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Omfattning

Bilagan omfattar en redovisning av återapporteringskrav nr 1, 08, 09, 37, 38, 40, 41, 42, 74,
75 och 89 i regleringsbrevet.
1. Försvarsmakten skall i samband med delårsrapporten samt årsredovisningen redovisa
- vilken fredsfrämjande verksamhet som finansieras från utgiftsområde 5 Internationell
samverkan, anslaget 5:2 Fredsfrämjande verksamhet som Försvarsmakten deltar i,
- en sammanfattning av mandatet för respektive insats och dess utsträckning i tiden,
- läget mellan parterna och vid de svenska enheterna samt under perioden genomförd verksamhet,
- antalet över året tjänstgörande svensk personal i respektive insats (redovisas i bilaga 3) och
- erfarenheter av det svenska deltagandet.
Kopia av den månadsvisa rapporteringen från respektive observatörsmission som lämnas till
Försvarsmakten skall insändas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet)
I årsredovisningen skall även ingå en sammanställning enligt vad som framgår av regleringsbrevets bilaga 3, tabell 7.
08. Internationell övningsverksamhet
Återrapportering: Försvarsmakten skall göra en samlad analys och utvärdering av myndighetens deltagande i de internationella övningarna samt redovisa särskilda utgifter i samband med
dessa. I analysen skall ingå en bedömning av hur erfarenheter av deltagande i de internationella övningarna implementerats i förbandsproduktionen.
09. IPP, PFF m.m.
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 regeringen beslutat anta inom ramen för planerings- och översynsprocessen (PARP). Avseende
samarbetsområdet "Training and Exercises" (TEX) skall hänvisning till ovanstående återrapporteringspunkt göras.
37. Utbildning för internationell verksamhet
Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning för internationell verksamhet i Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, PFF och det nordiska samarbetet som genomförts samt utgifterna för denna. Härvid skall verksamheten redovisas, med
angivande av antalet elever, fördelat på finansiering från utgiftsområde 5 Internationell samverkan respektive utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.
38. Tjänstgöring inom FN m.m.
Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa erfarenheter från personalens tjänstgöring i
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det internationella samarbetet samt hur dessa erfarenheter påverkar Försvarsmaktens
utbildningar m.m. Utgifterna för internationell tjänstgöring skall också redovisas.
40. PfP Training Centre
Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet och planering för
kommande verksamhet vid PfP Training Centre. Redovisningen skall innefatta utvecklingen
av den datorstödda ledningsträningen inom PFF samt en bedömning av den fortsatta utvecklingen.
41. Internationella insatser
Återrapportering: Försvarsmakten skall redovisa
- sin bedömning av läget mellan parterna i aktuella insatsområden, status på de svenska
förbanden samt en sammanfattning av genomförd verksamhet,
- en sammanställning av under året tjänstgörande svensk personal i utlandsstyrkan enligt
bilaga 3 tabell 7 (redovisas i bilaga 3)
- utgifterna för respektive insats
- hur erfarenheter av det svenska deltagandet nyttjats.
Kopia av den månadsvisa rapportering från respektive truppinsats som lämnas till Försvarsmakten skall insändas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet).
42. Ersättning från FN
Återrapportering: Försvarsmakten skall för varje insats redovisa:
- framställda krav (ackumulerat),
- tidigare återbetalda medel,
- under budgetåret återbetalda medel samt
- under budgetåret återbetalda medel som regeringen beslutat att Försvarsmakten får utnyttja.
74. Östersjösamarbete m.m.
Försvarsmakten skall redovisa vilken verksamhet avseende samarbetet i Östersjön, Arktis och
Barentsområdet som genomförts samt uppnådda resultat och utgifter för verksamheten.
75. Bilateralt samarbete
Försvarsmakten skall redovisa genomfört bilateralt samarbete med de nordiska länderna.
Främst skall fokuseras på genomfört samarbete inom ramen för uppdrag som lämnats i regeringsbeslut den 29 oktober 1998 (Fö nr 17), den 22 december 1999 (Fö nr 26) samt den 29
mars 2001 (Fö nr 4). I tillägg skall liknande översikt ges för genomfört samarbete med Danmark. Försvarsmakten skall vidare redovisa det multilaterala nordiska försvarssamarbetet, den
militära utvecklingen av Nordcaps (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace
Support) och den gemensamma nordiska styrkan för krishantering.
89. Säkerhetsfrämjande samarbete
Försvarsmakten skall redovisa genomförd verksamhet och kostnaderna för det
säkerhetsfrämjande samarbetet med Estland, Lettland och Litauen. Redovisningen skall göras
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i samma struktur som årsarbetsplanerna för respektive land. Även utgifter som belastar
anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling skall redovisas. Avvikelser från regeringens inriktningsbeslut i årsarbetsplanerna skall redovisas särskilt. Verksamheten får inte innebära ambitionsökningar i förhållande till den ambitionsnivå som
regeringen beslutat den 28 september 2000. Överföring av materiel till och tillsvarande
utbildning till infanteribataljoner, brigadledningskompanier och ingenjörkompanier skall vara
fullständigt genomförd under 2004.
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Återrapporteringskrav 1

2.1 UNTSO
United Nations Truce Supervision Organisation
Militära observatörer
CYPRUS

Geografiskt område
Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten.

LEBANON
International boundaries
Armistice Demarcation Line
since 1949

Beirut

Damascus

Högkvarter
Jerusalem

Naqoura

Cease Fire Line 1967

Nahariya

Area of separation
since 1973

Tiberias

Observation posts

WEST
Tel Aviv
BANK
Jerusalem

SYRIA

Etablerad
Juni 1948

Amman

Operativ styrka
153 militära observatörer

ISRAEL
Ismailiya

Svensk styrka
7 militära observatörer

JORDAN
Cairo
(Sinai)

EGYPT

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

SAUDI
ARABIA
0

50

100

Kilometers

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNTSO övervakar vapenstillestånden och fredsavtalen mellan Israel, Libanon, Egypten och
Syrien genom att understödja två truppinsatser. UNDOF (UN Disengagement Force) på Golanhöjderna med OGG (Observer Group Golan) och UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon)
med OGL (Observer Group Lebanon). Observatörerna på Golan och i Libanon leds operationellt av UNIFIL respektive UNDOF.
2004 i insatsområdet
ISRAEL-SYRIEN
Situationen mellan Syrien och Israel är stabil och ordväxlingen kring ett eventuellt
återupptagande av fredssamtalen fortsätter. Under slutet av februari uppmanade Talmannen i
det Syriska parlamentet, Israel att överse alla möjligheter till fred. Turkiet har fungerat som
mellanhand mellan de två länderna. I början av februari överlämnade Syrien, via Turkiet,
4
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dokument till Israel vilka behandlade återupptagandet av fredsförhandlingarna.
USA har inlett ekonomiska sanktioner i syfte att förmå Syrien att upphöra med sitt ”stöd till
terroristverksamhet inom Israels gränser”.
ISRAEL-LIBANON
Läget i Libanon har varit relativt lugnt. Under januari gemomfördes utväxling av fångar /
kroppar. Under februari förekom mindre incidenter. De incidenter som inträffade omfattade
dödskjutningar av en påstådd smugglare samt en ghanesisk FN soldat som omkom efter ett
vådaskott.
Libanons president Emile Lahoud har uppmanat EU att spela en större roll och mer direkt roll
i försöken att återuppta fredssamtalen i Mellanöstern och mellan de två länderna för att uppnå
en rättvis och bestående fred.
Efter attackerna mot Hamas ledare shejk Yassin och Abdel Aziz al-Rantissi finns möjligheter
att det rådande lugnet snabbt kan förändras till högre konfliktnivåer längs ”Blue line”.
VÄSTBANKEN - GAZA - JERUSALEM - TEL AVIV
Läget på Västbanken och Gaza fortsätter att vara mycket spänt.
Den 20 februari utfördes en självmordsbombning på en buss i västra Jerusalem med 9 döda
och 72 skadade som resultat. Under perioden har det genomförts demonstrationer mot byggandet av Israels ”säkerhetsbarriär”
Ett flertal attentat har genomförts av militanta palestinier med motattacker från IDF (Israeli
Defense Forces) som följd. Efter attacken på Hamas andlige ledare shejk Yassin har situationen i området skärpts. Israels säkerhetsstyrkor har vidmakthållit en höjd beredskap för att
möta en av Hamas utlovad hämnd och vedergällning.
EGYPTEN
Läget i Egypten och OGE (Observer Group Egypt) är lugnt. Patrulleringar har genomförts i
normal omfattning.
Den svenska kontingenten
Stämningen inom kontingenten är god. Kontakt har hållits med svenskarna i området och ett
svenskt midsommarfirande genomfördes utanför Damaskus den 26 juni med 90 deltagande
från Jerusalem, Tiberias, Tyr och Damaskus. Denna fest rönte stor uppskattning hos deltagande gäster.
Inom UNTSO har inga förändringar avseende personell säkerhet genomförts. I området som
helhet gäller (Phase 1) vaksamhet och förberedelser. I södra Libanon och Västbanken
föreligger restriktioner i rörlighet och tillträde (Phase 3). I Gaza- området gäller evakuering av
FN-personal (Phase 4). Under hösten har två svenska militärobservatörer anlänt till
5
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missionsområdet. UNTSO var värdar för ett svenskt besök från ATK under tiden 19—23
oktober. Besöket var mycket uppskattat av de svenske och det dubbelriktade
informationsflödet var omfattande. Besöket genomfördes på Golan jämte OGG-D och i södra
Libanon OGL. De besökande kunde verifiera att stämningen inom kontingenten är mycket
god.
Svensk personal
Läget är gott
2.2 UNMOGIP
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
Militära observatörer och medicinsk assistent.
Afghanistan

China

Gilgit

Geografiskt område
Eldupphörlinjen i regionen Jammu och Kashmir
Högkvarter
Rawalpindi: november-april, Srinagar: maj-oktober

JAMMU

Indus

Etablerad
Januari 1949

Skardu

Pakistan

Kel
Ceasefire line (LOC)

Operativ styrka
44 militärobservatörer (30 september 2002)

Domel
Baramulla
Srinagar
(Summer HQ)

Svensk styrka
5 militära observatörer samt 1 medicinsk assistent

Rawalakot
Poonch

Ravalpindi
(Winter HQ)

KASHMIR

Kotli
Rajouri

Mandat
SCR 39 (1948), SCR 47 (1951) och 209 (1965). Mandatet är ej tidsbestämt

Bhimber
Jammu

Pakistan

India

Sialkot
0
Field Station Liasion Team

50

100

Kilometers

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNMOGIP övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs LoC (Line of Control) i
Jammu- och Kashmirområdet.
2004 i insatsområdet
Läget i UNMOGIP ansvarsområde på den Pakistanska sidan har varit lugn. Vapenvilan håller
och parterna har satt upp planen för de planerade fredsamtalen. På den Indiska sidan av LoC
har den militanta verksamheten fortsatt med varierad intensitet under perioden. UNMOGIP
6
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HQ flyttade till Srinagar den 1 maj. Säkerhetsnivån har efter höjningar under perioden återgått
till Fas 1 i hela Punjab såväl som i Islamabad/Rawalpindi. Missionens inriktning sedan
parterna kom överens om eldupphör gör det möjligt för UNMOGIP att röra sig nära LoC samt
att konfirmera grupperade förband ner till kompani nivå. I planen för de kommande sex
månaderna ingår att fältstationerna Skardu, Gilgit och Domel kommer att genomföra 5-10
dagars patruller både till fots och med fordon. Av den anledningen och att vissa svenskar har
visst försteg att vistas i denna typ av miljö så är efterfrågan stor att sända dem dit.
Missionen har tillförts två bepansrade fordon som är stationerade vid fältstationerna Poonch
och Rajouri på den Indiska sidan för att öka skyddet för observatörerna vid förflyttningar i de
Indiska armékonvojerna som vi är hänvisade till.
UNMOGIP HQ flyttade den 1 november från Srinagar i Indien, till Rawalpindi i Pakistan.
Enligt Indisk media så är stängslet längs LoC på indiska sidan klart. 83 incidenter mellan millitanta muslimer o indisk gränstrupp denna månad.
Indien tillbakavisar fortsatta fredssamtal med 3:e part dvs. ledare representerande ett fritt
Kashmir. De vill endast förhandla med Pakistan de hävdar att stridigheterna på den indiska
sidan är en intern konflikt. Indiska armén drog tillbaka 7200 man från IAK, ytterligare 9000
man förväntas dra sig tillbaka inom snar framtid. Ingen närmare information om vilka typer av
förband det rör sig om. Delar av dessa trupper skall dock till Kongo på FN uppdrag. Pakistan
och Indien har annonserat att det skall bli ytterligare en länk mellan länderna. En buss och
tågförbindelse mellan Munabao (Rajastan) och Khokharaprar (Pakistans Sindh) skall stå klar
den 2 oktober 2005.
President Musharraf har nu fått klartecken på att sitta på 2 stolar dvs. ÖB och President.
Den svenska kontingenten
Svensk personal C ATK genomförde uppföljning av UNMOGIP mellan den 9-14 mars med
Stf C som ansvarig. Det upplevdes positivt från vår sida då det är bra att ansvarig chef får ta
del av både den operativa verksamheten samt det liv som observatörerna med familjer lever.
Tre observatörer tjänstgjorde under juli huvuddelen av tiden på olika UNFS (UN Field Station) på både den indiska och den pakistanska sidan. En observatör fortsätter sitt arbete som
Military Information Officer. Sjukvårdsbefälet genomförde Medevac-övningar ute på fältstationerna huvuddelen av månaden. Resultatet har varit mycket varierande.
Under september konstaterades att FN inte ansvarar för anhöriga i händelse av evakuering, de
ansvarar endast för anhöriga till civila. UNMOGIP är inte en familjemission enligt FN, de får
följa med i mån av plats, vilket inte en acceptabel nivå av säkerhet för anhöriga.
Efter samtal med personal på svenska ambassaden så framkom att de inte det heller har något
ansvar, utan lägger över ansvaret på FN. Senior Swede ska reda ut detta så fort som möjligt.
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Oktober; i händelse av en snabb evakuering så har ambassaden i Islamabad lovat stå till tjänst
om inte anhöriga skulle få skydd av FN. Försvarsutskottet med Stf ÖB landade i Pakistan den
29:e oktober och träffade delar av den svenska kontingenten.
Svensk personal
Läget är gott.
2.3 UNOMIG
United Nations Observer Mission in Georgia
Militära observatörer
RUSSIAN FEDERATION
Suchi

