Presevo
Ett interimsstyre har inrättats i Presevo i väntan på att lokala val skall hållas (senast 10 mars).
Då oppositionspartierna (PDSh och LPD) inte kunnat utse sina representanter kommer inte-
rimsstyret att bestå av fyra representanter från PVD och en serbisk representant, troligen från
DA. Som väntat bojkottade de etniskt albanska partierna det serbiska parlamentsvalet. Serber-
na i området röstade huvudsakligen för SRS och DA.

S&M/Montenegro
Från och med den 25 december tog den montenegrinska polisen över bevakningen av hela
Montenegros gräns. I formell mening innebär detta att Serbien-Montenegros armé, VSCG,
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lämnat över ansvaret till det montenegrinska inrikesministeriet. Resultatet av folkräkningen
visade på stora skillnader jämfört med den förra (från 1991), bl.a. ökade andelen serber från ca
9 till 30 procent och var tydlig främst i de norra, mer underutvecklade delarna av Montenegro
(andelen montenegriner minskade från ca 62 till 41 procent). Vilken inverkan detta har på de
politiska krafterna som vill ha ett självständigt Montenegro, skiljt från Serbien, återstår att se.

Den svenska kontingenten

Just nu tjänstgör sex svenska monitorer i EUMM: två i Makedonien, en på högkvarteret
i Sarajevo, en i Kosovo, en i Albanien samt en i Serbien. Ny svensk monitor inkommer
till HK Sarajevo 12 januari 2004 och genomgår utbildning på HK 13-15 januari.

Svensk personal
Läget är gott i den svenska kontingenten.
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2.6 MONUC DR Kongo

United Nations Observermission in the Dem. Rep. Of Congo
Militära observatörer

KINSHASA

Kananga

Lubumbashi

SUDAN

U
G

A
N

D
A

ZAMBIA

ANGOLA

TANZANIA

BURUNDI

RWANDA

CONGO B

CENTRAL AFRICA

Kisangai

Goma

Harare

HQ
MONUC

HQ
SECTOR - 3

HQ
SECTOR - 4

HQ
SECTOR - 2

Buta

HQ
SECTOR 1

Mbandaka

KINSHASA
LOG BASE

BANGU
LOG BASE

Bangu

GOMA
LOG BASE

Geografiskt område
DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Na-
mibia

Högkvarter
HQ i Kinshasa

Etablerad
September 1999

Operativ styrka
3803 man trupp och 455 observatörer
(30 september 2002)

Svensk styrka
5 militärobservatörer

Mandat
SCR 1493 (2003) förlänger mandatet till 30 juni 2004

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. Resolution 1493
innebär att missionen har övergått till en Kapitel VII operation inom ramen för FN.

2003 i insatsområdet

På grund av begränsade informations – och kommunikationsmöjligheter är denna rapport
grundad på vad som i huvudsak händer i sektor 5 KINDU och 6 BUNIA

FNI och PUSIC uttrycker särskilt samarbetsvillighet med MONUC. Detta yttrar sig genom
vilja till tillbakadraganden av trupp och i vissa fall beredskap att påbörja DDR(RR). Den po-
litiska och militära kontrollen av grupperna varierar mellan olika områden, vilket förklarar
ökat fientligt beteende från FNI:s och delar av UPC:s personal ute i landsbygden.

Ituri Bde fortsätter arbetet med omgruppering ut ur BUNIA mot norra och östra delarna av
Ituri (ARU, MAHAGI och TCHOMIA). Ett team militärobservatörer har sedan 20 december
öppnat ny teamsite i FATAKI (N BUNIA). Denna teamsite samgrupperas med /skyddas av ett
kompani.



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

2004-02-20 23 386:62084

Sida 18 (61)

Den 28 december 2003, repatrierade MONUC 151 Burundiska fd combatanter och 10 anhöri-
ga hemlandet. Burundiska f d  combatanterna tillhörde FDD och  FLN och har gradvis varit
isolerade sedan Februari 2003 vid MONUC’s transitcenter vid ADI KIVU 30km norr om
BUKAVU. MONUC förde de Burundiska f d combatanterna till GATUMBA flykting cent-
rum på Burundiskt territorium där ”National Commision for the Disasters Victims ” tog hand
om dem.  MONUC välkomnade denna första frivillig repatriering av  Burundiska f d comba-
tanter och samarbetet med de Burundiska myndigheterna.

Hot mot MONUC personal förekommer i och utanför Bunia, MONUC soldater har därför,
rekommenderats att oupphörligen analysera hotet  och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Hotet riktas främst från UPC (Lubanga) och FNI. Dessa grupper söker möjlighet att kidnap-
pa/frihetsberöva MONUC personal som svar på MONUC:s arresteringar av personer ur dessa
grupper. Syftet kan vara utväxling eller hämnd.

Missionen är fortfarande inne i en större förändringsfas varvid man förstärker antalet teamsi-
tes  i de östra sektorerna och har utökat antalet observatörer i teamen från fyra
( 4 ) till sex ( 6 ) observatörer.

Den svenska kontingenten

Förhållandet är bra, en observatör är kvar i sektorstab i väntan på att bli placerad i ett team

Svensk personal
Läget bedöms som gott



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

2004-02-20 23 386:62084

Sida 19 (61)

2.7 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

Geografiskt område
Sierra Leone

Högkvarter
Freetown

Etablerad
22 oktober 1999

Operativ styrka
256 observatörer och 13000 man trupp (nov 2002)

Svensk styrka
3 militära observatörer

Mandat
SRC 1470 (2003) förlänger mandatet till 30 mars 2004

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Säkra viktiga flygfält och garantera rörelsefrihet för att möjliggöra humanitära insatser. Där-
efter skall FN avväpna och demobilisera/upplösa förband och paramilitära enheter för integ-
ration i samhället.

2003 i insatsområdet

Den allmänna situationen i Sierra Leone är fortfarande förhållandevis lugn men känslig och
den närmaste framtiden är på grund av en mängd osäkra faktorer inom och utom landet,
mycket svårbedömd. Orsakerna är främst:

• Situationen i Liberia, vilken kan få konsekvenser i Sierra Leone.

• Regeringens generellt sett stora svårigheter att kontrollera och administrera landet.

Till detta kommer UNAMSIL:s planerade urdragning som i sig kan skapa säkerhetsproblem
om inte de nationella säkerhetsstyrkorna kan axla ansvaret.

Det är dessutom fortfarande stora och avgörande brister i polisens utbildning och utrustning,
arméns status och den statliga kontrollen över guld- och diamantutvinningen. Den utbredda
korruptionen utgör även ett genomgående stort problem. Den statliga ledningsstrukturen i
provinserna är fortfarande mycket bristfällig och detta kan sägas utgöra den mest avgörande
faktorn huruvida landet skall kunna fortsätta sin återhämtning efter kriget.  I maj 2004 kom-
mer val till provins- regeringarna att hållas.  Stora svårigheter finns fortfarande i till exempel
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hur skatter skall samlas in för att så småningom återbördas befolkningen som reformer.

UNAMSIL kraftsamlar nu till att stödja regeringen med att få kontroll över guld- och dia-
mantbrytningen. Innan dessa svårigheter löses kommer säkerhetssituationen i landet att vara
instabil.  UNAMSIL MILOBS är bland annat behjälpliga vid lokalisering och kartläggning av
gruvtäkter.

Situationen i Elfenbenskusten
Huvuddelen av de ministrar ur rebellstyrkorna, vilka valde att lämna regeringen i september
återvänder sannolikt.  Anledningen sägs vara att de så kallade ”New Forces”  beslutat att delta
i en ny bred utformad regering.

Ett möte hölls i slutet av december, vid vilket FANCI, MINUCI, New Forces och de franska
fredsbevarande styrkorna deltog.  Anledningen till mötet var att diskutera implementeringen
av Bouake- deklarationen, vilken bland annat innebär avlägsnande av vägspärrar och tillbaka-
dragning av tyngre vapen.  Samtliga deltagare var nöjda med uppgörelsen.  Situationen i lan-
det bedöms som stabil trots att vissa element i New Forces visar motstånd mot DDR- Proces-
sen.

Situationen i Liberia
UNMIL kunde under december månad inte avväpna de stridande parterna vilka erkänt sig till
avväpningen.  Anledningen angavs vara organisationssvårigheter att hantera den stora mäng-
den som skall avväpnas och därtill medel för utbetalning till de som skall avväpnas.
Under senare delen av december har UNMIL kunnat gruppera både i LURD och MODEL
kontrollerade områden.

Situationen i Guinea
Presidentval genomfördes den 21december.  På grund av befarade oroligheter i samband med
dessa stängdes gränsen till Sierra Leone.  Inga oroligheter infann sig dock och gränsen har åter
öppnats.

Vinnaren i valet, President Lansana Conte, beskylls dock för valfusk. En internationell kris-
grupp varnar för att problem kan uppstå i landet och i regionen.  Om inget görs finns risken att
landet följer samma väg som Sierra Leone, Elfenbenskusten och Liberia.  Krisgruppen re-
kommenderar internationella samfundet att ta ett helhetsgrepp över hela regionen.  Det fram-
går dock ej vilka som ingår i krisgruppen.

Situationen i Sierra Leone
UNAMSIL bedömer det interna säkerhetshotet som lågt på kort sikt utom i landets sydöstra
del där säkerhetshotet är högre än i andra delar på grund av situationen i Liberia.
På vissa platser i landet rapporteras det nu att så kallade. ”ex-combatanter” har protesterat då
de uppfattat att reintegrationsprogrammet går mot sitt slut och att de ej deltagit.
Ex-combanternas reaktioner kan komma att ta sig mer aggressiva uttryck och i kombination
med att ex-combatanter återvänder från Liberia (med vapen?) vilket kan medföra att säker-
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hetssituationen förvärras.