CHECHNYA
ABKHAZIA
Pitsunda

Kodori
Valley
UNOMIG
HQ

Grozny

Adjara

Sukhumi

Ochamchira
Sector HQ
Restricted weapon zone
Gali
Security Zon

Sector HQ
Zugdidi

Inguri

GEORGIA

Restricted weapon zone
Poti

LO
OFFICE

Senaki

Black Sea
Tbilisi
Batumi

TURKEY

ARMENIA

AZERBAIJAN

Geografiskt område
Georgien

Operativ styrka
117 militära observatörer (juni 2004)

Högkvarter
Sukhumi

Svensk styrka
3 militära observatörer

Etablerad
Augusti 1993

Mandat
SCR 1494 förlänger mandatet till 31 Juli 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
UNOMIG observerar och rapporterar överträdelser av vapenvilan mellan Abchasien och Georgien.
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2004 i insatsområdet
Den 4 januari hölls omval i Georgien med anledning av den händelseutveckling som skedde
efter valet 2003. Ledaren för partiet ”A new Georgia” Mikhail Saakashvili erhöll 85, 8% av
rösterna. Den 25 januari svor han presidenteden. Inga allvarliga oegentligheter har rapporterats från det genomförda valet
I början av februari genomförde georgiska säkerhetsstyrkor en omfattande sökoperation i SZ
(Security Zone) samt i RWZ (Restricted Weapons Zone). Operationen syftade till att neutralisera den kriminella aktiviteten som skett under de senaste månaderna. Den abchasiska milisen
genomförde en omfattande säkerhetsoperation i nedre samt övre Gali området detta med anledning av att det bedömdes att kriminella element skulle ta sin tillflykt till den abchasiska
sidan i syfte att undgå de georgiska säkerhetsstyrkorna.
Under perioden har det varit spänt mellan Abasjidze (ledaren för Adjarien) och President Saakashvili. Risken för stridigheter var stor men det fick ett fredligt slut. Abajidze avgick och
flög till Moskva med sin familj efter en vecka med massiva demonstrationer till stöd för President Saakashvili.
De abkhasiska myndigheterna har vid flera tillfällen visat att man följer utvecklingen i SydOssetien noga. Samtidigt utnyttjar den georgiska sidan varje tillfälle till att utnyttja händelser
på den abkhasiska sidan i propagandasyfte.
Läget i missionsområdet har fortsatt varit relativt lugnt och inga allvarliga överträdelser av
mandatet har skett. Dock har den politiska instabiliteten i Abchasien medfört att antalet brott
ökat drastiskt, framförallt på den abchasiska sidan av CFL, främst i nedre Galiområdet. En av
de främsta anledningarna till kriminell ökning är den ökade politiska spänningen i framförallt
Sukhumi som innebär en oklar ledning av de militia som tjänstgör i Galiområdet. Möjligheten
att dämpa kriminaliteten är förhållandevis låg eftersom vägförbindelserna från Gali till Nedre
Gali är extremt dåliga.
De facto-republiken Abchasien har startat tillverkning och tilldelning av abchasiska pass. Passen är dock inte officiella utan fungerar mer som ett slags identitetskort inom Abchasien.
Kostnaden är dock relativt hög.
Spänningarna i Sukhumi upplevs inte som spridna till övriga delar av Abchasien, och någon
omedelbar fara för FN-personal föreligger för närvarande inte. Läget i sektorerna har varit
lugnt med undantag av att en patrull ur UNOMIG stoppats av en demonstration i Zugidi, samt
att UNOMIG-personal vid ett annat tillfälle utsatts för rån.
Den svenska kontingenten
Läget i området har sedan de genomförda säkerhetsoperationerna varit spänt, framför allt i
nedre samt övre Gali. Den mingreiska befolkningen känner att de har blivit utsatta för
kränkande behandling under den nämnda operationen, vid ett flertal fall har UNOMIG
9

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

2005-

Bilaga 4 till
23 386:62482

anklagats för att inte ingripa då den Abchasiska milisen omhändertagit personal. Trots att
detta ligger utanför UNOMIG:s mandat så har på vissa platser en förtroendeklyfta mellan
UNOMIG och lokalbefolkningen uppstått.
Läget vid kontingenten är förhållandevis bra. Det är med bestörtning som såväl svenska som
övriga nationers officerare bevittnat FN:s handläggning av bland andra Maj Sielaffs och Maj
Andersens påstådda disciplinförseelser. Ytterst få, om ens någon, tycks dela uppfattningen att
vidtagna disciplinåtgärder är befogade och proportionerliga.
Rotation av Senior Swede har skett.
Svensk personal
Läget är gott.
2.4 NNSC
Neutral Nations Supervisory Commission
Delegater
Namp´o

NORTH KOREA
SEA OF JAPAN

Haejo
Kaesong
Panmunjom

Ch´unch´on

Kangnung

Geografiskt område
DMZ

SEOUL
Inch´on

Wonju

Suwon

Högkvarter
Panmunjom

SOUTH KOREA
Ch´onan
Ch´ongju

Andong

YELLOW SEA
Taejon
Kunsan

Kumi

Iri
Chonju

Kwangju

Taegu

Chinju

P´ohang
Kyongjo
Ulsan

Masan Chinhae
Pusan

Sunch´on

Etablerad
1953
Operativ styrka

Mokp´o
Yosu

Svensk styrka
4 delegater
Mandat
Enligt stilleståndsavtalet

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den ursprungliga uppgiften för NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) har med
åren förändrats och NNSC skall vara beredd att påtaga sig nya uppgifter. Uppgiften är att med
svensk och schweizisk närvaro i den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, upprätthålla giltigheten av stilleståndsmekanismen. NNSC har löpande kontakter med sydsidan –
United Nations Command.
2004 i insatsområdet
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NORDKOREAS KÄRNVAPENPROGRAM
Det viktigaste nordkoreanska schackdraget var att visa upp anläggningen i Yongbyon för besökande amerikanska experter och därigenom göra sitt (befintliga eller snart realiserade) kärnvapeninnehav mera trovärdigt.
Kim Jong-Il besökte överraskande Kina 19-22. april. Trots stort hemlighetsmakeri runt mötet
torde samtalen ha rört kärnvapenfrågan och kinesiskt bistånd.
SYDKOREA-NORDKOREA
Den känsliga frågan om hanteringen av brott- eller tvistemål i Nordkorea med inblandade från
Syd har enligt mediarapporter fått en kompromissbetonad lösning. Att man lyckats i detta
stärker ytterligare intrycket att båda sidor menar allvar med att få igång det ekonomiska samarbetet, fr a i form av industrizonen i Gaesong och turistanläggningen vid Geumgang-berget.
Den dominerande händelsen i sydkoreanska media har i varit tågsprängolyckan i Nordkorea.
Efter två dagar medgav Nordkorea att 161 dödades, mestadels barn, och 1300 skadades i
sprängolyckan den 22 april med två tåg inblandade, i staden Ryongchon. Den sydkoreanska
regeringen agerade mycket snabbt och erbjöd hjälp som skulle kunna nått olycksplatsen inom
24 timmar. Detta avböjdes av Nordkorea sannolikt eftersom hjälpsändningen skulle exponerats för en stor del av befolkningen. I stället fick Sydkorea snällt acceptera en betydligt långsammare transport med fartyg.
SYDKOREA–USA
Under perioden har den amerikanske vicepresidenten Chenye genomfört en rundresa i regionen. Chenye höll en påtagligt låg profil och gav tex inga presskonferenser. Sannolikt betonades de nya bevisen på Nordkoreas nukleära program och vikten av Sydkoreas militära styrka i
Irak.
Enligt tidigare planer var avsikten att ett avtal skulle skrivas under i början av maj angående
Yongsan-basens framtid. Detta tycks nu mer osäkert bl a mht att markpriserna i det tänkta ersättningsområdet i Osan-Pyongtaekområdet skjutit i höjden.
Det amerikanska beskedet att man inte bara avsåg att reducera styrkorna i Korea med en brigad till Irak utan planerade en reducering med totalt 30 % har rejält skakat om alliansen mellan USA och Sydkorea.
SYDKOREA
Valet till nationalförsamlingen den 15 april ledde till att det sydkoreanska politiska landskapet
i grunden förändrades. Det blir en ny generation parlamentsledamöter som tar över i juni och
den tidigare konservativa dominansen är bruten. Valet ledde till att, det pro-president Roh,
URI-partiet, fick majoritet och detta får ses som ett folkets förtroendeval för presidenten och
emot dem som i det gamla parlamentet röstade för impeachment av president Roh.
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Det finns en tydlig delning i den nya församlingen beträffande tre viktiga frågor;
- Relationen till Nordkorea
- Engagemanget i Irak
- Den nya ”national security law”.
Därutöver finns den redan tidigare mycket känsliga frågan om alliansen med USA.
Den svenska kontingenten
Den neutrala övervakningskommissionen i Korea har under perioden sammanträtt med deltagande av Sveriges och Schweiz delegationer. Med sydsidan, representerad av FNkommandots del av stilleståndskommissionen, UNCMAC, har NNSC liksom tidigare haft
löpande kontakter.
Svensk personal
Läget är gott.
2.5 EUMM
European Union Monitor Mission
Monitorer
Austria
Hungary

Romania
Slovenia

Zagreb

Osijek

Croatia

Vojvodina

Vokuvar
Novi Sad

Banja Luka

Belgrad
Bihac

HQ

Sarajevo

Serbia

Bosnia
and
Hercegovina

Knin

Bulgaria

Split

Montenegro

Italy
Duvbrovnik

Pristina

Kosovo

Podgorica
Skopje

Macedonia
Tirane

Albania

Geografiskt område
Operativ styrka
Kroatien, Bosnien, FRJ (inkl Kosovo och Monte- Ca 120
negro), Albanien och FYROM
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Högkvarter
Sarajevo

Svensk styrka
6 monitorer

Etablerad
September 1991

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 bidra till ”early warning” och förtroendeskapande åtgärder inom sitt AOR (Area of Responsibility).
2004 i insatsområdet
KROATIEN
EUMM ingen monitor efter 010404
BOSNIEN-HERZEGOVINA
Flygolyckan i Stolac utanför Mostar i februari där FYROM President omkom fick stort genomslag i media. Det förekom mycket interstatlig kritik mellan FYROM och BiH om hanteringen av information i ärendet samt att båda dessa länder vänt sig mot SFOR som skötte flygtornet i Mostar och inflygningen av planet vid olyckan samt även stängde luftrummet för civila sökhelikoptrar i 6 tim direkt efter olyckan. Spekulationer om flygolyckan i Mostar fortsatte
en tid. SFOR:s inblandning har ifrågasatts samt att minneshögtiden för de omkomna och hemfraktningen av kropparna till Makedonien skapade viss uppmärksamhet då SFOR och US Air
Force var inblandade.
De enda större Spill-Over effekterna av krisen i Kosovo har varit skadegörelsen (bränning av
taket) den 20 mars på en ortodox kyrka i Cipulic nära Bugonjo samt att en moské i Gradiska
fick fönstren och delar av fasaden förstörda av sprängpatroner.
Sex stycken mycket högt ansedda f.d. toppämbetsmän i Kroatien överlämnade sig själva
till Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag för att avgöra om deras agerande under kriget kan anses som krigsförbrytelser.
Den ”Höge Representanten” (HR), Lord Paddy Ashdown, påtalade vikten av samarbete
mellan krigsförbrytartribunalen (ICTY) och Republika Srpska (RS) i ett skarpt formulerat tal
den 2 november. Där påmindes också om den deadline RS har att utlämna kända
krigsförbrytare, däribland Dr Radovan Karadzic och militäre befälhavaren Ratko Mladic, till
ICTY. Den 15 november sker för första gången i historien ett gripande av krigsförbrytare av
RS polisstyrkor. Det är åtta lokalt efterlysta krigsförbrytare som arresteras och överförs till
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Sarajevo Kantons domstol. Dagen efter, den 16 november, beslagtar RS polis även
dokumentation från tiden för kriget från det dåvarande bosnien-serbiska Försvarsministeriet
och den dåvarande bosnien-serbiska nationalförsamlingen i Pale i RS. Lord Ashdowns
uttalande får även konsekvensen att BiH:s regering den 19 november fryser tillgångar i BiH
för de personer som finns upptagna på ICTY:s lista över efterlysta krigsförbrytare, däribland
ovan nämnda herrar. I ett uttalande den 21 november säger RS:as Inrikesminister, Darko
Matijasevic, att han och hans ministerium inte har några indikationer på att några efterlysta
krigsförbrytare uppehåller sig i RS. RS:as President, Dragan Cavic, uttalar den 25 november
att vilken som helst form av sanktioner mot RS på grund av avsaknad av samarbete med
ICTY skulle få allvarliga konsekvenser för stabiliteten i hela BiH.
Den 4 november sänder BiH:s Premiärminister, SDA politikern Adnan Terzic, in sin avskedsansökan till BiH:s Presidentråd som reaktion på att BiH:s Representanthus antog två tillägg
till lagen om meromsättningsskatt (MOMS), och därmed antog två momssatser istället för en.
Krisen rids dock ut och Presidentrådet avslår Premiärministerns avskedsansökan. Premiärministern får, efter påtryckningar och förklaringar av moms och socialförsäkringssystemet, även
formellt stöd från samtliga partier i regering och parlament förutom ”Partiet för BiH” (SBiH).
SBiH vägrar ge sitt stöd till Premiärministern och SDA-partiet på grund av meningsskiljaktigheter kring lagen om privatisering (av statliga företag) i Federationen. Dessa meningsskiljaktigheter får till följd att SBiH:s ministrar i Federationsregeringen vägrar delta i sessionerna,
men fortsätter arbetet i sina ministerier. Denna kris är fortfarande inte löst utan arbetet i Federationsregeringen fortlöper nu med representanter från de aktuella ministerierna. Man förhandlar även med SBiH huruvida detta agerande är förenligt med grundlagen för BiH eller om deras ministrar formellt måste återuppta arbetet till 100% eller avgå. SBiH-partiet är även tungt
påverkat av en intern kris utlöst av det dåliga resultatet i kommunalvalen i oktober. En av dess
grundare, Vicepresidenten i Federationen Sahbahz Dzihanovic, lämnar partiet, men behåller
sin post som Vicepresident. Förhandlingar för att se huruvida detta överensstämmer med
grundlagen pågår även i detta fall.
Den 7 november stänger och upplöser Lord Ashdown den insolventa Srpsko Sarajevo Privredna Banka och dess efterlyste ägare Momcilo Mandic med motiveringen att den misskött
sina affärer och omfördelat privata och statliga tillgångar till det serbiska SDS-partiet och
även misstänks för att ha finansiellt gett understöd till krigsförbrytare.
Den 10 november presenteras den slutgiltiga versionen av RS:s Regerings Srebrenica Rapport
av RS Kommissionen för Srebrenica. Man framför även en ursäkt till familjerna för offren i
massakern.
Ordföranden och tillika den serbiske representanten i BiH:s Presidentråd, Boris Paravac, påtalar den 19 november att ett avvecklande av RS:as Inrikesministerium i samband med den stora
polisreform som föreslagits för sammanslagningen och unifierandet av Federationens och
RS:as båda polisstyrkor, skulle vara i strid med Daytonavtalet och BiH:s grundlag. Borislav
Paravac vägrar dessutom att deltaga i Presidentrådets gemensamma formella mottagning vid
firandet av BiH:s Nationaldag den 25 november.
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SERBIEN (MONTENEGRO, KOSOVO)
Följdverkningarna av kaoset i Kosovo tolkas av Belgrad som inget annat än etnisk rensning på
K/Serber, således propageras det för ett Territoriellt Självstyre som den enda lösningen för
K/serber i Kosovo, som ända möjligheten skydda mänskliga rättigheter och möjligheter till
självförsvar.
Under våren har det varit många så kallade "commemorations" för stupade albanska gerillaman från den upplösta PMBLA gerillan som dog under konflikten i Presevodalen under 2001.
Vapenfynden fortsätter i Presevodalen. Gendarmeriet och militären hittar vapengömma efter
vapengömma i olika storlekar. Den officiella förklaringen är att regnet sköljer bort smuts så
att vapnen hittas och den lokala förklaringen är att det finns betalda tjallare.
Reformvänliga Boris Tadic gick segrande ur presidentvalet.
PRESEVODALEN (SERBIEN)
Det blev till sist en Serbisk plats av 38 i kommunfullmäktige i Presevo Municipality efter flera
omval efter misstänkta oegentligheter. Det blev SRS, som på riksnivå leds av Vojislav Seselj
för närvarande i Haag, som tog denna plats. Också de albanska radikala partierna i Presevo har
nu majoritet i kommunfullmäktige. Den 23 november öppnades den första sessionen i kommunfullmäktige med en hel del bråk och även handgripligheter mellan de albanska partierna.
Den stora stötestenen var om den albanska flaggan skulle hissas eller ej på kommunhuset på
Albaniens flaggdag den 28 Nov. Detta är förbjudet enligt serbisk lag och är en provokation
mot Serbien som håller ett tusental soldater och gendarmeri utanför Presevo. Situationen kan
lätt övergå i ett okontrollerbart scenario om provokationerna blir för svåra. Läget i Presevo har
klart försämrats de senaste veckorna angående hoppet om en fredlig lösning framöver. Dock
förlöpte Albanska Flaggans Dag 28 november utan befarade incidenter.
MONTENEGRO
Miomir Mugosa (DPS), borgmästare i Podgorica, har hotat med att riva ett stort antal illegala
byggnader, bl a bostadshus, i huvudstaden. På grund av bristande lagstiftning och då detaljplaner har saknats har det inte varit möjligt att få byggnadstillstånd för vissa av byggnaderna.
De flesta husen har fått vatten och elektricitet indraget, trots att det enligt montenegrinsk lag
är olagligt att erbjuda sådana tjänster till illegala byggen.
KOSOVO
Vårens stora händelse är de oroligheter som blossade upp den 17 mars i Kosovo, bildligt talat
stod Kosovo i brand. På bara någon timme hade oroligheterna spridit sig till praktisktaget alla
hörn av Kosovo. Orsaken till dessa kaotiska timmar / dagar 17-18-19 mars spekuleras det alltjämt över. Det går att finna ett antal händelser i närtiden och ett över tiden (sedan konfliktslutet-99) ackumulerat missnöje med IC (international community) sätt att arbeta och icke synbara resultat. Dessutom är en hög arbetslöshet (60-80%) samt utebliven ekonomisk utveckling
även de bidragande orsaker.
Det började med en fredlig demonstration av barn i Mitrovica som i sympati ville visa sin
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upprördhet över att kamrater (K/Albanska) drunknat i Ibar floden i byn Cabra, SV om
Mitrovica. Massmedia hade på ett flagrant sätt anklagat K/Serbiska tonåringar för att ha jagat
och skrämt de förolyckade ner i den strida vårfloden med följd av att 3 av 4 K/Albanska barn
drunknade. Till detta ska läggas demonstrationer i Gracanica / Caglavica av K/Serber som en
följd av att en serbisk medicinstuderande skadats i en vapenattack, påstådd utförd av
K/Albaner, K/Serber blockerade vägen mellan Pristina / Gnjilane / Pristina Skopje. När
massmedia släppte informationen att de drunknade pojkarnas kroppar funnits (2 av 3) urartade
allt i Mitrovica. Mitrovica får anses ha givit startskottet till att oroligheterna spred sig
”Kosovo wide”.
ALBANIEN
Inom Kriminalpolisen har en officiell ommöblering skett för att kommat till rätta med de element inom polisen som har kontakter med den kriminella världen och ekonomisk inkomst
från den samme. Oppositionen har i direktsändning från landets parlament presenterat en obestyrkt utskrift av ett samtal som kopplar ihop Premiärminister Fatos Nano med olovlig vapenhandel. Mannen som har rört om i getingboet heter Nikolle Lesi, ordförande för oppositionspartiet Kristdemokraterna, tillika ägare av tidningen ”Koha Jone”. Utdraget har väckt
stor uppståndelse i Albanien och påstås återge ett samtal som skall ha ägt rum 1997 mellan
Fatos Nano och lagutskottets dåvarande ordförande Fehmi Abdiu (SP ledamot och numera
författningsdomstolens ordförande). I enlighet med utdraget diskuteras fördelarna med att
avskaffa straffpåföljderna för olovlig vapenhandel som i sin tur skulle bana vägen för försäljning av vapen till Kosovo. Regerande partiet, SP, hävdar dock att utdraget har fabricerats av
oppositionen och att lagen om vapensmuggling helt enkelt reviderats då denna stred mot landets författning, men det verkar som om fallet var vigt åt en för tidig begravning. Oppositionens förslag att tillsätta en kommitté med syfte att utreda Nanos påstådda kopplingar till vapenhandel har nämligen avvisats efter omröstning av parlamentet. Regeringen påpekar trots
allt att fallet redan är under utredning hos chefsåklagaren. Chefsåklagarmyndigheten anses
dock vara i regeringens ägo. Man får än en gång uppfattningen att Fatos Nano inte behöver
stå till svars för någon.
FYROM
Den 5 mars begravdes den bortgångne President Trajkovski med alla hedersbetygelser. Sverige representerades av Utrikesminister Laila Freivalds.
Oroligheterna i Kosovo har inte nämnvärt påverkat FYROM, men en viss nervositet har naturligtvis uppstått.
I FYROM genomfördes folkomröstningen om den nya kommunindelningen den 7 november.
Den blev ett svidande nederlag för ja-sidan som endast lyckades få runt 25% av väljarna att gå
och rösta och följaktligen blev omröstningen ogiltigförklarad. I det stora hela så kunde man
genomföra folkomröstningen utan några större incidenter, det förekom enstaka händelser, i
Struga (västra FYROM) t.ex. trängde sig en grupp män in i en vallokal och ryckte åt sig
valsedlarna. Polis fick tillkallas för att återställa ordningen, men generellt sett så gick det lugnt
till. Den albanska delen av befolkningen avstod i stort sett till 100 % från att rösta och följde
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därmed den linje som alla de albanska partierna hade stakat ut.
Strax efter folkomröstningen meddelade Premiärminister Hari Kostov sin avgång och i
samband med detta så anklagade han den albanska koalitionspartnern DUI för korruption och
nepotism. DUI reagerade inte särskilt starkt på dessa anklagelser utan lät det passera utan att
göra någon större affär av det. På SDSM:s partikongress den 25 november utsågs Vlado
Buckovski (Försvarsministern) till ny partiordförande och utsågs följaktligen till regeringsbildare av Presidenten. Huvudkonkurrenten om posten som partiordförande var Radmila Sekerinska som innehar posten som vice Premiärminister och även är minister för EU integreringen. Buckovski har nu 20 dagar på sig att presentera en ny regering. Man räknar inte med att
det skall bli några större ommöbleringar i regeringen utan det mesta kommer att förbli som
tidigare.
Det största problemet för tillfället är den stagnerade ekonomin och regeringens oförmåga att
stimulera ekonomin. Den ekonomiska situationen för gemene man har inte varit lysande tidigare och en försämrad ekonomi kan ta en stor del av dessa människor in i ren fattigdom. Ekonomin är det ämne som spontant kommer på tal när man talar med vanligt folk, ett annat ämne
som folk i allmänhet tar upp när man talar med dem är korruptionen i samhället och deras
bristande förtroende för institutionerna i samhället. Transparancy som rankar korruptionsnivån
i olika länder placerade FYROM i sin sista undersökning på en mindre smickrande 97: e plats
i sällskap med bl. a Libanon.
Den svenska kontingenten
Sverige har fått en monitor flyttad till HQ i Sarajevo för att tjänstgöra på analyssektionen, vilket måste anses som en för Sverige viktig position.
Kontingenten genomförde team building i Dubrovnik 4-6 juni, alla sex deltog och alla var
mycket nöjda.
Svensk personal
Läget är gott.
2.6 JMM-JMC
Joint Monitoring Mission – Joint Military Commission
Militära och civila monitorer
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Khartoum

Nuba
Mountains

JMC V

Kadugli

JMC II
JMC
Central HQ
JMC IV and V
Mobile
JMC III

JMC I

AL SHAAIR

Kauda

Eyre
JMC II

JMC IV

JMC I

JMC III

Um Sirdiba
Mobile Teams
Temp HQ

Geografiskt område
Nubabergen i Sudan.
Högkvarter
Kadugli.