Säkerhetssituationen i flyktinglägren i Sierra Leone (Liberianska flyktingar) har blivit mer
känslig under perioden. Grupperingar är dels missnöjda med förhållandena i lägren och det
uppstår dispyter mellan flyktingarna och mellan flyktingarna och de som driver lägren. Vissa
grupper vill återvända till Liberia for att kunna delta i DDR processen där. Under perioden
rapporterades flera, ibland våldsamma, missnöjesyttringar från flyktinglägren.  Ökad rörelse
av flyktingar från och till Liberia har rapporterats under perioden.

Observatörer
I och med att UNAMSIL- trupp planenligt drar sig ur missionen pågår arbete för att göra MI-
LOBS ”teamsites” mer självförsörjande. Evakueringsplanerna har (planenligt) översetts och
delvis omarbetats. Den Sierraleonska armén (RSLAF) och polismakten (SLP) kommer grad-
vis att ta över ansvaret för bevakning och skydd av MILOBS. En minskning av i UNAMSIL
ingående förband kan påverka säkerheten för MILOBS i områden där detta sker.  Inga MI-
LOBS känner för närvarande att hotet ökat.

Förbandsneddragningen går enligt plan.  För närvarande består UNAMSIL av cirka 12 000
trupp.  Truppreduceringen skall vara fullt genomförd under slutet av 2004.  Obekräftade källor
hävdar att MILOBS skall kvarstanna till 31/ 12 2005.

Den svenska kontingenten

Svensk militär personal och svensk polis delar för närvarande förläggning i Freetown.

Svensk personal
Läget bedöms som gott.
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2.8 OSCE Georgien

Organisation for Security and Co-operation in Europe
Gränsövervakare

Tbilisi

Batumi

Poti

Ochamchira

Sukhumi

Grozny

CHECHNYA

AZERBAIJANARMENIATURKEY

ABKHAZIA

RUSSIAN  FEDERATION

Suchi

Pitsunda
Kodori
Valley

Inguri

OSCE HQ
Senaki

Adjara

Black Sea

GEORGIAZugdidi

Gali

Shatilii

Omalo

Gerevi

Geografiskt område
Georgien

Högkvarter
Tbilisi

Etablerad
15 december 1999

Operativ styrka
Sommartid 144 gränsövervakare (f n 151), vintertid
111 gränsövervakare

Svensk styrka
2 gränsövervakare

Mandat
31 december 2003

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Observera gränsen mellan Georgien och Ryssland (Tjetjenien) för att observera och rapportera
eventuella rörelser av rebeller mellan Georgien och Tjetjenien. Missionens ansvarsområde
omfattar sedan 02 januari 2002 även del av gränsområdet mellan Georgien och Ryssland (In-
gushien). Från och med 02 januari 2003 dessutom gränsen mellan Georgien och den ryska
delrepubliken Dagestan.

2003 i insatsområdet

Det nya presidentvalet den 4 januari har tagit stor plats i media. Sex kandidater gör anspråk på
tjänsten. Favorit är Mikheil Saakashvili. Nytt parlamentsval skall enligt uppgift hållas i slutet
av januari.

Ett antal attentat har inträffat i Tbilisi. Bland annat hittades en bomb i Schevarnadzes dotters
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bostad och ett mobiltelefonföretag som ägs av Schevarnadzes släkt har utsatts för ett bombat-
tentat. Utöver detta har ett antal smärre explosioner samt bombhot inträffat. Det har också
blivit populärt att kapa utländska organisationers bilar.

Vad avser OSCE Border Monitoring Operation (BMO) har övergången till vinterorganisation
slutförts. Större delen av gränsen som OSCE övervakar är i stort sett omöjlig att ta sig över
p g a. snö och kyla. Huvudsyftet under vinterhalvåret är i första hand att visa OSCE närvaro i
området. Snö, kyla och lavinfara medger inte någon mer omfattande patrullverksamhet.

Ingen rapporterad eller iakttagen gränsöverträdelse av Rebellgrupper har skett under månaden.
Den ryska militären har haft omfattande operationer på den ryska sidan av gränsen i den da-
gestanska sektorn. Tjetjenska rebellgrupper har jagats med alla tillgängliga medel vilket har
iakttagits från våra baser.

Shatilibasen som brann ner är åter operationell. Ny bas har inrättats i ett hyrt hus.

Den svenska kontingenten

Presidentkandidaten Mikheil Saakashvili besökte Girevi och Shatili den 7 december. Besöket
var dock enbart ägnat åt de Georgiska gränstrupperna.

Svensk personal
Läget bedöms som gott
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2.9 UNMISET Östra Timor

United Nations Mission of Support in East Timor
Militära observatörer

Dili

TIMOR SEA

Baucau

Oecussi
Aileu

HQ

Geografiskt område
Östtimor

Högkvarter
Dili

Etablerad
UNAMET juni 1999, UNTAET oktober 1999 UNMI-
SET 20 maj 2002

Operativ styrka
754 civilpoliser, 4478 man trupp och
122 militära observatörer (30 september 2002)

Svensk styrka
2 militära observatörer

Mandat
SCR 1410 (2002) missionen upphör 30 juni 2004

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 mandat har övergått till UNMISET med huvuduppgiften att stödja den nya administ-
rationen och att understödja den nationella polismyndigheten.



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

2004-02-20 23 386:62084

Sida 25 (61)

2003 i insatsområdet

Östtimors regering arbetar nu hårt för att få en förlängning av FN’s närvaro i landet till stånd.
UNMISET kommer med all sannolikhet att avslutas enligt plan, men det finns mycket som
idag talar för att en ny mission innehållande såväl militär som polis kommer att upprättas. I
mitten av december månad skickades Östtimors Utrikesminister, Jose Ramos Horta, en of-
fentlig begäran till FN. I denna begäran kräver man bland annat en förlängning av UNMI-
SET’s närvaro på två år och att 50 militärobservatörer skall ingå för övervakning i gränsområ-
det. Vidare önskar man bland annat att FN skall bistå med 70 rådgivare till den östtimoresiska
regeringen. Beslut om en eventuell förlängning, alternativt en ny mission, förväntas fattas av
FN’s Säkerhetsråd senast mars -04. Australien har redan anmält att de har för avsikt att kvar-
lämna fredsbevarande trupp om Östtimor efterfrågar detta, oaktat vilket beslut som fattas i
FN’s Säkerhetsråd. (Källa: nationella och internationella pressklipp).

I början av december månad öppnade Östtimor en ambassad i CANBERRA, Australien.

I inledningen av månaden minskades antalet sektorer inom UNMISET från fem till nuvarande
fyra.  Det totala antalet FN-soldater på Timor uppgår nu till 1750.

Utkast på slutlig hemrotationsplan för samtliga militära enheter har nu presenterats. UNMOG
planerar som enda militära enhet att utnyttja hela avvecklingstiden innebärandes att de första
observatörerna lämnar Östtimor 04-05-20 och de sista 04-06-30.

Efter årsskiftet kommer Thailands enda truppbidrag bestå av det fältsjukhus som är grupperat
i DILI.

12-16 december genomfördes en ceremoni där 27 soldater ingående i F-FDTL avskedades.
Avskeden grundar sig på disciplinära brott och tros vara ett sätt att statuera exempel. Timors
Försvarsmakt består idag (de 27 inkluderade) av 1537 st soldater. De soldater som avskedades
kommer i huvudsak från den bataljon som idag är grupperad i LOS PALOS, Lautem Distrct.

12-10 genomfördes en ceremoni i samband med att Dili District officiellt överlämnades från
UNPOL till PNTL. Detta var den sista stora överlämningen till PNTL och har varit väldigt
omdiskuterad. UNPOL har tidigare föreslaget att detta övertagande skulle senareläggas på
grund av att PNTL inte ansetts mogna att överta ansvaret. Med anledning av detta så kommer
övertagandet i realitet ske över en längre period med fortfarande starkt inflytande från UNPOL
TA. Varje vecka inkommer såväl rapporter om att PNTL-officerare missbrukat sin makt eller
använt sig av övervåld, då även med vapen. Ett annat problem är att PNTL i mycket stor om-
fattning låter traditionell lag råda. Detta innebär bland annat att man inte obducerar döda
kroppar om familjen motsätter sig detta varpå ett eventuellt brott inte kan styrkas. Det finns
också fall från de senaste månaderna då PNTL har låtit byar döma i incestmål, våldtäkt och
andra våldsbrott. Traditionellt utdömer då byledare etc. ett skadeståndsbelopp i form boskap
eller annan handelsvara.
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12-13 arresterade BPU/PNTL i Sector Bobonaro en man vid namn Arnaldo Queli. Arnaldo är
efterlyst för krigsförbrytelser och finns med på Interpols Red Notice-lista. Arnaldo fördes efter
gripandet till DILI där han nu förvaras. Gripandet har dock fått till följd att hot riktats mot
såväl UNMO’s som BPU. TNI och POLRI hävdar att BPU grep Arnaldo i gränslinjen vilket
då skulle ses som en illegal gränsöverträdelse. Vittnen gör gällande att BPU till och med pas-
serade gränsen för att genomföra gripandet. Hoten kommer från Indonesier som kräver att
Arnaldo skall friges. TNI kommer intill dess att läget stabiliserat sig att eskortera UNMO’s
som rör sig inne i NTT. En utredning har startats för att fastställa huruvida BPU handlat fel-
aktigt. Kommentar: Det är inte första gången denna typ av incident inträffar i gränsområdet.
Det har också visat sig att BPU ljugit i samband med utredningar varför även UNMISET ser
kritiskt på det som skett.