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

Svensk styrka
Etablerad
Missionen påbörjade etableringen i april 2002 och den 3 militära verifikatörer och 2 civila polismonitorer.
blev fullt operativ med fem sektorer i juli 2003.
Mandat
Nuvarande mandat gäller till den 20 juli 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den 19 januari 2002 undertecknades ett eldupphöravtal (Nuba Mountains Cease-Fire Agreement) i Schweiz mellan Sudans regering (GoS) och den sudanesiska rebellrörelsen The Sudan
Peoples Liberation Movement (SPLM). Avtalet föreskriver bland annat upprättande av en
gemensam militärenhet, Joint Military Commission (JMC) samt en internationell övervakningsmekanism, Joint Monitoring Mission (JMM). Både JMC och JMM består såväl av representanter från de bägge parterna som av internationellt deltagande. Missionens huvuduppgifter är att bevaka efterlevnaden av vapenstilleståndet, inspektera parternas förband, inspektera
vapen- och ammunitionsförråd samt inspektera hjälpsändningar och stödja koordineringen av
övriga humanitära insatser.
2004 i insatsområdet
Perioden har dominerats av fredsförhandlingar mellan GoS och SPLM samt även den försämrade situationen i konfliktområdet Darfur. Mindre skärmytslingar mellan SPLM och regeringsförband förekommer fortfarande trots fredsförhandlingar och vapenvila.
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Fredsförhandlingarna mellan GoS och SPLM fick ett mycket lycklig slut den 26 maj då de
bägge chefsförhandlarna, dr John Garang från SPLM och vicepresident Ali Osman
Mohammed Taha från GOS, undertecknande de tre kvarvarande protokollen avseende
områdena Nubabergen/Blue Nile samt Abeyi och fördelningen av makt och framtida
inflytande. Det rapporteras ha varit många utländska sändebud som deltog vid den kraftigt
försenade ceremonin i Naivasha, som är en mycket viktig milstolpe att åstadkomma fred på
det inbördeskrig som startade redan 1983.
Fredsförhandlingarna har efter en kortare paus återupptagits under slutet av juni för att parterna skall putsa på detaljerna i avtalet.
I samband med att fredsförhandlingarna slutfördes har vi noga följt upp ett antal oroshärdar i
Nubabergen där framförallt rebellerna vill markera eller utöka sin närvaro.
Trots att vapenvila officiellt råder mellan Sudans regering och rebellerna i västra Sudan, som
ej omfattas av ovan nämnda fredsavtal, har det under rapporterats om nya stridigheter och räder av den beridna arabiska milisen Janjaweed. Deras terror mot dom afrikanskspråkiga sudaneserna har inneburit ytterligare skövlade byar, våldtäkter och mord. Det har även förekommit
regelrätta gränsstrider mellan trupper från Sudan och grannlandet Tchad när Janjaweed enheter jagats ut ur Tchad. I slutet på maj undertecknades i Addis Abbeba ett nytt vapenstilleståndsavtal för västra Sudan som skall medge att Afrikanska Unionen (AU) understödda av
EU och USA skall kunna etablera en övervakningskommission bestående av inledningsvis ca.
100 monitorer.
Under november har fredsförhandlingarna mellan sudanesiska regeringen och SPLM/A fortsatt. Dessa avbröts i slutet på månaden och SPLM/A har dragit sig tillbaka för interna överläggningar i Rumbek. Det har i sudanesisk press angetts att det fn finns en spricka inom
SPLM/A mellan Dr John Garang och en fraktion som ifrågasätter hans ledarskap. Denna potentiella utbrytarfraktion leds av Salva Kir.
Att man i ljuset av detta skulle vara förmögen att nå ett fredsavtal intill 31 december som hittills är planen torde inte vara rimligt om inte situationen återigen snabbt förändras. De tidigare
moderata bedömningarna att ett fredavtal skulle kunna skrivas på tidigast i februari-mars
kvarstår.
Bedömningen är att fredsförhandlingarna inte kan komma att återupptas innan denna tvist
inom SPLM/A är bilagd. Vidare spekuleras det i att om Salva Kir bryter med John Garang och
SPLM/A antingen splittras helt eller om det uppstår en ny stor grupp. I så fall kan det resas
anspråk från en sådan ny gruppering på att få förhandla direkt med regeringen. Något som
sannolikt skulle kunna äventyra hela den nuvarande processen som just nu pågår under stort
internationellt tryck. Det är från SPLM/A sida angivits att man beräknar återuppta förhandlingarna efter sina interna ”överläggningar” den 2-3 december, detta är säkert mest beroende
på utgången på dessa interna diskussioner.
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Vad en eventuell splittring av SPLM/A skulle innebära för situationen i Nubabergen är det
fortfarande för tidigt att bedöma. Klart är dock att en split som skulle medföra att
fredsförhandlingarna bryter samman och en påföljande allmänt försämrad säkerhetssituation i
hela Sudan som påföljd, har alla potentialer att skapa stora spänningar i Nubabergen.
Detsamma gäller om konflikten i Darfur fortsätter att sprida sig in i W Kordofan, något som
skulle kunna skapa en syn på Nubabergen som ett potentiellt ”safe haven”.
I Darfur fortsätter den till stora delar allmänt negativa utvecklingen trots att AU under november har nåtts av omfattande förstärkningar och avsevärt utökat sin numerär. Striderna mellan
främst SLA och regeringen har gått in i ett intensivt skede och SLA har börjat uppvisa tecken
på att man har bitvis ont om resurser, vapen mm. Samtidigt kommer det rapporter från fler
källor om band mellan SLA och SPLM/A. Bedömare som har sett SLA på nära håll gör också
beskriver att SLA trots sina logistiska problem verkar relativt sett välutbildade och professionella.
JMC fick under första halvan av november när Head of Mission var på besök hos SPLM/A i
Nairobi förfrågan om JMC konceptuellt skulle kunna expanderas vidare västerut i W. Kordofan. Detta för att som man angav verka som en buffert och fylla det vakuum som idag finns
mellan JMC i Nubabergen och AUCFC i Darfur. Det skulle handla om de två provinserna
som angränsar till JMC västra gräns. Inledningsvis har det varit stora frågetecken på hur Sudanesiska regeringen skulle ställa sig till en sådan expansion. Underhandsförfrågningar i
Khartoum ger vid handen att man i detta läge inte ställer sig negativ till en sådan expansion.
Än så länge är hållningen grundpositiv från båda parter för ett sådant förslag. Dock behöver
en sådan utökning av det nuvarande operationsområdet dels godkännas av parterna formellt i
ett tillägg till eldupphöravtalet dels av de internationella bidragarnationerna då den kommer
att medföra utökad budget och större internationell bemanning.
Den med torrperioden sammankopplade nomadmigrationen inletts och under månaden har
stora grupper av nomader rapporterats inom hela operationsområdet. Detta är alltid förknippat
med stora spänningar och det rapporteras veckovis om sammanstötningar mellan bofasta och
nomader.
JMC har nu återigen medgivits rätten att inspektera de sudanesiska regeringsstyrkorna i sydvästar delen av området. Detta har tidigare varit en tvistefråga och tidvis har Missionen förvägrats tillstånd att inspektera. Detta har av FoNM tagits upp på högsta nivå och Inrikesministeriet, Generalstaben och Underrättelse- och Säkerhetstjänsterna har nu samtliga bestyrkt att
JMC äger rätt att inspektera samtliga styrkor inom hela sitt operationsområde.
Under slutet av november så löstes så slutligen finansiering av det innevarande mandatet och
man kunde rapportera att man nu disponerade monetära medel i Trust Funden till samma nivå
som den av bidragarnationerna fastställda budgeten angav. Detta skedde i ett läge när JMC var
mindre än tre veckor från det datum som var angivet som det där operationerna skulle tvingas
att inställas pga. brist på medel.
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Under november har återigen kontakterna mellan JMC och UNAMIS återupptagits. FN har
ännu inte justerat tidsplanen utan planeringen utgår fortfarande från att ett fredavtal skrivs på
senast 1 januari och bedömningen kvarstår att en säkerhetsrådsresolution sedan är att vänta
efter 15 dagar.
Den svenska kontingenten
ATK har genomfört uppföljning av verksamheten under november månad. Den svenska kontingenten i Nubabergen mår bra och utför ett mycket bra arbete.
Svensk personal
Läget är gott.
2.7 MONUC
United Nations Observermission in the Dem. Rep. Of Congo
Militära observatörer
Geografiskt område
DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Namibia
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HQ
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KINSHASA

BURUNDI
HQ
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Kananga

TANZANIA

Högkvarter
HQ i Kinshasa
Etablerad
September 1999
Operativ styrka
3803 man trupp och 455 observatörer
(30 september 2002)
Svensk styrka
4 militärobservatörer

ANGOLA

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

Lubumbashi
Harare
ZAMBIA

Sammanfattning av mandatet (uppdrag)
Mandatet stödjer sig på kapitel VII i FN-stadgan, det vill säga fredsframtvingande. Den
militära styrkan tillåts öka till 10 800 personer. Missionen etablerades i september 1999 och
omfattas geografiskt av Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo), Rwanda, Uganda,
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Angola, Zimbabwe och Namibia. Högkvarteret är beläget i Kinshasa i DR Kongo. Det
operativa styrkan består av cirka 6 800 militärer. FN-mandatet godkänner idag maximalt 10
040 man trupp och 760 militärobservatörer. Området kännetecknas av näst intill total
avsaknad
av
infrastruktur.
Monuc skall samverka med Joint Military Commission (JMC), upprättat av OAU och parterna
som 1999 i Lusaka skrev under eldupphöravtalet (DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola,
Zimbabwe, Namibia, Movement for the Liberation of Congo samt Congolese Rally for Democracy.
FK 02 Kindu
UTVECKLINGEN I KINDU-OMRÅDET SEKTOR 4
December präglades på lokal nivå av tillströmmande MayiMayi och en begynnande registreringsprocess till FADRC. Samtidigt passade man på att registrera frivilliga till den nationella
DDR-processen. Sammantaget kom dessa processer att startas innan ramarna var lagda vilket
innebar inga konkreta åtgärder kunde vidtas. Exempelvis ryktades det i december om att de
demobiliserade skulle få ett ”startpaket” av staten. Reglerna kring detta var inte utklarade och
först under april/maj kunde de första ”startpaketen” delas ut.
Vidare är frågan om FADRC storlek ännu inte avdömd varför alla de som idag uppges vara
integrerade inte säkert kommer ratt få stanna kvar i det militära. Tillströmningen av MayiMayi
var mer än någon kunde beräknat och det fanns inga resurser för att ta hand om de registrerade
till FADRC. De flesta kom att skickas till Lwama-lägret tre kilometer utanför Kindu där de
skulle genomgå formell militärutbildning inför en kommande integration. Lägret var underdimensionerat för antalet människor samt även det tomt på resurser. Då inga löner eller matbidrag betalades ut var det civilbefolkningen som fick lida genom stölder och olagliga tullar
runt om staden. De många vapen som också cirkulerade gjorde området osäkert för den civila
befolkningen.
MayiMayi upplevde besvikelse när de lämnades i Lwama utan pengar eller status och dessutom togs vapnen ifrån dem. Efter hand gav många upp hoppet och återvände till sina ursprungliga byar. Militärregionchefen (MRC) beslöt att upprätta ett nytt registreringsställe i Punia för
att lätta på trycket. I Punia hade man lärt sig av erfarenheterna i Kindu och de registrerade till
FADRC fick genast börja verka emedan de demobiliserade skickades hem i väntan på startpaketen.
Under våren fortsatte det osäkra läget för de civila med flera olagliga checkpoints och dagliga
trakasserier av sysslolösa soldater. I månadsskiftet mars/april startades en större omstrukturering av FADRC styrkor i 7.militärregionen. Antalet soldater i Kindu minskade drastiskt när
8.bataljonen ex-ANC kom att omgrupperas till annan ort. Ytterligare militärpolis (MP) kom
att tillföras söderifrån för att förstärka skyddet av högkvarteret. Ett mindre antal ex-MayiMayi
från Lwama har också börjat integrerats i MP styrkorna. Den pågående omstruktureringen har
orsakat hård kritik mot MRC och tidigare anklagelser om förskingring av löner har åter börjat
cirkulera. I praktiken är styrkorna i militärregionen mindre än det antal som MRC får pengar
för. De flesta är bönder som efter att de skrivit in sig skickats tillbaka till sina byar.
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Den inofficiella makten i form av ex-MayiMayi generalen Kabambe har kvarstått. Kabambe
har inte tagit ställning till en eventuell integration eller demobilisation men pressas allt
hårdare att ta ställning av både MRC och ledningen i Kinshasa. I slutet av maj var han på väg
till Kinshasa efter en inbjudan av presidenten men avböjde i sista minuten. En demonstration i
Kindu krävde att han stannade som garant för säkerhetsläget.
I början av juni har säkerhetsläget för civilbefolkningen förbättrats ordentligt. Polis och militär samarbetar i patruller för att stävja rån och överfall med gott resultat. Antalet soldater i
Lwama är under tusen personer varvid läget stabiliserat sig.
Rädslan för Rwanda i Kindu kvarstår dock och rykten om attacker kan snabbt skapa oro. Personal ur MRC stab talar inte om huruvida Rwanda anfaller utan om när. Flera av dem har uttalat sig om att de kan tänka sig byta sida om de får lön. Det handlar uteslutande om överlevnad.
Lojaliteten mot staten eller kommunen håller så länge den befinner sig i någon form av överläge.
Flertalet av civilbefolkningen i Kindu tror inte att valet blir av då de är säkra på att Rwanda
eller någon annan aktör ser till att intervenera innan dess. Andra menar att valet blir av men att
det antingen kommer att bygga på fusk eller bli ett val som ingen av förlorarna accepterar. I
vilket fall som helst ser de inte att deras situation kan bli förbättras nämnvärt. Överlag är befolkningen dock mycket krigströtta
Sammantaget upplevs situationen i området som att människorna lever i en form av stridspaus. Befolkningen vågar inte lita på att freden blir bestående och därför vågar man inte heller
satsa på långsiktiga projekt. Det upplevs inte finnas utrymme för politik eller planering för
framtiden. Istället gäller det att försöka skaffa sig ett så bra utgångsläge som möjligt inför nya
orostider. Det gäller att skydda sig själv och sin familj genom att antingen bygga upp sina lager eller skaffa sig en bra maktposition.
KINDU FK 02
Flygplatsenhet har verkat i Östra Kongo i staden Kindu. Verksamheten har i huvudsak bestått
i flygplatstjänst. FK 02 har verkat i Kindu med huvuduppgift att ansvara för och genomföra
flygplatsdrift inom ramen för fastställda uppgifter.
•
•
•
•
•
•

Utöva flygplatsledning inom ramen för FN verksamhet
Utöva meteorologisk observation och lämna meteorologisk information
Utföra flygplatsräddningstjänst
Utföra in- och utcheckning av passagerare och bagage, inklusive säkerhetskontroll
Utföra in- och utklarering, lastning och lossning samt säkerhetskontroll av gods
Utföra rampservice avseende dirigering, bogsering och startassistans av flygplan

Övriga uppgifter är att:
• Utföra begränsade fältarbetsåtgärder
• Försvara egen arbetsplats/gruppering
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• Indikera vid och skydda mot begränsad ROTA- och BC händelse
Utföra/delta i allmän brandbekämpning
Huvuddelen av förbandet har grupperat och verkat i Kindu. Mindre del av förbandet har
verkat i Kinshasa med i huvudsak samverkan och logistik. Grupperingen i Kindu bestod av ett
uppbyggt campområde, Camp Hammarskjöld. I direkt anslutning grupperade ett kinesiskt
fältsjukhus samt Bolivianskt bevakningsförband. Hela campområdet var i omedelbar närhet av
Kindu flygplats. Utanför camp och flygplatsområde var det låglandsdjungel. Kindu centrum
låg ca 5 km ifrån flygplatsen.
Totalt genomförs:
1 983 flygplansrörelser
19 613 passagerare administrerades
6 194 ton gods omhändertogs
Förbandet förbereder för hemtagning av materiel och personal under slutet av maj och i början
av juni månad. Förbandet lämnade Kindu flygplats 2004-06-04
Under fasen för hemtagningen stiger spänningen i området och personal prioriteras framför
hemtagningen av materielen som lämnas på plats.
Ett hemtagnings team sänds efter att området kring Kindu åter blivit lugnt och säker ställer
hemtransporten av materielen.
Svensk personal
9 stycken från FK-02 fick malaria under missionen.
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2004 i insatsområdet
KISANGANI SEKTOR 2
Under natten till den 28 mars tog sig ett 30-tal FAZ-soldater (Force Armee Zaire), s.k. Mobutu lojalister, över Kongofloden från Congo Brazzaville till Kinshasa, DRC. Skottlossning utbröt på fyra platser mellan FAZ och FARDC soldater, med ringa förluster som resultat.
Under onsdagen den 26 maj ökade spänningen markant i staden Bukavu efter en sammandrabbning mellan trupper (Banyamulenge) lojala till Överste Jules Mutebushi och chefen för
10:e Militärregionen Generalen Mbuza Mabe. Oroligheterna spred sig snabbt över i stort sett
hela Kongo. Demonstrationer utbröt mot MONUC vilket gjorde att den svenska enheten i
Kindu blev förhindrad att rotera hem som planerat.
Vad avser parternas aktivitet har den gångna perioden varit jämförelsevis lugn. Under efterdyningarna till händelserna i BUKAVU har regeringstrupper (FARDC) bestående bl.a. av exAPC och ex-FAC) omgrupperats till de östra delarna. Ca. 6500 man finns nu i området runt
BENI och ytterligare styrkor finns runt BUKAVU och LUBUTU och WALIKALE. På så sätt
tros KINSHASA kunna blockera en ev. framryckning av ANC mot BUKAVU, KISANGANI
och BENI.
Öppet fientlig verksamhet mot MONUC har avklingat, även om grader av ogillande kan skönjas i olika områden (t.ex. GOMA). De olika parterna bedriver dock sina aktiviteter (stöld,
misshandel, utpressning, våldtäkt och mord) gentemot civilbefolkningen med aningen minskad intensitet.
Med anledning av massakern i BURUNDI har Gen. Nkunda och hans allierade ( bl.a.
RWANDA och till viss del BURUNDI ) lovat motdrag såtillvida inte DR KONGO kan:
1) Säkerställa territoriell integritet (effektiv gränskontroll vad avser den östra gränsen). De
stora problemen är Interahamwes operationer mot RWANDA från DRC:s territorium och den
möjliga inblandningen av DRC I massakern I BURUNDI (flyktinglägret ligger endast 4 km in
i BURUNDI).
2) Säkerställa den banyamulengiska minoritetens (av RWANDESISK härkomst) säkerhet.
Detta kan uttryckas som att om inte KINSHASA visar snabba resultat i dessa två avseenden
kommer någon annan (Gen Nkunda, med stöd från antingen RWANDA och eller möjligen av
BURUNDI) att ‘ta uppgiften’ och lösa problemet.
Den humanitära situationen har förvärrats i BENI då vattenförsörjningen varit obefintlig under
14 dagar. Civilbefolkningen protesterar i första hand mot de lokala myndigheterna som strypt
vattenförsörjningen. Vattenbristen får även konsekvenser för FN personal då den dagliga tilldelningen av dricksvatten (som också skall räcka till hygien och matlagning) är 1,5 liter per
man.
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Fortfarande tillåts inte milobs-teamen att vara grupperade utan skydd av beväpnad FN trupp,
teamen finns i koncentrerade i vissa områden, inga långdistanspatruller är tillåtna i missionen.
Det innebär att för tillfället är det svårt för FN att få underrättelser från observatörerna.
Den svenska kontingenten
Sedan händelserna i BUKAVU den 03 juni har MONUC vidtagit en serie åtgärder vad avser
militär observatörerna för att öka säkerheten. Inga s.k. ‘Bush Team’ (Team isolerade på
landsbygden utan närhet till FN-förband) finns kvar. Alla Team är nu omgrupperade till orter
med närvaro av FN-förband. Antalet Team reduceras i syfte att stärka bemanningen på kvarvarande Team. Målsättningen är att varje team skall bestå av 7 observatörer mot tidigare 4.
Svensk personal
En svensk officer har varit inlagd på Marockanska fältsjukhuset i BUNIA under en vecka i
början på juli för behandling av malaria. Han har efter avslutad behandling varit i Sverige för
uppföljning och är åter i missionsområdet
Läget är i nuläget relativt gott även om försörjningssituationen, de långa avstånden och säkerhetssituationen kan vara påfrestande.
2.8 OSCE
Organisation for Security and Co-operation in Europe
Gränsövervakare
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Operativ styrka
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Georgien
Högkvarter
Tbilisi
Etablerad
15 december 1999

Sommartid 151
gränsövervakare

gränsövervakare),

vintertid

84

Svensk styrka
2 gränsövervakare
Mandat
31 december 2004

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Övervaka den internationella gränsen mellan Georgien och Ryska Federationens (RF) delrepubliker Ingusjien, Tjetjenien och Dagestan i syfte att upptäcka och rapportera gränsöverträdelser i allmänhet och av tjetjenska stridsgrupper i synnerhet.
OSCE Permanenta Råd i Wien tog den 29 juni beslut att förlänga OSCE BMO mandat till 31
december, 2004. Den ryska delegationen klargjorde dock tydligt att detta är sista förlängningen som de tillstyrker och att BMO skall vara avvecklat till 31 december, 2004. BMO kommer
att börja avveckla baser och skicka hem BM i oktober.
2004 i insatsområdet
Intressanta händelser under aktuell period är att Georgien har fått en ny president, Mikheil
Saakashvili. OSCE har dessutom fått förlängt mandat till 31 december 2004.
Huvuddelen av gränsen som OSCE övervakar har i stort sett varit omöjlig att ta sig över under
periodens första månader pga snö och kyla.
Huvudsyftet under vinterhalvåret är i första hand att visa OSCE närvaro i området. Snö, kyla
och lavinfara har inte heller medgivet någon större patrullverksamhet.
En gränskränkning av en rysk attackhelikopter, Mi-24 Hind, registrerades den 19 februari i
Girevi. Helikoptern flög cirka två kilometer in i georgiskt territorium under en sträcka av cirka
10 kilometer. Händelsen rapporterades till OSCE HQ i Wien.
Den 3 juli besköts en OSCE patrull från Assa Valley Patrullbas av en oidentifierad grupp nära
gränsen till RF. Patrullen lyckades ta sig oskadd tillbaka till basen. GBG skickade ut patruller
för att söka efter den beskjutande gruppen. Beredskapen har höjts på samtliga OSCE patrullbaser i den tjetjenska sektorn. GBG skickade samma dag förstärkningar till området.
Den svenska kontingenten
Båda observatörer har under vintern/våren 04 följt tre veckors rotationscykel vilket innebär att
de är två veckor på respektive bas och därefter en vecka i Tbilisi för återhämtning.
Då alla gränsövervakare som varit i missionen 12 månader eller mer inte kommer att förlängas
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innebär detta att båda svenskarna i missionen avslutar sina kontrakt den 4 december. Ingen
nyanställning inför vintern sker utan de 65 gränsövervakare som skall vara över vintern tas ur
den befintliga styrkan.
Svensk personal
Läget intill hemrotation var gott.
2.9 UNMISET
United Nations Mission of Support in East Timor
Militära observatörer

HQ

Dili

Baucau

Aileu
Oecussi

TIMOR SEA

Geografiskt område
Östtimor
Högkvarter
Dili
Etablerad
UNAMET juni 1999, UNTAET oktober 1999 UNMISET 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)
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UNAMET upprättades för att genomföra en folklig konsultation om Östtimors status. En
majoritet röstade emot att fortsätta som provins inom Indonesien och provinsen överlämnades
till FN för administrering tills östtimorianerna själva kan överta styret. Därvid övergick
missionen till UNTAET med exekutiva befogenheter, inklusive uppsättandet av en lokal
poliskår. UNTAET:s mandat har övergått till UNMISET med huvuduppgiften att stödja den
nya administrationen och att understödja den nationella polismyndigheten.
2004 i insatsområdet
Under januari var förhållandet mellan Indonesien och Östtimor spänt. Anledningen var att
Indonesien ökade såväl militär övningsaktivitet som militär och polisiär närvaro i gränsområdena.
Aktiviteten i gränsområdet har liksom föregående månader varit hög. Rapporter har inkommit
om illegal gränspassage, smuggling och andra former av gränsöverträdelser. En av de värre
incidenterna inträffade då TNI i Sector Oecussi passerade nuvarande gräns och besköt tre timoresiska bönder. Motsvarande händelser har inträffat förut och anledningen är att länderna
fortfarande inte är eniga om vart den slutgiltiga gränsdragningen kommer att ske i detta område. TNI-soldaten hävdade att eld öppnats i syfte att få dessa bönder att kvartstanna på plats
och att bönderna uppehöll sig på indonesiska sidan av gränsen.
UNMISET har under februari månad utbildat delar ur F-DTL (TIMOR LESTE:s väpnade
styrkor) i förmågan att planera och genomföra patrullering i syfte att inhämta information om
den generella säkerhets situationen i landet. Utbildningen genomfördes vid SC (Sector Central) av UNMO:s på uppdrag av CMO, Brig Gen Braz MARCOS. Utbildningen var lyckosam
och givande. Den 5 (fem) dagar långa utbildningen avslutades med tilldelning av ”utbildnings
bevis” till deltagarna på PKF HQ i DILI.
Den 21 maj 2004 flyttade UNMOG HQ ut i från de gamla lokalerna i PKF HQ och bildar tillsammans den nya kombinerade staben för MSF (Military Security Force) tillsammans med
den gamla staben ur PKF. Den nya staben blir förlagd till OBRIGADO BARRACKS i centrala Dili.
I oktober var en delegation från FN i NY i området för att göra en bedömning om eventuell
förlängning av missionen. Budskapet som gavs från UNMISET var att UNPKF ska åka hem i
slutet av maj men att det behövs en förlängning för MLO:s (observatörerna). Sedan återstår
det att se om det stämmer överens med delegationens uppfattning. I övrigt är det lugnt och
stabilt i området.
Den svenska kontingenten
Under februari fick missionen besök av UD-tjänstemännen, IRINA SHOULGIN och JAN
KNUTSSON. Det 3 (tre) dagar långa besöket var av ”fact- finding” karaktär och omfattade
många inplanerade möten med UN agencies för Irina och Jan. Under besöket deltog UD29
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tjänstemännen bla. i en patrull tillsammans med Senior Swede i LIQUICA district och
samkväm tillsammans med annan svensk personal inom UNMISET.
Svensk personal
Läget är gott. Den katastrof som inträffat i Sydostasien i samband med jordskalv har inte
fysiskt påverkat personalen i missionsområdet.
2.10