Under månaden har kraftiga regnfall ödelagt ett antal byar och ytterligare förstört delar av
Östtimors redan dåliga vägnät. Cyklonen Debbies ytterområden har också drabbat Timor och
har i sin framfart förstört ett mindre antal hus.

Den svenska kontingenten

Stor omsättning av personal i kombination med dålig personalplanering har resulterat i att
man inte lyckats arbeta som planerat inom UNMOG årets sista tre veckor. Den mest centrala
frågan för såväl UNMISET som landets regering är naturligtvis en eventuell förlängning av
missionen.

Svensk personal
Läget är gott.
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2.10 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

Geografiskt område
Etiopien och Eritrea.

Högkvarter
Asmara och Addis Ababa

Etablerad
Juli 2000

Operativ styrka
212 militär observatörer och 3917 man trupp.

(30 september 2002)
Svensk styrka
5 observatörer och 1 EOD officer

Mandat
SCR 1466 (2003) förlänger mandatet till 15 april 2004.

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 TSZ
(Temporary Security Zone) i Eritrea.

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

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

2003 i insatsområdet

EEBC tre lantmätare som tjänstgör i Eritrea och Etiopien lämnade Missionen under slutet av
dec. EEBC kommer därmed bara behålla administrativ personal, totalt tre st.

Min- och OXA hotet är alltjämt mycket stort. Fram till 26 december hade dock ingen olycka
skett under månaden. Totalt i år 27 döda och 37 skadade inom TSZ och adjacent areas. Arbe-
tet i samtliga sektorer fokuseras i huvudsak på kontroll av Eritreansk polis och milis i Tempo-
rary Security Zone (TSZ) och de militära enheterna i gränsområdena på båda sidor av säker-
hetssonen både på den Etiopiska (Ethiopian Armed Forces – EAF) och Eritreanska (Eritrean
Defence Forces – EDF) sidan.

UNMEE har alltjämt en god prognos. Gränsdragningsprocessen har däremot avstannat.

Den svenska kontingenten

Från början av januari kommer Mj P Malmsten att tjänstgöra i UNMEE HQ i Addis och kn
Thomas Lundgren att tjänstgöra i MIO Cell i Asmara HQ. Detta innebär att av de 6 svenska
observatörerna kommer fem att tjänstgöra i olika HQ befattningar och endast en ute på TS.

Svensk personal
Läget bedöms som gott
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2.11 JMC-IMU Sudan

Joint Monitoring Mission – Joint Military Commission
Militära och civila monitorer

KadugliNuba
Mountains

Khartoum

JMC V

JMC III

JMC II

JMC I

JMC 
Central HQ

JMC IV

JMC IV and V
Mobile

Temp HQ

Mobile Teams

AL SHAAIR
Eyre

JMC II

Kauda

Um Sirdiba

JMC I

JMC III

Geografiskt område
Nuba bergen i Sudan

Högkvarter
Kadugli

Etablerad
Under uppbyggnad

Operativ styrka
8 militära, 38 civila monitorer samt 25 specialister

Svensk styrka
3 militära verifikatörer

Mandat
Mandatet gäller till 20 juli 2004.

0

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Den 19 januari 2002 undertecknades ett avtal om vapenvila i Nubabergen mellan Sudans rege-
ring och rebellrörelsen SPLM (The Sudan People´s Liberation Movement). Avtalet föreskriver
bland annat upprättande av en gemensam militärenhet JMC (Joint Military Commission), be-
stående av parterna med internationellt deltagande, samt en internationell övervakningsmeka-
nism, IMU (International Monitoring Unit). Enheternas huvuduppgifter är att bevaka efterlev-
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naden av vapenstilleståndet och att på plats koordinera humanitära insatser.

2003 i insatsområdet

Fredsförhandlingarna återupptogs som planerat med olika arbetsgrupper i början på december.
Toppdelegaterna, vicepresident Osman Ali Taha, GoS och rebelledaren John Garang, SPLM
har därefter träffats intensivt flera gånger runt förhandlingsbordet.  Som en del i normalise-
ringen genomförde en delegation från SPLM det första officiella besöket till Khartoum och
hade där överläggningar med olika politiska partier och intresseorganisationer. Planerna var
att avbryta förhandlingarna till jul men de fortsatte  och den 22 december fattades en viktig
delöverenskommelse om hur landets resurser och tillgångar skall fördelas.

Förhandlingarna om eldupphör mellan den sudanesiska regeringen  och rebellrörelsen Sudan
Liberation Movement (SLM) i Darfur, västra Sudan, avbröts i mitten av december. Kraven
från rebellerna ansågs vara oacceptabla och för tillfället har stridigheter åter blossat upp och
det råder utegångsförbud mellan kl 2200 och kl 0630 i vissa områden. Dagliga rapporter från
området (ca. 900 km från Nubabergen) berättar om ömsesidiga attacker, överfall, bombningar,
nerbrända byar och dödade människor. Hundratusentals människor har flytt undan stridighe-
terna och det råder för tillfället stor brist på vatten, mat, tält, kläder och läkemedel för de
drabbade.

JMM/JMC verksamhet i Nubabergen
JMM/JMC har under december fortsatt med normal patrull- och inspektionsverksamhet även
om det i slutet på månaden varit med reducerad styrka på grund av alla helger och ledigheter.
Det har upptäckts både nya förband (plutons storlek) och nya byar som varken hade hört talas
om det gällande eldupphöravtalet eller om Joint Military Commission. JMC patrullerna tog
tillfället i akt och genomförde information och överlämnade broschyrer på arabiska.

Missionen har under december besökts av flera reportageteam bl.a BBC och NRTV som
kommer att producera TV program om JMC. Det viktigaste besöket var dock FN:s Depart-
ment for Peace Keeping Operations (DPKO) som genomförde den  första översiktsrekognose-
ringen för att kunna etablera en peace-keeping mission i Sudan. Under detta besök, som om-
fattade hela Sudan, så besöktes  JMC under tre dagar. Besökarna var mycket nöjda med alla
arrangemang och var väldigt  intresserade och imponerade på det sätt JMC bedriver sin verk-
samhet i Nubabergen.

Efter ett antal minincidenter och nya minröjningar har den sk Humanitarian Highway åter
öppnats för trafik, vilket underlättar alla fordonstransporter till och från sektor 1. Under de-
cember har det traditionsenligt genomförts ett antal lokala stamkonferenser, främst i området i
Western Jebels i sektor 5. Tyvärr har också den redan spända situationen i detta område ökat,
då konferenserna har utnyttjats för att sprida SPLM politiska budskap och visa flagg inom
GoS territorium.

Förberedelser för ett femte mandat har påbörjats och den första orienteringen om missionens
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nya operativa fokus har genomförts. Konceptet bygger på att öka möjligheterna till krishante-
ring och förstärkning av sektorerna i samband med det vakuum som kan uppstå då FN övertar
uppgifterna i Nubabergen. De nya uppgifterna kommer att förberedas och övas genom att så-
väl enskilda monitorer som ett till flera team kommer att förstärka andra områden. Det kom-
mer även bli ett utökat antal 2-4 dagars fotpatruller till dom byar och militära enheter som
normalt endast besöks med helikopter.

Torrperioden har nu anlänt till Nubabergen på riktigt och nästa nederbörd kan väntas i slutet
på maj 2004. Mitt på dagen stiger temperaturen normalt till ca + 40 o C och sjunker sedan på
natten till under + 20o C.

Den svenska kontingenten

Svensk personal
Läget bedöms som gott
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2.12 Ekonomisk redovisning

Verksamheten

Avvikelserna utifrån planen är främst att
- insats i LIBERIA har påbörjats
- Sverige erhöll inte förlängning av brigadgeneralsbefattningen vid UNAMA
- endast en gränsövervakare i OSCE/Georgien var tillsatt under 2003 (ej 1,5)
- UNIKOM avvecklades tidigare än planerat
- en observatörs tjänstgöring i UNMEE förlängs intill årsskiftet
- tjänstgöringen för chefen OGG förlängs intill november
- ökade utgifter avseende familjeförmåner i UNMOGIP (fler medföljande barn än förvän-

tat), främst en ökning av skolutgifter och skolbussavgifter.
- Återkraven från FN är ca 2,0 mnkr lägre än budgeterat
- Löneökningar fr.o.m. 2003-10-01 på 3%
- Leveranser av fältsjukhus till FN.

Verksamhet Anslag FM Utfall 2003 Diff. Anslag-Utfall
UNTSO 7 100 7 503 -403
UNMOGIP 6 200 7 606 -1 406
UNIKOM 1 600  785 815
UNOMIG 4 300 2 901 1 399
NNSG 7 100 7 042 58
EUMM 6 400 6 622 -222
MONUC 6 000 6 179 -179
UNAMA 1 800 125 1 675
OSCE/GEORGIEN 1 700 1 542 158
UNMISET 2 100 1 980 120
UNAMSIL 2 900 3 549 -649
UNMEE 5 500 8 084 -2 584
JMM 4 300 4 004 296
Fältsjukhus 1 683 237 1 446
ECOMIL  660 610 50
Övrigt 2 469 2 561 -92
Summa 61 812 61330 482
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3 Återrapporteringskrav 14,15

3.1 Utvärdering av deltagande i internationella övningar

Allmänt

Försvarsmakten har blivit ålagd att redovisa resultatet av samt utgifterna för övningsverksam-
het på två olika ställen i årets redovisning. Dels avseende övningsverksamhet i allmänhet och
dels rörande övningsverksamhet inom ramen för EU:s krishanteringssamarbete och Part-
nerskap för fred (PFF). Eftersom den senare redovisningen innefattas i den första har Försvar-
smakten valt att redovisa all övningsverksamhet på ett ställe för att kunna ge en samlad bild
av övningsverksamheten under 2003. Den redovisningen sker i bilaga 5.