UNAMSIL

United Nations Assistance Mission to Sierra Leone
Militära observatörer
GUINEA

Geografisk område
Sierra Leone
Högkvarter
Freetown

HQ

Port Loko

Makeni

Lungi
FREETOWN

Etablerad
22 oktober 1999

Hastings
Moyamba
Daru
Bo
Kenema

LIBERIA

Atlantic sea

Operativ styrka
256 observatörer och 12000 man trupp (nov 2003)
Svensk styrka
2 militära observatörer
Mandat
SRC 1270 (2003) förlänger mandatet till 30 mars 2004

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Tillsammans med Regeringen i Sierra Leone implementera fredsavtalet i enlighet med FNResolution 1270 samt stödja Regeringen i Sierra Leone i implementeringen av DDR (Disarmament, Demobilazation och Reintegration) planen. Säkerställa FoM, (Freedom of Movement) för FN- personal. Samordna och stödja lokala myndigheter, i detta fall avses polis och
militär, vid deras tjänsteutövning. Att stödja allmänna val i enlighet med Sierra Leones Författning.
2004 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 en osäker situation i Liberia, vilket kan få
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konsekvenser i Sierra Leone. Dessutom har regeringen generellt sett stora svårigheter att
kontrollera och administrera landet.
Distriktsvalen genomfördes den 22 maj under lugna former och endast små störningar har
rapporterats. Pa grund av administrativa svarigheter kunde inte valen genomforas som planerat i sex valdistrikt, vilket far anses ringa.
UNAMSIL fortsätter planenligt med sina neddragningar. Operationen som tidigare planerats
att upphöra den 31 december 2004 har nu förlängts till den 30 juni 2005 med option på ytterligare sex månader. Anledningen är det rådande säkerhetslaget och att myndigheterna inte bedöms kunna hantera situationen på egen hand utan stöd. Huvudanledningen är givetvis den
svaga ekonomiska utvecklingen vilket påverkar säkerhetslaget. I vissa områden finns näst
intill ingen utveckling över huvudtaget.
Antalet MILOBS kommer från september gradvis minskas för att vid årsskiftet vara ca 140.
Den allmänna situationen i landet bedöms som lugn, dock kommer sannolikt den totala avsaknaden av utveckling, framförallt på landsbygden påverka säkerhetsläget på sikt.
Ca 10000 flyktingar bedöms bli repatrierade från Sierra Leone till Liberia från oktober till december i år. Processen bedöms dock ta längre tid än beräknat.
För närvarande pågår omgruppering av de tre stridsgrupperna som skall kvarstanna efter den
31 december 2004. Ghanese Battlegroup grupperar i Bo, Nigerian Battlegroup i Freetown med
omnejd och Pakistani Battlegroup grupperar i Kenema. Förbanden skall vara utgångsgrupperade i slutet av oktober. Två observationsposter för UNMOs under oktober, varvid stationerna
i Magburaka och Kamakwie stängdes. De nya omformade HQ UNAMSIL skall vara operativt
från den 1 december 2004.
ELFENBENSKUSTEN
Situationen har varit delvis spänd under sista månaden och det har varit väldigt liten utveckling avseende DDR processen. Både FN och FANCI är under förhöjd beredskap. President
Gbago och FN-oppositionsledaren Hr. Soro har dock deklarerat att de inte skall ta till vapen.
LIBERIA
Läget har varit förhållandevis lugnt under månaden som gått, men situationen anses vara
svårbedömd. Dock inträffade demonstrationer i Monrovia under den 29 oktober då kristna och
muslimer drabbade samman nära Paynesville. Den inledande samlingen av ungdomar
skingrades men senare samlades de igen och skaran förflyttade sig i riktning mot Red Light
District-området varvid ett antal byggnader sattes i brand. Under natten utvecklades
oroligheterna till kravaller. Rapporter låter meddela att en moské, fem kyrkor, flera fordon
och bensinstationer sattes i brand. Under natten och morgonen patrullerade UNMIL QRF i
området och återställde ordningen. Det antas bland annat att den orealistiska sluttiden för
DDRR processen och i samband med det bristen på medel för att slutföra processen är
bidragande orsaker till oroligheterna. Utöver det så misstänks oroligheterna vara organiserade
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och inte bara en lokal dispyt mellan kristna och muslimer.
GUINEA
Inte mycket att rapportera från Guinea förutom att ett företag uppbackat av Japan skall investera 2 miljarder USD i ett aluminium företag.
Den svenska kontingenten
Under den kommande neddragningen finns förslag från HQ UNAMSIL att Sverige efter årsskiftet fortsatt skall bidra med en OF- 4 (Lt Col) och en OF 5/ 6 (Capt/ Maj).
Neddragningen fortsätter och från den 1 november övertar UNAMSIL Forces ansvaret för
FN:s militärobservatörer. Det nya HQ UNAMSIL ska vara operativt från den 1 december
2004.
Svensk personal
Läget är gott

2.11

UNMEE

United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia
Militära enheter och stabsofficerare
SAUDI
ARABIEN

ERITREA

Dahlank
Archipelago
Mits’iwa

YEMEN

Asmara
Barentu
AdiQuala

D
SU

AN

Mendefera
Mersa
Fatuma
Adigrat
Idi

Mekele

ETIOPIEN

Geografiskt område

Operativ styrka

32

Assab

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

2005-

Etiopien och Eritrea.
Högkvarter
Asmara och Addis Ababa
Etablerad
Juli 2000
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212 militär observatörer och 3917 man trupp.
(30 september 2002)
Svensk styrka
5 observatörer
Mandat
SCR 1531 (2004) förlänger mandatet till 15 september
2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Den 18 juni 2000 undertecknade parterna ett stilleståndsavtal (Cessation of Hostilities). Avtalet gick i huvudsak ut på omedelbart eld upphör, upprättande av en fredsbevarande FN-styrka,
acceptans av skiljedom i gränsdragningsfrågor och etiopiskt tillbakadragande från eritreanskt
territorium inom två veckor efter att den beväpnade delen av UNMEE upprättat TSZ (Temporary Security Zone) i Eritrea.
Mandatet omfattar:
1. Övervakning av stilleståndsavtalet
2. Assistans till parterna att följa avtalet
3. Övervakning av det etiopiska tillbakadragandet och därefter övervaka de etiopiska styrkorna
4. Övervakning av att eritreanska styrkor ej grupperas närmare motparten än 25 km och därefter 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
2004 i insatsområdet
Båda parter har accepterat FN:s sändebud, Lloyd Axworthy, fd kanadensisk utrikesminister.
Eritrea har dock visat ovilja att bevilja honom inresetillstånd.
Under perioden har en ovilja från parterna att samarbeta med FN märkts. Det har förekommit
incidenter då UNMEE fordon tas i beslag samt begränsningar vad avser ”Freedom of movement” i huvudsak från eritreansk sida. Den politiska situationen i området är spänd och oförutsägbar.
Under slutet av april månad har UNMEE personal, civila som militära, arresterats av lokal
polis och FN fordon har kvarhållits. UNMEE har skarpt protesterat mot detta vilket även har
starkt stöd från UNHQ i New York. Förhållandet mellan FN och Eritrea är för tillfället inte
bra. Eritreanska media anklagar FN personal för att bl.a. begå brottsliga handlingar och skydda brottslingar. Samarbetet och rörelsefriheten har dock förbättrats från etiopisk sida.
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Min- och OXA hotet är alltjämt stort. Under perioden har ett antal minincidenter rapporterats.
Det finns tecken på att återminering förekommer.
Övningsverksamheten fortgår på båda sidor, framför allt i områden som anses ”känsliga”. Det
militära läget anses stabilt men oförutsägbart. UNMEE står fortfarande inför problemet att
inte fullt ut kunna lösa en av huvuduppgifterna, dvs. övervakningen av förbandens
grupperingar utanför TSZ.
Missionen besöktes i början av april av en EU delegation med den irländske utrikesministern i
spetsen. Delegation besökte även de politiska ledningarna i såväl Etiopien som Eritrea. Ett av
syftena var bl.a. att påverka Eritrea att motta FN:s särskilda sändebud (den tidigare
kanadensiske utrikesministern) för att få igång den politiska processen rörande gränsfrågan.
Den eritreanska presidentens talesman påtalade efter besöket att, inget har förändrats och läget
är alltjämt oförändrat rörande gränsfrågan.
Under maj och juni har bristen på vatten tilltagit på den eritreanska sidan. Det har även införts
viss ransonering på gas för t ex köksspisar.
Förberedelserna fortsätter med neddragningen av truppbidraget samt omgruppering av
kvarvarande förband. Nu förfaller januari 2005 var aktuell månad för urdragning av
KENBAT. Finska kontingenten, bevaknings- och transportförband, kommer att avlösas av
kenyanskt förband under december. Möjligen kommer antalet observatörer att öka under den
kommande reduceringen. Uppgifter gör gällande att nästa beslut i säkerhetsrådet kommer att
medföra ytterligare neddragning av truppbidraget.
UNMEE Main Supply Route, MSR mellan Asmara och Barentu har varit stängd sedan den 1
september.
Ett flertal VIP-besök har skett i Etiopien bland annat av Storbritanniens premiärminister Tony
Blair och EU:s utrikespolitiske talesman Javier Solana. Motsvarande har inte skett i Eritrea.
Inga politiska positionsförändringar har dock kunnat iakttagas.
Försörjningssituationen i Asmara och i Eritrea i övrigt försämras i stadigt takt. Återigen införs
restriktioner för drivmedel, varvid privatpersoner har låg/ingen prioritet vid tilldelning.
Bekräftade uppgifter föreligger att Lufthansa upphör med trafiken på Asmara, pga av Eritrea
kräver betalning i hårdvaluta men i sin tur endast betalar med lokal, ickekonvertibel valuta.
Lufthansa skall enligt föreliggande uppgifter genomföra vintertidtabellen t o m mars 2005.
Kvar att trafikera Asmara kommer då Eritrean, Egypt, Sudan och Yemen Airlines att vara.
Under hösten har regimen genomfört rekrytering av värnpliktiga och inkallat till tjänstgöring i
beredskapsförband vid flera tillfällen, detta med tvivelaktiga tillvägagångssätt och metoder.
Inkallelserna har skett både i Asmara och i andra städer och samhällen, samt på sedvanligt sätt
vid de frekventa vägspärrarna. På en oppositionsgrupps hemsida kunde läsas att inkallade
spärrades in i ett slags fängelse N Asmara, före transport till övnings- och utbildningsplatser,
varav trycket innifrån blev så stort att en vägg rasade, kaos utbröt, vakter sköt ihjäl minst 12
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och skadade många, kanske så många som upp till ett hundratal.
Den tekniska högskolan i Asmara stängdes den 8 november och ca 6.000 studenter har kallats
in till militärtjänstgöring. Universitetet i Asmara har inte tagit in nya studenter de senaste två
åren.
Förhållandet mellan Sudan och Eritrea är fortsatt dåligt eller har försämrats. Båda sidor
anklagar varandra för att stödja respektive oppositionsgrupper. I Asmara florerar ständigt
rykten om nästa inkallelse eller regimens nästa åtgärd. Aktuella rykten är även att regimen
skall ”ta över” näringslivet eftersom ”det kapitalistiska systemet har visat att det inte fungerar”
som regimföreträdare skall ha uttryckt det.
Självmord för att undgå inkallelse till värnpliktstjänstgöring uppges inte vara ovanligt.
Garnisoner för divisioner och andra förband byggs på flera platser på ett strukturerat och
standardiserat sätt.
En etiopisk bataljon om 450 man har återvänt från FN-tjänstgöring i Liberia och har
observerats i gränsområdet före hemförlovning.
Etiopien har varit aktivt med ett flertal stats- och arbetsbesök till och i bland annat Kina,
Tyskland, Nederländerna, Österrike och Algeriet. Besöken har genomförts med diplomatisk
mognad. Även Eritrea har genomfört besök i utlandet.
Den svenska kontingenten
Missionen och kontingenten har besöks av grupp från ATK som blivit orienterad om
missionen, dess militära och politiska läge och genomfört rundtur i västra sektorn på norra
sidan. Uppskattat på båda sidor har varit utbytet med den diplomatiska personalen i Sverige
och missionsområdet.
Svensk personal
Läget är gott.
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EU/Liberia

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

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
De huvudsakliga uppgifterna för den nationella experten är att bistå delegations- och
kontorschefen vid möten med Joint Monitoring Committee, som övervakar vapenvilan mellan
parterna, att följa genomförandet av DDR-programmet- särskilt övergången från avväpning
till demobilisering och återintegrering- samt att utgöra en kontaktpunkt med UNMIL,
ECOWAS och andra parter i programmet.
2004 i insatsområdet
Verksamhet har bedrivits som vanligt, dock under viss begränsning då säkerhetssituationen
försämrades den 28 oktober vilket resulterade i utegångsförbud. Utgångsförbud gäller
fortfarande mellan 22-06.
Den svenska kontingenten
Inget att rapportera.
Svensk personal
Läget bedöms gott.
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AU

Afrikanska Unionen/EU
Militära observatörer
Geografiskt område
Darfurregionen i Sudan.
Högkvarter
El Fasher (huvudstad i norra Darfur).
Etablerad
Missionen påbörjades officiellt den 9 juni 2004.

Operativ styrka
3 320 man varav 450 observatörer samt upp till 815
civilpoliser (enligt nytt mandat gällande från oktober
2004). Missionen är i nuläget under uppbyggnad.
Svensk styrka
1 militär observatör.
Mandat
Nuvarande mandat sträcker sig fram t.o.m. september 2005.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Mandatet för det nya utökade AMIS (African Union Mission in Sudan), gällande från oktober
2004, omfattar i huvudsak att övervaka efterföljandet av det humanitära eldupphörsavtalet
från den 8 april 2004 samt alla framtida liknande överenskommelser, bidra till en förbättrad
säkerhetssituation avseende hela Darfurregionen, ge assistans till förtroendeskapande åtgärder,
samt bidra till en säker miljö för att underlätta förmedlandet av humanitär hjälp samt på längre
sikt även återvändandet av flyktingar.
2004 i insatsområdet
Rådande läge kan beskrivas som ”ett spänt lugn”. Aktiviteter från rebeller och miliser i form
av attacker mot byar och polisstationer har fortsatt i oförminskad form. Detsamma gäller
överfall och rån längs huvudleder samt i samband med dessa även beslag av fordon. SLA
(Sudan Liberation Movement/Army) synes ha börjat lida brist på mat och förnödenheter. Ett
sätt att komma över detta är överfall på civila lastbilar och konvojer. Attackerna mot
polisstationerna är också ett enkelt sätt att komma över vapen och ammunition samt i viss
mån även fordon.
Janjaweeds begår fortfarande övergrepp mot civilbefolkningen i området. Situationen gällande
flyktingarna i västra och sydvästra delarna av Darfur är oklar. Regeringssidan (GoS,
Government of the Sudan) dominerar området helt och hållet. Missionen saknar därför
överblick över detta, då inga överträdelser inrapporteras därifrån. Enligt rapporter från vissa
NGO:s lever emellertid civilbefolkningen där som i koncentrationsläger. Detta på grund av att
de inte vågar sig utanför lägren. GoS och Janjaweed kan därmed härja helt och hållet fritt och
utan insyn. En spänd situation har också rått vid flyktinglägret Kalma utanför Nyala
(huvudstad i södra Darfur) under den senaste dryga veckan då rykten gjort gällande att GoS
haft planer på att utrymma detta för att därefter jämna det med marken. Anledningen skulle
37

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

2005-

Bilaga 4 till
23 386:62482

vara att lägret innehåller många rebellsympatisörer. AMIS (African Union Mission in Sudan)
har med anledning av detta utfört dagliga patrulleringar till lägret.
I sydöstra Darfur har det skett sammandrabbningar mellan lokala arabiska stammar och SLA.
Längs huvudvägen mellan städerna Nyala och Zalinje i de centrala delarna av Darfur har både
araber och SLA beskyllt varandra för genomförda överfall och attacker. GoS och SLA
anklagar också varandra för attacker längs huvudvägen mellan städerna El Fasher och Kutum i
den norra delen av regionen.
Den överskuggande händelsen under senare tid har varit SLA:s attack mot byn Taweila (ca 80
km väster om El Fasher) den 21 november där 28 poliser påstås ha dödats. Förmodligen som
en respons av detta bombades byn Thabit (ca 50 km sydväst om El Fasher) av GoS den 24
november. Situationen förvärrades ytterligare av ett uttalande av en talesman från SLA i TVkanalen Al Jazeera. Han förklarade där samtliga ingångna avtal med GoS som upphävda.
Detta föranledde GoS i sin tur att utfärda undantagstillstånd. Situationen har nu lugnats ner
något då det samlade ledarskapet för SLA förklarat sig stå utanför det tidigare uttalandet.
FN:s speciella sändebud för Sudan, Jan Pronk, har tidigare under månaden vädjat om ett
snabbt igångsättande av en fredsbevarande mission i Darfur. Han har annars varnat för en
situation med styrande ”Warlords”, då det noterats sprickbildningar inom ledningarna för SLA
och JEM. Lokala chefer har även i viss mån börjat agera självständigt gentemot den centrala
ledningen.
Tredje omgången av fredsamtalen “Inter-Sudanese Peace Talks on the crisis in Darfur”
avslutades i Abuja, Nigeria under senhösten. Ett viktigt genombrott skedde i förhandlingarna
den 9 november då parterna skrev på ett humanitärt protokoll samt ett säkerhetsprotokoll.
Protokollen medger bl.a. ett fritt tillträde för nödhjälpsorganisationer samt ett stopp för alla
flygningar med fientliga avsikter. Delvis med anledning av säkerhetsprotokollet har missionen
under november lyckats få till stånd frigivningar av ett 25-tal fångar hos SLA. En ny fjärde
förhandlingsomgång väntas starta den 10 december i Abuja, Nigeria.
Vad gäller den planerade utvidgningen av missionen så har den gått något i stå då
utbyggnaden av tältcamperna ännu inte avslutats. Inga arbeten har ännu påbörjats vid de tre
planerade nya sektorerna (inalles åtta sektorer). Detta har medfört att tillförseln av ny personal
i viss mån skjutits upp. Missionens totala numerär uppgår i dagsläget till 825 personer. Det
återstår således en hel del personal för att uppfylla den stipulerade styrkan på 3 320 man.
Enligt plan skall den utökande missionen stå färdig senast inom 4 månader.
Den svenska kontingenten
Ett besök från ATK genomfördes den 15 november i Khartoum varvid ömsesidig information
utväxlades.
Sveriges militärobservatör i AU Sudan är för närvarande hemkallad för konsultation med
38

F Ö R S VA R S M A K T E N

Bilaga 4 till
23 386:62482

HÖGKVARTERET

2005-

anledning av det rådande säkerhetsläget. Om och i så fall när han återvänder är för närvarande
oklart (se särskild säkerhetsrapport).
Svensk personal
Läget är gott.

2.14

UNAMA

United Nations
Military Advisor Liaison Officer

NE
N
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CH

W

E

SE
S

Operativ styrka
UNAMA MAU
MA BGen Wohlgemtuh (Au)
32 Provinser
MA LNO Col Maier (Ro) Mazar e Sharif
29 miljoner innevånare
MA LNO Ltc Spur (Dk) Herat
MA LNO Ltc Matovski (Pl) Kabul
Högkvarter
MA LNO Ltc Chung (Ko) Kunduz
UNAMA Office KABUL
MA LNO Ltc Iribane (Uru) Mazar e Sharif
MA LNO Ltc Neumann (Ge) Kabul
Regional Office:
MA LNO Ltc Rahman (Bd) Herat
Kunduz, Mazar-e-Sharif, Herat, Kandhar, Gardez, MA LNO Ltc Jensen (Ca) Kabul
Jalalbad och Bahmyan
MA LNO Ltc Lidén (S) Kunduz
Geografiskt område
632 000 km2

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

Svensk styrka
1 Militär rådgivare
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Mandat

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

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Mandatet för UNAMA utgår från BONN-överenskommelsen i december 2001 och FN
Säkerhetsrådsresolution från 2002. ” To assist Afghanistan’s political, social, and economic
recovery through supporting the implementation of the Bonn agreement, including support to
the Afghan Transitional Administration and the various commissions mandated therein and as
established by law thereafter, and to provide good offices for the promotion of the overall
process in Afghanistan” “ Capacity building is, whilst providing and supporting security for
the Afghan people, a cardinal principle working for establishment of strong and sustainable
Afghan institutions.
2004 i insatsområdet
Oktober månad har av naturliga skäl präglats av presidentvalet. Perioden intill valet var det en
markant stegring av antalet levererade hot och märkbart höjd verksamhet syftande till att störa
valet. Det kan dock konstateras att valet gick lugnt tillväga och av de uttrycka hoten mot det
internationella samfunden i regionen blev i princip inga verkställda. De säkerhetshotande
verksamheten som trots förekom var uteslutande relaterat till antagonism mellan de olika
kandidaternas supportrar. En bidragande del till det lugna valet var dels befolkningens vilja att
de facto rösta –de tilläts sig inte skrämmas av hot eller påtryckningar samt det nära samarbetet
mellan Afghan National Police (ANP), National Security Deparment (NSD), Afghan national
army (ANA), UNAMA och det tyska PRTt. ANP, NSD och ANA påvisade ett allt aktivare
och effektivare sätt att arbeta. Från den 2 oktober till den 15 oktober hade UNAMA upprättat
en operationscentral (OPC) där beslutsmässiga representanter från ovan nämnda
organisationer samt Global Risk Strategies (GRS), Joint Electoral Main Body (JEMB)och
Afghan Military Forces (AMF)1 var representerade. I varje provins var dessutom ett sk SubOPC upprättat med samma representation. Vid ett antal tillfällen lyckades den skapade
säkerhetsorganisationen föregripa upptäckta hot och planerade attacker.
Bedömandet nu är att i perioden mellan presidentvalet och parlamentsvalet kommer ”fighter”
”uppgörelser” mellan sk warlords, inofficiella millitias mfl att öka. Detta med anledning att i
och med parlamentsvalet kommer det att avgöras vem eller vilka som kommer att få en
1

Förband tillhörande till fd Norra Alliansen
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politiskt legitim maktposition. Vi har redan sett incidenter där de med parlamentsaspirationer
försökt, och i vissa fall lyckats, ta livet av varandra. Parlamentsvalet är just nu planerat till
januari 2005 men högst sannolikt kommer det att flyttas till hösten samma år.
I förhållande till oktober månad var november månad lugn och förhållandevis stabil. Framför
allt efter det att vinnaren i presidentvalet hade proklamerats. Av naturliga skäl har UNAMA:s
verksamhet i stort präglats av kidnappningen av FN-personal i Kabul. Möjligheterna att aktivt
verka har beskurits genom ett flertal införda säkerhetsåtgärder. Kidnappningen och andra mer
eller mindre specifikt uttryckta hot har lett till att vi ej längre kan färdas utan väpnad eskort
längs vissa huvudstråk. De incidenter som de facto har hänt är att relatera till personliga
dispyter mellan lokala befälhavare eller andra auktoriteter. I och med att skördeperioden för
vallmo tagit slut och övergått till smuggling och transporter av opium eller färdigproducerat
heroin är flertalet av de mer våldsamma uppgörelserna förknippade med denna verksamhet.
De flesta av dessa säkerhetshotande incidenter är av lokal karaktär fokuserad kring ett distrikt
eller specifik by/ samhälle. Det har bland dem som är inblandade i drogverksamheten märkts
en allt större otålighet och orolighet, detta främst med anledning av att den afghanska
regeringen, med stöd av det internationella samfundet, lanserat sin ” Anti Drug Strategy” och
” Counter Poppy Eridiction Plan”. Flertalet direkta ”anti drug operations” har genomförts i. I
vissa distrikt har den lokala befolkningen skridit till verket och attackerat såväl befälhavare
inblandade i denna verksamhet samt i vissa fall förstört byggnader där heroin framställts. Då
operationerna genomförs under stor sekretess har de civila internationella organisationerna
som har att verka i Afghanistan utsatts för ytterligare säkerhetsrisker. Detta är de sk ”Post
Drug Operation Effect”. D.v.s. risken att drabbade knarkmillitias kan tänkas rikta motåtgärder
och hämndaktioner på de internationella organisationerna.
Avväpningen av Afghan Military Forces (AMF) har återupptagits efter valet. Huvuddelen av
dess befälhavare är i stor utsträckning ovilliga och tveksamma till denna avväpning. Trots att
alla vid inledande förhandlingar säger sig vara för avväpningen är de ovilliga att just deras
enhet skall avväpnas när allt kommer till kritan. Skälen som anges är bl.a. att befälhavare som
till skillnad av de som idag huvudsak erhållit positioner i regeringen borde ges viktiga
positioner centralt eller regionalt. Andra skäl är att de anser sig ha en viktig roll i att stabilisera
säkerhetsläget och då anspelat på de många inofficiella millitiorna som fortfarande agerar i
landet. Millitior som står utanför centralregerings kontroll. Andra och troliga anledningar är
befälhavarnas inblandning i kontrollen av knarkhandel och smuggling, att vapen ger en
maktbas för fortsatt inflytande i respektive distrikt samt att så länge deras förband finns
erhåller de löner från regeringen. Löner som många gånger baseras på starkt överdrivet antal
soldater inom förbanden.
En händelse som i Kunduzregionen sätter en negativ prägel på månaden är IED-attacken i
Kunduz centrala delar mot en patrull ur det tyska PRT:t. Lyckligtvis endast lättare
personskador, dock förstördes de två fordonen av typ Geländewagen fullständigt. För första
gången i Kunduzregionen har en organisation tagit ansvar för direkta attacker. En tidigare helt
okänd organisation som kallar sig ” The Islamic Revolutionary Army of Afghan Mujaheddin”
har tagit på sig ansvaret för den senaste IED-attacken. Bedömningen är att det är kvarvarande
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och aktiva delar ur talibanelementen som fanns i Kunduz.
Bedömandet nu är att i perioden mellan presidentvalet och parlamentsvalet kommer ”fighter uppgörelser” mellan s.k. ”warlords”, inofficiella millitias mfl att öka. Detta med anledning av
att det i och med parlamentsvalet kommer att avgöras vem eller vilka som kommer att få en
politiskt legitim maktposition. Vi har redan sett incidenter där de med parlamentsaspirationer
försökt, och i vissa fall lyckats, ta livet av varandra.
Farligast på kortsikt bedöms inofficiella millitias verksamhet, inkluderat den drog relaterade
verksamheten, att vara och på medellångsikt intill parlamentsvalet, uppgörelser mellan
warlords –dvs chefer för fristående AMF enheter. Övertiden föreligger hotbilden att de
kandidater som agiterat mot Karzai och till viss del det internationella samfundet ska nyttja
såväl millitias som warlords som instrument för att störa centralregeringens försök att skapa
ett hållbart samhällssystem.
Nytt hot som måste tas med bedömningen är ett aktivare uppträdande från talibanaktivister i
andra, nya konstellationer.
Befolkningen är välsinnad till det internationella engagemanget.
Den svenska kontingenten
Militärrådgivaren har under större delen av den sk valperioden agerat OPL i OPC. Vilket var
en utmaning i sig. Idén med OPC var helt okänd för framförallt ANP, NSD och AMFenheterna. Deltagande har skett i efterarbetet till de fortsatta skärmytslingarna mellan
anhängare till de politiska partierna ZASA och ZAFSA i DARWAZ i provinsen
BADAKSHAN samt till attacken mot vice presidenten Muhammad Zhia Massoud. Den
planerade och tidigare rapporterade avväpningsoperationen av SAZA och SAFZA är
senarelagd med hänsyn till att de utlovade koalitionshelikoptrarna erfordrades på annat håll.
November innebar också att tillbringa en hel del tid i ”fält”. Arbetet med avväpning av SAZAoch SAFZA-fraktionerna har fortsatt i Darwaz i norra Badakshan. Förhoppning är att innan
kommande månads slut med stöd av MoD och MoI i Kabul komma till en överenskommelse
om avväpning. Ytterligare en förhandlingstripp genomfördes till området och det kunde
konstateras trots att dödande mellan fraktionerna har förekommit, har en överenskommelse
om avväpning kommit närmare. Arbetet med att kartlägga såväl officiella som inofficiella
gränsförband fortsätter. De som kan konstateras är de nära kopplingar som finns mellan dessa
”förband” och pågående opium- och knarksmuggling. De inofficiella gränsförbanden betraktas
mer och mer som direkta riskelement i området.
Svensk personal
Läget är gott.
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UNOWA