Sammanfattning

Under 2003 har Försvarsmakten deltagit i en intensiv och givande övningsverksamhet där i
stort sett all verksamhet av större omfattning har kunnat genomföras. De enda planerade öv-
ningarna som fick ställas in var flygsamövningen i Holland "FRISIAN FLAG" då värdnatio-
nen ställde in övningen, ledningsövning MD G (301) och MD N samt två stabstjänstövningar
för MD M p.g.a. besparingsskäl. Ambitionssänkning av besparingsskäl i övrigt påverkade
samverkansövning LINUS 03, ”NORTHERN LIGHT” och "BARENTS TRUST".

Under 2003 genomfördes tre större nationella så kallade LIVEX (Live Exercise). Dessa var
marinens slutövning för sin huvudomgång SAMMARIN 03, arméns slutövning ASÖ 03 samt
flygvapnets slutövning FVÖ 03. Ingen stor internationell LIVEX genomfördes under 2003
men ett antal medelstora/små varav COOP KEY 03, NORDIC PEACE 03 samt flygsamöv-
ningen NORDIC AIR MEET är några som genomfördes med godkänt resultat.

Flertalet stabsövningar och datorstödda stabsövningar, så kallade CAX/CPX (Computer As-
sisted Exercice/Command Post Exercise) genomfördes vilka COOP JAGUAR och VIKING
03 kan nämnas, där den sistnämnda genomfördes för tredje gången i Sverige med gott resultat.

Utvecklingen går mot fler datorassisterade stabstjänstövningar vilket är önskvärt då de ger god
effekt till en låg kostnad. Stora övningar med förband är dock fortfarande en nödvändighet för
att nå eftersträvad effekt och kunna dra rimliga erfarenheter inför skarpa insatser. Erfaren-
hetsmässigt är LIVEX övningar som bäst utvecklar såväl förbandens som enskilda individers
förmåga. Enskilda kurser och seminarier är viktiga byggstenar men det är först under en öv-
ning eller förberedelserna inför en övning som verklig interoperabilitet uppnås.

3.2 Redovisning erfarenheterna från IPP

Uppgiften
Försvarsmakten skall vidare inkomma med en utvärdering av erfarenheterna från delta-
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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 översynspro-
cessen (PARP).

Avgränsning
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 14 i bilaga 4.

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 2003, 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, främst under hösten, har fått ställas in. Detta har i första hand berott på
ekonomiska åtstramningar men vid enstaka tillfällen också personalbrist. I några enstaka fall
har uteblivet deltagande berott på att aktiviteten 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
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.
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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 aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2003.

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.
Inhämtade kunskaper implementeras, bland annat i framtagandet av Handbok CIMIC.
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CRM Crisis Management
PARP MÅL:
Försvarsmakten deltog med en deltagare  (personlig kompetensutveckling inför utlandstjänst)

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 2003.

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 2003.

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 2003.

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 2003.

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.

HMA Global Humanitarian Mine Action
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2003.
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IHL International Humanitarian Law
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2003.

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.
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MIF Military Infrastructure
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några PfP/”In the Spirit of PfP” aktiviteter
inom ramen för detta samarbetsområde under 2003.

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 2003.

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 2003.

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.
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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-
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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4 Återrapporteringskrav 54, 55 och 57

4.1 Erfarenheter från personalens tjänstgöring i det internationella samarbetet

Erfarenheterna från tjänstgöring i det internationella samarbetet  kan för Försvarsmaktens per-
sonal numera härledas från arbete inom de tre något differentierade multinationella organisa-
tionsformer som skapats inom FN, EU samt Nato.

Erfarenheterna visar entydigt på att Försvarsmaktens personal i det internationella samarbetet
genom sin förmåga och kunnande skapat ett stort förtroende inom sina respektive stabsorgan
och verksamhetsområden.

Förutsättningarna för samarbetet styrs dock alltjämt i väsentliga delar av vår bindning till re-
spektive organisation och önskvärda förändringar går inom vissa specifika områden mycket
sakta. Det område som här avses är i första hand inom säkerhetsområdet där ”Security regula-
tions ” medför att våra officerare alltjämt är uteslutna från full insyn och deltagande från ar-
bete vid  underrättelsesektioner (CJ 2) samt vissa befattningar inom CJ 3 och CJ 5. Detta gäl-
ler fullt ut inom NATO/PSE men även inom EU-kris operationer där nära samverkan med
NATO-staber är en förutsättning för operationens fullgörande. Ett bra exempel på det senare
utgör Makedonienoperationen ”CONCORDIA” där säkerhetsfrågor tagit en avsevärd del av
den stabsarbetstid som i stället kunnat fokuseras på operationen. Dessa frågor bör inte  belasta
utsända officerare utan bör framdeles lösas inom EU på ett högre plan än inom Försvarsmak-
ten.

Den utbildningsnivå som idag representeras av Försvarshögskolans (FHS) olika nivåer har
visat sig hålla väl och ger våra officerare en god grund för arbete vid internationella staber.
Erfarenheterna visar att officerare som nu går ut FHS CP olika program ej på samma sätt som
tidigare erfordrar den särskilda stabsofficersutbildning som erbjuds genom stabsofficerskursen
(SOC). Denna utbildning kan i stället satsas på officerare utan FHS motsvarande utbildning.
Det samma gäller för den NATO specifika CJTF HQ kompetensen där kommande årskullar
som lämnar FHS ChP framdeles kan anses ha fullgjord kompetens. Dock kan vi inte ge for-
mell CJTF HQ kompetens, något som bara NATO är certifierade att göra.

De förberedelser genom kurser som erbjuds genom respektive organisation (t ex NATO
”familiaration courses”) är viktiga som ett led i förberedelserna. Erfarenheterna har visat att
behovet av språkkurser har ökat som ett led av förberedelser till olika organisationer och mis-
sioner.
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4.2 Säkerhetsfrämjande samarbete i Östersjön, Arktis och Barentsområdet

Försvarsmakten skall i enlighet med 6§ förordning (2000:555) med instruktion för Försvar-
smakten delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjön, Arktis och Barentsområdet.

Försvarsmakten har under 2003 deltagit i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Arktis och Ba-
rentsområdet genom det interregionala samarbetet som bedrivits av MD N. Det interregionala
samarbetet syftar till att utgöra forum för förtroendeskapande åtgärder och utvecklandet av
nätverk inom området. Av särskilt intresse är internationell samverkan avseende naturkatast-
rofer och större olyckor där militära resurser kan komma att stödja de civila myndigheterna.

MD N har sedan länge ett gott samarbete med motsvarande nivåer i Norge och Finland. Detta
samarbete har fortsatt under 2003. I enlighet med den av regeringen beslutade Arrangemangs-
planen med Ryssland har MD N genomfört ett utbyte med de Ryska väpnade styrkorna, före-
trädesvis genom utbyten på förbands- och chefsnivå. Under året har ett arbete genomförts med
syfte att ta fram förslag att ytterligare engagera de Ryska Väpnade styrkorna i det säkerhets-
främjande samarbetet i Arktis- och Barentsområdet.

I samband med denna samverkan med de Ryska väpnade styrkorna har Försvarsmakten även
under 2003 fortsatt arbetet med det projektet avseende ledarskap och demokrati (erfarenhets-
utbyte kring ledarskap och officersutbildning (fänrik/löjtnant)) som finansieras av UD. De
svenska delegationer som haft utbyte enligt Arrangemangsplanen har vid förbandsbesök i Sve-
rige och vid svenska förbandsbesök i Ryssland informerat om ledarskaps-, medinflytande- och
rättsvårdsfrågor under sina aktiviteter.

Försvarsmakten har under 2003 deltagit i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjöområ-
det med en rad aktiviteter. Här kan nämnas deltagande i de möten som genomförts inom ra-
men för BALTSEA och inte minst det fortsatta arbetet med det säkerhetsfrämjande stödet till
Estland, Lettland och Litauen.

4.3 Nordiskt samarbete

Finland

Regeringen uppdrog den 29 oktober 1998 (Fo97/2159/SI) åt Försvarsmakten att genomföra
fördjupat och utvecklat bilateralt försvarsrelaterat samarbete med Finland. Vidare fattade rege-
ringen den 29 mars 2001 (Fö2000/2351/SI) beslut om att uppdraga åt Försvarsmakten att ge-
nomföra fördjupat samarbete med Finland bland annat inom området fredsfrämjande verk-
samhet och krishantering. Samarbete med Finland har varit mycket omfattande och skett inom
alla av regeringen utpekade områden.

Försvarsmakten har under 2003 genomfört bilaterala övningar med Finland med såväl mark-
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som sjö- och luftstridskrafter. Övningarna har genomförts främst inom ramen för tänkta freds-
främjande operationer och därigenom har såväl Försvarsmaktens internationella interoperabi-
litet som specifika förmågor övats och utvecklats. Övningarna har också ökat benägenheten
hos de värnpliktiga att efter genomförd värnpliktstjänstgöring söka internationell tjänst. De
svenska förbanden har företrädesvis hämtats ur anmälda registerförband.

Som exempel på övningar kan nämnas övningsutbyte i Sverige inom militärpolisområdet
mellan Livgardet och det finska Gardesjägarregementet och i Finland mellan Vaxholms amfi-
bieregemente och kustjägare ur Nylands Brigad. Inom helikopterområdet har räddningsinsat-
ser i fjällterräng övats i Sverige. Bland marina samövningar kan nämnas SAMMARIN och Lo-
viisa samt bland flygvapenövningar Arctic Fighter Meet och ADEX-03. Dessa övningar har,
liksom övningar inom andra områden, efter hand utvecklats till årligen återkommande öv-
ningsutbyte med långsiktiga planer. Årliga bilaterala samarbetsmöten genomförs även mellan
svenska och finska marinen respektive mellan svenska och finska flygvapnet.

Vidare har Försvarsmakten med Finland bedrivit lärarutbyte mellan ländernas respektive in-
ternationella centra liksom ett livligt besöksutbyte mellan staber och förband. Norra militär-
distriktets stab har inom ramen för samarbete mellan de regionala staberna i länderna på
Nordkalotten diskuterat och utvecklat stabsmetodik och kontakter för att effektivare kunna
hantera gränsöverskridande naturkatastrofer eller större olyckor där Försvarsmaktens förmåga
att stärka samhället skulle kunna efterfrågas.

Ett avtal om lärarutbyte mellan SWEDINT och FINCENT håller på att framförhandlas. Av-
sikten med avtalet är att fastställa de villkor som skall gälla vid växeltjänstgöring för officera-
re i rollen som instruktör vid SWEDINT respektive FINCENT. Ärendet ligger för närvarande
på den finska huvudstaben. Försvarsmakten hoppas dock kunna slutföra förhandlingarna un-
der första kvartalet 2004.

Samarbetet med Finland för att utbyta sjölägesinformation har fortskridit enligt plan. Målen
för den första fasen, demonstrationsfasen, har uppnåtts och redovisats för Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet). I oktober 2003 bemyndigades Försvarsmakten av regeringen att in-
leda fas två, utvecklingsfasen, i samarbetet (Fö2003/2649/MIL). Denna beräknas pågå fram
till juli 2005 och innebär genomförande av teknik-, verksamhets- och metodutveckling.

I samarbetet med Finland för att utbyta luftlägesinformation har de tekniska förutsättningarna
för ett sådant utbyte undersökts och i en skrivelse till Regeringskansliet redovisats. Försvar-
smakten bemyndigades av regeringen i december 2003 att framförhandla avtal med Finland
avseende det fortsatta samarbetet. Senast den 1 juni 2004 skall Försvarsmakten redovisa för-
slag till avtal.

Försvarsmakten har med sin finska motsvarighet inlett förhandlingar om ett övergripande avtal
(innefattande samtliga försvarsgrenar) avseende samövningar med mera. Förhandlingsarbetet
har fortskridit mycket väl och ett framförhandlat avtalsförslag beräknas föreligga under första
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halvåret 2004. Avtalet kommer väsentligen underlätta Försvarsmaktens övningssamarbeten
med Finland genom att separata avtal inte behöver ingås inför varje övning.

Norge

Regeringen fattade den 22 december 1999 beslut om att uppdraga åt Försvarsmakten att ge-
nomföra fördjupat och utvecklat bilateralt försvarsrelaterat samarbete mellan Sverige och
Norge (Fo1999/2526/SI). Samarbetet skulle enligt beslutet framför allt syfta till att öka sam-
verkansförmågan inför internationella fredsfrämjande operationer och en rad skilda samar-
betsområden pekades ut.

Samarbete med Norge har skett främst vad avser utbildningssamarbete. Lärar-, instruktörs-
och elevutbyte mellan såväl militära skolor och kurser som mellan respektive lands internatio-
nella centra har ägt eller äger rum.

Under 2003 har även en rad samövningar genomförts med Norge. Under hösten genomfördes
flygövningen Nordic Air Meet där Försvarsmakten deltog med fyra JAS 39 Gripen inklusive
lednings- och basresurser. Övningen syftade till att träna stridsflyg på en taktisk nivå samt att
utbyta erfarenheter och taktiska idéer, med tanke på eventuellt kommande Peace Support Ope-
rations.

Regeringen beslutade den 27 februari 2003 att tillåta Försvarsmakten att genomföra viss sam-
ordnad fallskärmsutbildning med Norge fram till 2005 (Fö2003/179/SI). Utbildningssamar-
betet inleddes med gott resultat. I samma beslut bemyndigade regeringen Försvarsmakten att
framförhandla ett avtalsförslag för att reglera förhållandena kring samarbetet. Dessa förhand-
lingar avstannade dock under sommaren 2003 då Sverige inte kunde acceptera den norska
hållningen att Pff-SOFA:n skulle tillämpas i sin helhet. Mot bakgrund av detta beslöt man
från norsk sida att avbryta förhandlingarna. Det skall dock understrykas att det från svensk
sida inte finns något hinder för att även i fortsättningen genomföra utbildningen.

Försvarsmakten har tillsammans med sina motsvarigheter i Norge och Danmark framför-
handlat ett avtalsförslag om samarbete inom flygutbildningsområdet enligt bemyndigande i
regeringsbeslut den 1 november 2001 (Fö2001/2264/SI). Den 4 september 2003 bemyndiga-
des Försvarsmakten att ingå det framförhandlade avtalet. Danmark meddelade dock i ett
mycket sent skede att man inte avsåg underteckna det framförhandlade avtalet. I stället lade
man fram ett nytt förslag där hänvisningar gjordes till Pff-SOFA:n. Eftersom Försvarsmakten
inte heller i detta fall kunde acceptera hållningen vad avser tillämpningen av SOFA:n är för-
handlingsläget i dagsläget låst och det är oklart hur man skall gå vidare.

Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår i tidigare års omfattning. SveNorDa-
samarbetet innebär i korthet att flygplan från de nordiska länderna kan landa på varandras
landningsbanor och erhålla underhåll och tekniskt stöd. I samarbetet ingår att man genomför
övningslandningar på varandras respektive flygbaser. Övningslandningarna har till syfte att
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piloterna ska bli familjära med de olika nationernas landningshjälpmedel och metoder. Under
2003 har SveNorDa-utbyte skett med svenska flygplan till Örland i våras.

Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte genomförs.

Danmark

Försvarsmakten har med sin danska motsvarighet bedrivit övningssamarbete avseende såväl
markstridsförband som med marina enheter.

Bland annat har personal ur Flygbasjägarskolan deltagit i en övning med det danska Jæger-
korpset i Danmark. Syftet med denna samverkan har varit att etablera ett samarbete syftande
till att utveckla jägarförbandens förmågor. Det svenska flygbasjägarförbandet har även getts
goda möjligheter att ta del av Jägerkorpset erfarenheter från ”skarp” internationell verksam-
het.

Inom det marina området har såväl ubåtsräddning som ytstrid övats tillsammans med danska
enheter. Som exempel kan nämnas Sjöstridskompani (SSK) Malmös deltagande med vedett-
båt i danska Marinhjemvernets årliga sjöräddningsövning, SAREX 38.

Som nämns ovan har Försvarsmakten tillsammans med sina motsvarigheter i Norge och
Danmark framförhandlat ett avtalsförslag om samarbete inom flygutbildningsområdet enligt
bemyndigande i regeringsbeslut den 1 november 2001. Avtalet är, såsom beskrivs ovan, ännu
inte underskrivet och det är oklart hur man skall gå vidare.

Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår, enligt ovan, i tidigare års omfattning.

Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte genomförs
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5 Återrapporteringskrav 58

5.1 KFOR Kosovo

Kosovo Force
Militära enheter och stabsofficerare
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Geografiskt område
Kosovo
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Pristina

Etablerad
Juli 1999

Operativ styrka (Sept -03)

Ca 27000 man

Svensk styrka
740 man trupp

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.

2003 i insatsområdet

 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.

Den svenska insatsstyrkan

December månad har i huvudsak varit lugn. Månaden har präglats av överlämning och rota-
tion från KS 08 till KS 09. Ett antal incidenter har dock inträffat i PRISTINA där den allvarli-
gaste var en explosion i en trappuppgång utanför en lägenhet under kvällen den 29 december.
Tre civila Kosovoalbaner skadades vid explosionen.

Vid två tillfällen har UNMIK-Polisfordon  (United Nations Mission In Kosovo) blivit försåt-
minerade med handgranater. Lyckligtvis kom ingen till skada vid dessa incidenter. SWEBAT
har under månaden genomfört tre sök. Ett har initierats av UNMIK-POLICE, ett av KPS (Ko-
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sovo Police Service) och ett för egen Force Protection efter ett vapenbeslag vid en patrull.
Inget av söken har resulterat i några beslag.

Vid ett förhöjt hot mot US-OFFICE i PRISTINA under julhelgen genomförde SWEBAT ökad
bevakning och patrullering i området. SWEBAT löste detta på ett mycket uppskattat och bra
sätt och inga incidenter inträffade.

SWEBAT har under december upprätthållit bevakning av monumentet vid KOSOVO POLJE
och vid KFORs sambandsanläggning på MOUNT GOLES. Bevakningen vid brigadstaben
roterar mellan de tre Bataljonsstridsgrupperna. SWEBAT har bevakat denna under en vecka.
SWEBAT har i vanlig ordning fortsatt med skolbusseskorter, eskorterna kommer att återupp-
tas när skolorna börjar igen.

Skyddsjakt på vildhundar är avslutad. Problemet med förvildade hundar kvarstår dock. I fort-
sättningen skall UNMIK tillsammans med kommunerna lösa detta. När den kommunala
skyddsjakten kommer igång är oklart.

Svensk personal
Personalläget bedöms som gott. SWEBAT genomför under december månad rotation av per-
sonal.
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5.2 SFOR Bosnien-Hercegovina

Stabilisation Force Bosnia-Herzegovina
Militära enheter
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Geografiskt område
Bosnien-Hercegovina

Högkvarter
Sarajevo

Etablerad
December 1995

Operativ styrka
SFOR

Svensk styrka
5 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 (Stabilisation Force) övervakar efterlevnaden av Dayton-avtalet och stödjer arbetet med
civil återuppbyggnad.
2003 i insatsområdet

Läget sammanfattas som lugnt och stabilt, dock går utvecklingen i Bosnien långsamt. Inga
våldshandlingar har genomförts mot SFOR. Inga attacker mot SFOR eller ”friendly forces”
har förekommit. Återvändande av flyktingar pågår under relativt ordnade former.

SFOR nya planering,  OPLAN 37102 “DEDICATED FOCUS” gäller från årsskiftet. Imple-
menteringen, som sker under de kommande månaderna, kommer att innebära en stora utma-
ningar för SFOR. Reduceringen av den operativa styrkan från 12000 till 7000, med bibehål-
landet av det operativa området, kommer att kräva stora förändringar vad gäller de framtida
uppgifterna.

Kuvert innehållande något slag av misstänkt substans/pulver har levererats per post till ett
flertal internationella organisationers kontor inklusive EUPM samt Japanska och Bulgariska
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Ambassaderna. SFOR har neutraliserat kuverten med dess innehåll samt vidarebefordrat dem
för laboratorieanalys.

Avgångsvederlag till soldater och officerare, enligt aktuell demobiliseringsplan för Armija
Republika Srpska, beräknas uppgå till ca. 6.000 KM per/soldat/officer. Som jämforelse kan
anges att samma vederlag till federationsarme’n (VF) är 10.000 KM. Skillnaden kommer med
stor sannolikhet att leda till allvarliga problem.

OHR pressar BiH parlamentet att snarast godkänna den nya lagen om indirekt skatt. Detta ar
enligt OHR ett ovillkorligt krav om BiH skall kunna integreras i EU.

ICTY anklagar den serbiska ortodoxa kyrkan for att skydda krigsforbrytare, framförallt Ka-
radzic och Mladic, vilka alltjämt befinner sig på fri fot.

Under 2003 beräknas 41088 flyktingar ha återvänt till BiH. PLIP lagen om återvinning av
egendom beräknas genomförd till 91% i BiH.

NATO/SFOR vilja och förmåga, att trots stora nedskärningar av de militära styrkorna i SFOR,
snabbt insätta stora styrkor inom sitt AOR och därmed verka i avskräckande syfte, bedöms
som väl uppfylld. Dynamic Response 2004 kommer att genomföras inom perioden 2004-05-
03—05-21. På grund av den pågående omorganisationen och därmed truppreduceringarna
genomföres övningen med en minskad truppsatsning av ORF/SRF till SFOR.

Op Harvest: insamling av vapen och ammunition. Dessa ”kampanjer” marknadsförs i förväg
och resultatet är gott. Ofta påträffas barn lekande med handgranater och annan ammunition
och inte alltför sällan inträffar olyckor. Fortfarande finns mycket vapen och ammunition i ci-
vila hem. Verksamheten fortsätter inom hela SFOR AOR. Sammanställning över beslagtagna
effekter redovisas enligt nedan:

SMALL ARMS, AMMUNITION AND ORDNANCE COLLECTED TOTAL
From 1st JANUARY to 31st DEC 2003

Small
Arms

(1)

Ammo
<20 Mm

Ammo
20-76
mm

Ammo
>76
mm

Hand
Grenades

Mines
Explosives

(KGs)
Other Items

(2)

MNB(N) 4,326 1,452,383 4,517 450 22,825 3,974 14505.25 18,281

MNB(SE) 4,071 1,061,481 603 629 17,083 2279 460 24,338
MNB(NW) 3,158 464,539 28,050 1155 5,452 994 1428.8 20,768
TOTAL 11,555 2,978,403 33,170 2234 45360 7,247 16394.05 63,387

I syfte att stödja VRS med destruktionen av farliga, osäkra och oanvändbara ammunitionsef-
fekter och därmed minska de totala ammunitionsmängden i BiH, genomför SFOR Operation
Armadillo. Verksamheten genomföres med stor framgång och med stort engagemang från
VRS sida. Ammunitionseffekterna transporteras av VRS till SFOR skjutfält för slutlig de-
struktion. SFOR biträder med eskort av transporterna genom federationens område samt med
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EOD-kompetens.  Ca 500 ton ammunition har destruerats fram till 2003-12-31. VRS har an-
mält önskemål om fortsatt stöd för operationen under perioden 2004-01-15—04-01

Den 25.september undertecknade DRC (Defence Reform Commission) ett protokoll i vilket
samtliga tre entiteter (serber, kroater och bosniaker) gemensamt erkände den framtida gemen-
samma försvarsmaktens indelning, omfattning och ledning. Innebörden av denna är bl a, att
den sammanslagning och integrering av BiH militära styrkor under en gemensam ledning,
som är en grundförutsättning för att kunna skapa en trovärdig kandidatur för medlemskap i
Partnership for Peace nu är uppnådd.

Arbete pågår alltjämt vad gäller implementeringen av DRC rekommendationer. Presidiet (Tri-
Presidency) antog i december huvuddelen av den gemensamma doktrinen. Detta bedöms utgö-
ra ett viktigt och nödvändigt steg för att tillmötesgå kraven för ett framtida BiH PfP-
medlemskap.

Smuggling, human trafficing (människosmuggling), prostitution, slaveri och handel med dro-
ger förekommer i stor skala och fortsätter dessvärre att öka i omfattning. Den lokala maffian
gör stora investeringar i förfalskning av pass och försäkringar av olika slag. Svårigheten i att
bemästra problemet är att lokal polis, gränskontroll m.fl ofta själva har personal inblandad i
den illegala verksamheten. Enbart människosmugglingen bedöms omsätta upp emot 25 miljo-
ner Skr årligen!

Den svenska kontingenten

SWENIC personal kommer att rotera hem i början av januari. I dagsläget föreligger inget be-
slut gällande ev. avveckling av fordon, mtrl och lokaliteter.

ATK besök i mitten av december uppfattas mycket positivt från berörda. En hel del detaljer
kring fordon och mtrl kunde klaras ut på ett bra sätt, vilket understryker behovet av regelbun-
denhet vad gäller motsvarande uppföljning.

Svensk personal
Läget bedöms som gott
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5.3 ISAF Afghanistan

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

Operativ styrka
Ca 5000 man.

Svensk styrka
37 man

Mandat
SCR 1386 (2001), förlängning enligt SCR 1444 (2002)
till den 20 december 2003. Förlängning enligt SRC
1510 (2003) till den 20  december 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

ISAF skall med FN-mandatet som grund, garantera säkerheten i Kabul-området 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. Tyskland/Nederländerna (Ger-
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man/Netherlands Army Corps) är Leading Nations 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 grupperat i afghanska vägverkets gamla lo-
kaler i Kabuls östra utkant. ISAF ansvarsområde omfattar Kabul med närområde. Under juli
månad har ledarskapet överlämnats till Kanada.

2003 i insatsområdet

Constitutional Loya Jirga håller nu på att avslutas. Det återstår ännu att se om något attentat
kommer att riktas mot delegaterna under slutskedet som vi just nu är inne i. Hittills har inga
direkt riktade attentat mot Constitutional Loya Jirga genomförts. Däremot har det under den
gångna månaden genomförts ett antal racketskjutningar mot KABUL, dock utan att någon
människa har skadats eller dödats. Dessutom har ett bombattentat mot ett hus där FN-personal
bor genomförts, även detta utan att någon kom till skada. Däremot har den bilbomb som deto-
nerade utanför KABULs flygplats dödat ett antal människor, troligtvis fem till sex stycken.
Denna sprängning som ägde rum den 28 Dec. har också kommenterats i svenska media. Bak-
omliggande orsaker och detaljerat förlopp är ännu oklara.

Oroligheterna fortsätter i de sydöstra delarna av landet. De attentat som genomförts tycks
framförallt vara riktade emot koalitionens styrkor men även mot olika hjälporganisationer.

CIMIC verksamheten har under månaden bedrivits enligt rutin med undantag för ett juluppe-
håll på två dagar. Teamen har fortsatt arbetet med att inhämta information till rapporterings-
systemet ICPARS (Isaf Cimic Planning And Reporting System). Syftet med ICPARS är att ge
COMISAF underlag för riktade insatser i områden där problem finns/uppstår. Under månaden
har delgivning av information till det Norska Telemarkskompaniet fortsatt. Det Norska kom-
paniet tar över två polisdistrikt där vårt Nordiska team 2 för närvarande arbetar. På KMNB G9
har förberedelserna för övertagandet av CCC personal och uppgifter påbörjats. Överlämning-
sperioden mellan CCC och KMNB påbörjas den 10 januari och pågår fram till den 20 januari
då CCC läggs ned. I dagsläget är det bara till del känt vilka nationer som skall besätta vilka
befattningar inom G9.

På ”Camp Warehouse” pågår det nu en planering avseende fördelning av ytor och infrastruk-
tur  inför ISAF V. Om Sverige bestämmer sig för att utöka personalstyrkan i ISAF så är det
hög tid att göra nya ”inmutningar”. Ju längre tiden går så blir det svårare att få till stånd ett
campconsept som bygger på nuvarande camp som bas. För att utrycka sig klart i en än så
länge hypotetisk fråga: När / om Sverige väl fattar beslut om en utökning och den visar sig
innehålla mer än 100 man så kanske det inte finns några ytor kvar gränsande till de befintliga
ytor som den svenska kontingenten nu besitter. Inför kommande förändringar i det svenska
bidraget är det också viktigt att Sveriges åtaganden gentemot Finland uppmärksammas. I
ovanstående frågor genomför kontingentchefen rent hypotetiska resonemang med ”Camp
Commander” för ”Camp Warehouse” och den finske kontingentchefen.
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Den svenska insatsstyrkan

Transfer Of Authority (TOA) från ISAF IV till ISAF V kommer att ske 10 februari, 2004.
Utifrån ett svenskt perspektiv anses därefter personal som icke ska kvarstanna eller ersättas av
annan svensk stabsofficer, förutom den tid som åtgår för ”handover”, som överflödig.  Slut-
satsen av detta är att en del av våra stabsofficerare i såväl ISAF HQ som KMNB HQ bör kun-
na rotera hem efter ca en veckas överlämning. Kontingentchefen kommer i en speciell e-mail,
vilken sänds senast 5 januari, beskriva vad det innebär för de olika stabsbefattningar som Sve-
rige nu besitter.

Svensk personal
Stämningen vid kontingenten är fortsatt mycket god.

5.4 MONUC Kongo

Flygfältskompani

KINSHASA

Kananga

Lubumbashi

SUDAN

U
G

A
N

D
A

ZAMBIA

ANGOLA

TANZANIA

BURUNDI

RWANDA

CONGO B

CENTRAL AFRICA

Kisangai

Goma

Harare

HQ
MONUC

HQ
SECTOR - 3

HQ
SECTOR - 4

HQ
SECTOR - 2

Buta

HQ
SECTOR 1

Mbandaka

KINSHASA
LOG BASE

BANGU
LOG BASE

Bangu

GOMA
LOG BASE

Geografisk område
DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Na-
mibia

Högkvarter
HQ i Kinshasa

Etablerad
Juni 2002

Operativ styrka
MONUC

Svensk styrka
Flygplatsenhet 87  man
.

Sammanfattning av mandatet (uppgiften)

Regeringen beslutade 2003-04-30 att Försvarsmakten skall deltaga med en väpnad
styrka i  Förenta Nationernas fredsoperation (MONUC) i Demokratiska Republiken
Kongo (DRK) under 12 månader under åren 2003-2004. Truppbidraget omfattar en
flygplatsenhet om högst 90 personer. Huvuduppgifterna (flygplatsverksamhet) för
förbandet består av: rampservice, passagerar- och godshantering, basräddning och
väderobservationstjänst.

2003 i insatsområdet

Beträffande det allmänna läget i DRK så hänvisas till ATK rapport för observatörer
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som verkar i Förenta Nationernas fredsoperation (MONUC) i DRK.

2003 vid den svenska kontigenten

Under början av året fick FTK uppdraget att organisera en Flygplatsenhet för insats i
DRK. Enhet bestod av ett helt nytt förband som togs fram under en mycket kort tid.
Efter ca två månaders intensivt arbete kunde ett TOEM presenteras som sedan ut-
gjorde grunden för att anskaffa mtrl samt påbörja rekrytering. En mindre mängd per-
sonal och materiell kunde tas ur Flygvapnets beredskapsförband SWAFRAP AJS 37
och SWAFRAP C 130. Utbildning av förbandet FK 01 genomfördes i huvudsak un-
der april och maj månad vid F 4. För FK 02 var huvuddelen av utbildningen förlagd
till november och december månad vid F 4.

På grund av de snäva tidsförhållandena medhanns endast att genomföra en rekogno-
sering göras på plats i DRK. Detta medförde att det fanns en betydande brist på in-
formation som bidrog till att FK 01 inte blev optimalt anpassad för uppgiften. Vidare
var minläget inte klart vid missionens början vilket redovisas nedan.

Under början av maj månad skeppades ca 500 ton mtrl tillhörande flygplatsenheten i
väg till DRK . I mitten av maj utgick förtruppen till DRK för att sedan ca två veckor
senare efterföljas av FK 01 huvudstyrka. Under vecka 324 anmäldes förbandet ope-
rativ i DRK. Under veckorna 349 och 350 genomfördes rotation och FK 02 övertog
verksamheten efter FK 01.

Flygplatsenheten är grupperad i Kindu, tillhörande CSE är grupperat i Kinshasa. Un-
der en tremånadersperiod har förbandet haft en mindre grupp grupperad i Entebbe i
Uganda för att stödja MONUK:s operationer i nordöstra DRK. Regeringskansliet har
efter starka påtryckningar från FN fattat beslut att förbandsdelen i Entebbe skall
återbesättas.

Några direkta säkerhetshot av större betydelse mot förbandet har inte funnits under
2003. Under juli månad fanns en förhöjd hotbild mot kvinnor i allmänhet, samt mot
att färdas ensam i fordon under dygnets mörka timmar. Det mest påtagliga hotet har
varit kriminalitet. Gradvis har dock osäkerheterna ökat som en följd av att avbeväp-
nings- och demobiliseringsprocesen inte har löpt friktionsfritt.

Tre förbandsmedlemmar har via det kinesiska fältsjukhuset erhållit malariadiagnos,
varav två recidiverat. Samtliga dessa fall var av lindrig karaktär, men två av dem
blev ändå föremål för slutvård på fältsjukhuset. Tre personer har flugits hem på
grund av medicinska skäl, varav en akut på grund av en hjärtsjukdom.

Ett antal OXA har återfunnits inom flygplatsens manöverområde, detta medförde
inledningsvis att  förbandets basräddningresurs inte kunde verka fullt ut över ytan.
MONUC genomförde under slutet av året minröjning inom det aktuella området.
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Förnödenhetsförsörjningen gick inledningsvis mycket trögt till förbandet. Orsaken
till detta var främst den långa och komplicerade transportkedjan samt en omfattande
byråkrati vid införsel av varor i DRK.

FK 01 har under sin verksamma tid i DRK och Uganda hanterat ca 3300 flygplanrö-
relser, 14500 ton gods och 14469 passagerare. Förbandet har erhållit mycket beröm
för den genomförda insatsen av MONUC, professionalism och hög effektivitet har
varit och fortfarande är ett kännetecken för förbandet.

Ett antal QIP har genomförts i Kindu med syfte att erhålla ”Good Will” och på så
sätt förstärka förbandet ”Force Protection”. Dessa projekt har varit mycket uppskat-
tade hos den lokala befolkningen.

Ett flertal besök har genomförts vid förbandet, som exempel kan nämnas Försvars-
ministern, ÖB, C FTK och ett antal ambassadörer. Även media har varit vanligt fö-
rekommande gäster.

Huvuduppgifterna är lösta på ett mycket bra sätt. Bra produktion utan allvarligare in-
cidenter som skador på flygplan och övrig materiel. Inga allvarligare arbetsolyckor
eller arbetsskador.

Erfarenheter från det svenska deltagandet med Flygplatsenheten. Hänvisning görs till
FK 01 slutrapport HKV 2004-01-23 nr 09 500:61512
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5.5 UNMIL Liberia

United Nations Mission In Liberia
Militär rekstyrka

Geografiskt område
Liberia

Högkvarter
Monrovia

Etablerad
19 september 2003

Operativ styrka
3485 + 24 man (SHIRBRIG)

Svensk styrka
3 officerare (SHIRBRIG)

Mandat
SRC 1497 (2003) ersattes av SRC 1509 (2003) som
gäller till 19 mars 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

Officiellt råder vapenvila i Liberia sedan juni 2004. I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolu-
tion 1497 ska en multinationell fredsstyrka gå in i landet. Säkerhetsrådets resolution 1509 in-
nebär för den multinationella fredsstyrkan att stödja eldupphörsavtalet och fredsprocessen,
skydda civilbefolkning och FN-personal samt bygga upp den nationella säkerheten  och på-
börja avväpningsprocess.

2003 i insatsområdet

Val har hållits i Guinea under söndagen 21/12. Oavsett om det genomförts på ett korrekt sätt
eller inte, så finns det uttalade farhågor, av politiska kommentatorer, att det kan bli orolighe-
ter, det talas om militärkupp och att framför allt LURD kan verka som en destabiliserande
faktor, med sina traditionellt starka band till Guinea.  Allmänt så anses militären vara den en-
da riktigt starka faktorn att räkna med i Guinea.

Chairman Bryant har fortfarande stora problem med att hålla samman sin regering. De tidigare
krigförande parterna håller ännu på att positionera sig och kommer med olika utspel, vägrar ut
sig eller lämnar möten etc. LURD och MODEL har gemensamt begärt att få besätta ett antal
deputy- och assistant Minister-befattningar. Pressade av sina aktioner, så återgår de i regel
dock till att de stoder fredsavtalet i Accra och skall göra allt för att hålla ingånget avtal.
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LURD:s ordförande håller sig fortfarande i Conakry.

En del tecken tyder på att det ännu tillämpas en del av det gamla ledarbeteendet med att makt-
havaren passar på att sko sig på individers bekostnad. Vissa affärer har stängts på order av
minister, men öppnas efter några dagar och det hela förklaras med att det var ett misstag. Den
allmänna uppfattningen är att ägaren har betalt begärd summa pengar.

Den stora händelsen i Liberia var öppnandet av DDRR-programmet för GOL-faktionen i
Camp Schieffliin strax utanfor Monrovia på söndagen 7/12. Tidsramar hade pressats och låsts
av den civila och politiska sidan av UNMIL. Det resulterade i att det i allra sista stund, när det
blev klart att civila organisationer inte kunde klara av sina åtaganden, att den militära sidan
kastades in for att jobba i stort sett dygnet runt med att förbereda campen.

Öppnandet följdes av stora förväntningar. Den beräknade tillströmningen av ett tusental ex-
combattants höll inte: två – fyra tusen kom den första dagen och likadant den andra. Stort
missnöje utbredde sig bland de avrustande. De började skjuta i luften och tusentals skott av-
lossades under något dygn. Media beskrev händelserna som upplopp, men så var knappast
fallet.
Det tog något dygn, med högsta beredskap, utökat patrullerande och forstarkt bevakning for
att få ordning på förhållandena. Ett antal personer dödades under natten mellan 8 och 9 dec.
Det är dock oklart om det var interna uppgörelser, av personer som forsökte skydda sin egen-
dom eller om de dödats av eldgivning från FN-förband. Utredningar pågår.  Klart ar dock att
en major från Benin har sårats, dock inte livshotande.

Vi har framgångsrikt registrerat c:a 12 000 excombattanter, betalat de flesta med 75 USD och
fått in närmare 10 000 vapen. Detta skulle vara cirka 25% av den totala styrkan som ska av-
rustas – och detta på en enda vecka. Cirka ett halvt ton ammunitionseffekter har sprängts på
plats.

Vid ett besök av våra CIMIC-officerare i Tubmanburg, LURD:s huvudfäste, utbröt skottloss-
ning. Den var dock inte riktad mot oss, utan hade andra interna förklaringar. Det visar bl a på
att det är varierande grad av orderlydnad – chefen på platsen hade beordrat att ingen skottloss-
ning fick förekomma under vårt besök. Den nigerianske patrullchefen, som var en del av var
skydd, agerade på ett föredömligt sätt och hanterade situationen så att den inte utvecklades till
en eldstrid. Det finns ett antal bra exempel på hur nigerianska och bangladeshiska chefer och
enheter hanterar liknande situationer.

Farhågor uttrycktes av civila att avväpningen kunde leda till att vissa kriminella element blir
de enda som har vapen och därmed innehar makten. FN:s närvaro med trupp ses fram emot
med stor forväntan och med hopp om att det leder till lugn.

Säkerhetsnivån ar hög for FN-personal, både av militära och kriminalitets skäl. Vi har f n ute-
gångsförbud mellan 21 – 06.
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Den internationella civila polisen har kommit igång med sitt arbete. Deras uppgift är att stödja
och utbilda, inte att agera på brottsplatser. Samarbetet militär – civilpolis ser ut att fungera
bra. Det finns f n fyra svenska civilpoliser i Monrovia.

Det finns nu matvaror och det mesta går att köpa. Dock är priserna på t ex mat ute i landet
cirka tre gånger sa höga som i Monrovia. I vissa delar är det fortfarande en mycket ensidig
kost. Vid ett besök i Robertsport konstaterades att de i stort bara hade rökt fisk att äta. Vid ett
besök i Vojinyama konstaterades också stora behov av medicin och framfor allt rent vatten.
Brunnar och pumpar hade förstörts till 90%.

Den svenska kontingenten

En svensk rekognoseringsstyrka om åtta personer besökte oss 10/12—14/12 som ett led i för-
beredelserna för en eventuell insats med svensk trupp i Liberia. Underhandsförfrågan om en
ny rekognoseringsstyrka med ankomst 7/1 har förevarit.

Mj Göran Arvidsson har varit en av de ledande för att få ordning på DDRR-arbetet och gör ett
mycket uppskattat arbete.

Svensk personal
Läget bedöms som gott.
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5.6 EU 02 Makedonien

Militära enheter och stabsofficerare
Geografiskt område
FYROM ( Former Yugoslav Republic Of Macedonia)

Högkvarter
Skopje

Etablerad
Mars 2003

Operativ styrka
Ca 350

Svensk styrka
10 officerare

Mandat
T o m 15 december 2003

Sammanfattning av mandatet (uppgift)

I december 2002 meddelade Europeiska Rådet att man var villig att ta över ansvaret från
NATOs operation Allied Harmony i FYROM. Det var också i de makedonska myndigheternas
intresse att få en EU-ledd militär operation i FYROM. EUFOR skall med minsta möjliga för-
ändring ta över NATOs operation i FYROM. Överlämning gjordes i samband med en ceremo-
ni den 31 mars i NHQS där bl.a. EU och NATO generalsekreterare samt Makedoniens presi-
dent deltog.

Främsta uppgifter är:
• Övervaka att ORHID-avtalet efterlevs
• Vid behov skydda internationella organisationer i FYROM
• Visa ”flagg”
• Samverka på alla nivåer med FYROMs myndigheter som har en påverkan vad gäller ut-

vecklingen av säkerhetssituationen i FYROM
• Ge råd till FYROM vad avser säkerhetsfrågor
• Koordinera verksamhet med FYROM myndigheter, NATO och EU

2003 i insatsområdet

Missionen avslutades enligt plan 2003-12-15.

Greece

Kosovo

Pristina

Tirane

Albania

Macedonia

Skopje
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Den svenska kontingenten

Operativ verksamhet fortgått intill sista dagen. Personalen utom kontingentchefen har hem-
roterat och hemförlovats. Kontingentchefen leder i egenskap av Chef för J4 (Logistics) i
EUFOR HQ avvecklingsarbetet för hela missionen fram till 29 januari 2004.

Svensk personal
Personalläget bedöms som gott.

5.7 Ekonomisk redovisning

Verksamhet

Insatserna genomförs i stort enligt plan.

Beslut har fattats avseende ny organisation på SWEBAT i KFOR från KS 09, vilket påverkar
såväl verksamhet som resursutnyttjande.

SFOR har sedan före årsskiftet reducerats högt avsevärt. I operationsområdet tjänstgör för
närvarande endast 5 personer. I prognosen ingår en utökning med 2 personer.

Insatsen i Kongo med en flygbasenhet genomförs enligt plan.

En specialstyrka om högst 90 personer har genomfört insats i nordvästra Kongo (Bunia-
området) under perioden juli-augusti. Insatsen var framgångsrik.

Underutnyttjandet inom ramen för anslag 6.1, anslagspost 2 beror främst på att insatstiden för
specialstyrkan i Kongo var något kortare än budgeterat samt omorganisation av SWEBAT
inom ramen för KFOR.

Övriga påverkande faktorer:
- Utbetalning av löner för personal som är inkallade och inte skall ingå i KS 09.
- Utgifter för skadersättningar, och sjuktrp.
- Löneökning med 3% fr.o.m. 2003-10-01.
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Utfall

Verksamhet Anslag FM Utfall Diff. Anslag-Utfall
KFOR 919 500 918 582 918
SFOR (DB) 13 150 12 707 443
SHIRBRIG 2 350 1 783 567
ISAF 80 000 65 917 14 083
US CENTCOM 04 3 500 1 868 1 632
UNDOF 500 513 -13
FYROM 20 000 9 697 10 303
Artimes/Kongo 90 000 59 056 30 944
FK/Kongo 120 000 105 086 14 914
Liberia 10 000 6 589 3 411
Dokumentation 3 932 -209
Övrigt 209 -3 932
Summa 1 259 000 1 185 939 73 061

6 Ytterligare återrapporteringskrav

6.1 Erfarenheterna från tjänstgöringen av en officer vid SHAPE

Efter beslut av EU Operation Commander (DSACEUR) att tilldela Sverige en befattning i EU
OHQ i SHAPE (CJ5) tillsatte Försvarsmakten befattningen den 20 februari 2003. Sverige ha-
de varit pådrivande för att befattningarna i OHQ skulle tillsättas tidigt inför operationen. Det
fanns dock en motvilja från SHAPE att tillsätta nya befattningar i detta tidiga skede framför
allt betingat av administrativa rutiner som inte var anpassade för att ta emot officerare från
icke medlemsstater. Efter inledande friktioner integrerades tillkommen personal på ett utom-
ordentligt sett och kunde därefter utan inskränkningar fullfölja sina arbetsuppgifter. Insyn och
inflytande avseende operationens genomförande och utveckling var total i enlighet med be-
fattningens uppgift och ingen åtskillnad gjordes på officerare från NATO medlemsnation och
andra.

6.2 Erfarenheter från tjänstgöringarna av förbindelseofficerare vid Ein-
satszfuhrungskommando i Tyskland och Permanent Joint Headquarters i
Storbritannien.

Försvarsmakten har i regeringsbeslut 2003-03-13 fått tillstånd att placera en nationell förbin-
delseofficer vid Einsatszfuhrungskommando i Tyskland och Permanent Joint Headquarters i
Storbritannien för förberedelser för och genomförande av EU-ledda krishanteringsinsatser. I
samband med varje årsredovisning ska FM inkomma med en redovisning av erfarenheterna
från förbindelseofficerarna. I denna årsredovisning har FM intet att rapportera då FM ej place-
rat nationella förbindelseofficerare vid ovan nämnda staber under 2003.
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Sveriges internationella engagemang har kommit att ställa ökande krav på Försvarsmaktens
personal att medverka i olika former av militär verksamhet utomlands. Under året har det
inom FM pågått ett arbete med att få ett helhetsgrepp på strukturen avseende bemanning av
tjänster utomlands. Detta arbete har ännu inte avslutats. Det är framför allt osäkerheterna
kring bemanningen av EU krishanteringsstruktur som gör att det inte ännu gått att få en klar
bild av bemanningsbehoven. Arbetet drivs bland annat inom ramen för ECAP:s projektgrupp
HQ och har ännu inte avrapporterats.

I avvaktan på beslut angående bemanningsstrukturen gentemot EU:s krishantering har office-
rare inte placerats vid Einsatszfuhrungskommando i Tyskland eller Permanent Joint Headqu-
arters i Storbritannien. FM har för avsikt att bemanning skall kunna ske under 2004.

7 Viss annan redovisning

7.1 Personal i internationell tjänst

En redovisning framgår av personalberättelsen i bilaga 3.

7.2 Utestående fordringar

Dessa framgår av underbilaga 4.1.