UN Office for West Africa
Militära enheter och stabsofficerare
Geografisk område

Hela Västafrika samt Kamerun.
Högkvarter

Dakar, Senegal.
Etablerad

2003.
Operativ styrka

Kontor om c:a 30 FN anställda varav c:a
hälften är lokalt anställda.
Svensk styrka

en militär rådgivare till SRSG och en political
advisor (FN anställd).
Mandat

UNOWA har inget beslutat mandat från
säkerhetsrådet utan har etablerats genom
överenskommelse mellan Generalsekreteraren
och
säkerhetsrådet
i
enlighet
med
S/2001/1128.
Sammanfattning av mandatet (uppgift)
Förstärka samordningen mellan FN-insatser och andra partners i regionen för att nå
koordination och informationsutbyte, med särskild uppmärksamhet på FN-missionernas olika
mandat, samverka med ECOWAS/CEDEAO och Mano River Union avseende fredsstödjande
insatser m.m., fokusera på prevention och fredsbyggande insatser, rapportera direkt till FNhögkvarteret i New York om framstegen i regionen, samt reglera gränskonflikten mellan
Nigeria och Kamerun (Cameroon-Nigeria Mixed Commission (CNMC).
2004 i insatsområdet
En väsentlig uppgift för UNOWA är att samordna DDR mellan de olika missionerna i
Västafrika och de övriga länderna. En allmän slutsats är att det inte räcker med de insatser
som görs inom de utpekade länderna med FN-missioner utan det kvarstår ett behov att
ytterligare få med regimerna i grannländerna.
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Problemet kvarstår med lätta vapen och såväl barnsoldater som legoknektar som fortfarande
rör sig över gränserna. Koordination är således av stor betydelse för att nå slutmålet. En viss
begränsning torde utgöras av såväl rådande mandat som den politiska viljan.
Det finns ett moratorium inom ECOWAS som går ut på att inget av de Västafrikanska
länderna skall importera, exportera eller handla med lätta vapen. UNOWA kommer att arbeta
med rekommendationer till FN:s säkerhetsråd avseende hur man kan stödja detta.
UNOWA har under oktober månad bl.a. hållit en konferens i Dakar i syfte att finna
rekommendationer för en gemensam strategi för de känsliga västafrikanska gränsområdena,
UNOWA har deltagit i Force Commanders mötet i Elfenbenskusten om samarbete mellan
missionerna i regionen, SRSG har också deltagit i ett av USA lett möte i Neapel som samlade
marincheferna vid Guineabukten i syfte att öka säkerheten och bekämpa pirater (eftersom det
hotar oljan), vidare deltog UNOWA i en konferens i Ghana om Västafrikas säkerhetsproblem.
Det tolfte mötet med CNMC hölls i Nigeria. Möte hölls i Dakar för att reglera
observatörsverksamheten längs gränsen Nigeria-Kamerun.
Mötet mellan Force Commanders UNMIL, UNAMSIL och UNOCI samt UNOWA och
representant ur DPKO hölls i Dakar under slutet av november och början av december. Mötet
föregicks av arbete met hotscenarier och deras påverkan på FN-missionerna och slutsatser
med sikte på tiden intill ett år framåt. Det var första gången UNOWA arrangerade mötet och
nästa möte mellan Force Commanders skall hållas i februari 2005 under ledning av UNMIL.
SRSG:s i regionen möttes i Monrovia under början av december under ordförandeskap av
SRSG UNOWA. Läget i de olika länderna gicks igenom och nästa möte sker troligen i mars
2005 i Freetown, Sierra Leone.
Mycket av verksamheten i Västafrika har överskuggats av krisen i Elfenbenskusten och även
om det är lugnare nu så är det stor risk för att strider skall bryta ut igen. Förhandlingarna ledda
av Sydafrikas president har inte givit några nya resultat utan president Gbagbo har återigen
lovat att göra det han redan borde ha gjort. I nuläget råder inte förutsättningar för en politisk
lösning. Embargot som säkerhetsrådet beslutade om har ingen kontrollfunktion så nyttan är
tveksam. Nu väntar man på de individuella sanktionerna och det är svårt att säga hur
utvecklingen kommer att bli, men mitten av december och slutet av mars är kritiska perioder.
En folkomröstning om att ändra i lagen (artikel 35) är en återvändsgränd och ogenomförbar.
Det eventuella valet under hösten 2005 är svårt att förutse ske. Båda dessa åtgärder förutsätter
ett enat land vilket inte kan ske i nuläget annat än med dramatiska politiska förändringar eller
med våld.
Krisen i Elfenbenskusten har stor påverkan på grannländerna, inte bara flyktingar utan
exempelvis har det inneburit ett hårt slag mot ekonomin i hela regionen och för länder som
Mali vars import gått via Abidjan har tvingats söka nya vägar. Dessutom är det många från
grannländerna som jobbar i Elfenbenskusten och deras jobb är hotade, liksom deras liv.
Den svenska kontingenten
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Svensk personal finns i Dakar där låg risk för hot föreligger. Båda svenskarna bor på samma
gata i närheten av FN:s UNOWA-kontor och ambassaden. Området härbärgerar ett flertal
ambassader och ministerier och generellt är bevakningen högre än vanligt. Samtidigt finns
extra säkerhetsåtgärder i området m.h.t. närheten till den amerikanska ambassaden som alltid
är ett möjligt mål. God kontakt has med den svenska ambassaden som dessutom ligger i vårt
kvarter.
En av svenskarna i UNOWA är civil FN-anställd, inte utsänd av svenska staten, varken UD
eller FM, men är svensk medborgare.
Svensk personal
Läget bedöms som gott.

2.16

Ekonomisk redovisning

Sammanställning
Benämning (Uppgift)

KURS MILOBS/
ÅTERTRÄFF
UNTSO
UNMOGIP
UNMIL
UNOMIG
NNSC
EUMM
JMM SUDAN
MONUC
UNAMA
OSSE/GEO
UNMISET
UNAMSIL
UNMEE
AU LIBERIA
UNOWA
AU SUDAN
C130
ELFENBENSKUSTEN
Till reg disp
Summa:

Regleringsbr Anslagsavräk Diff RB/Anslavr Not
ev (RB)
ning
(tkr)
(tkr)
(tkr)
3 700
734
2 966
1
8 200
7 400
3 200
3 300
7 400
7 100
3 800
5 900
700
2 400
1 300
3 700
6 700
825
700
700
0

8 195
6 350
3 895
3 015
7 542
6 689
4 441
5 555
630
1 752
2 076
3 028
5 805
782
737
752
-93

5
1 050
-695
285
-142
411
-641
345
70
648
-776
672
895
43
-37
-52
93

4 975
72 000

0
61 885

4 975
10 115
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Kommentarer
Not
Kommentar
1
Underutnyttjandet beror på att få elever rekryterats till utbildningen. Endast två av tre
kurser har genomförts med nio deltagare per kurstillfälle. Antalet tilldelade platser för
observatörsutbildning i Niinisalo har varit färre än beräknat.
2
--3
Lägre utfall för familjeförmåner än vad som budgeterats.
4
Överutnyttjandet beror på att budget upprättats för två officerare. Under delar av året
har dock tre officerare verkat på plats.
5
En planerad uppföljningsresa har skjutits upp och planeras i stället att genomföras
2005.
6
Kostnader som USA tidigare betalat för resor, godshantering och representation
betalas numera av Sverige.
7
Lönekostnader har varit lägre än beräknat och uppföljningen har genomförts billigare
då den samordnats med SFOR.
8
Högre lönekostnader än beräknat. Kostnader för den gemensamma uppföljningsresan
till AU SUDAN och JMM har fallit ut på JMM.
9
En uppföljningsresa har ställts in. En tjänst har varit vakant under större delen av året.
10
Missionen är ny och svår att prognostisera, eftersom erfarenhetsvärden saknas.
11
En uppföljningsresa har ställts in. Vakanser har förevarit.
12
Missionen skulle enligt regeringsbeslut avbrutits i maj, men förlängdes med ett år.
13
Lönekostnaderna lägre än beräknat p.g.a. vakanser under året.
14
FM deltog Border Commision under sex månader 2003-04. Kostnaderna skulle
fakturas till UD. Faktureringen genomfördes dock inte i tid.
15
Missionen är ny och svår att prognostisera, eftersom erfarenhetsvärden saknas.
16
Missionen är ny och svår att prognostisera, eftersom erfarenhetsvärden saknas.
17
Missionen är ny och svår att prognostisera, eftersom erfarenhetsvärden saknas.
18
Ofakturerade medel.
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Försvarsmaken har blivit ålagd att redovisa resultatet av samt utgifterna för
övningsverksamhet på två olika ställen i årets årsredovisning. Dels avseende
övningsverksamhet i allmänhet och dels rörande internationella övningar. Eftersom den senare
redovisningen innefattas i den första har Försvarsmakten valt att redovisa all
övningsverksamhet på ett ställe för att kunna ge en samlad bild av övningsverksamheten
under 2004. Redovisningen återfinns i bilaga 5

4

Återrapporteringskrav 09

4.1

IPP, PFF m.m.

4.1.1 Redovisning erfarenheterna från IPP
Utvärderingen är kopplad till de 63 partnerskapsmål som regeringen beslutat anta inom ramen
för planerings- och översynsprocessen (PARP).
Övergripande erfarenheter
Sverige och Försvarsmakten deltar i ett brett spektra av aktiviteter speglande våra
partnerskapsmål. Under 2004 anmälde Försvarsmakten 175 aktiviteter inom Individuell
Partnership Program (IPP). Antalet genomförda aktiviteter kontra anmälda är ca 70 % vilket
fortfarande för lågt. Försvarsmakten bedömer att det trots ovanstående inom samtliga
samarbetsområden där deltagande i aktiviteter planerades och genomfördes, har utbytet till
största delen varit gott och positivt påverkat Försvarsmaktens utveckling mot ökad
internationell förmåga. I de flesta fall får detta effekt i samband med utveckling och
produktion av nya förband, men i vissa fall kan erfarenheterna implementeras direkt i
befintliga förband. Prioritering har genomförts till förmån för i första hand de förband som är
anmälda i, eller avses anmälas i PARP processen och/eller EU styrkeregister.
Försvarsmakten har inför 2005 års IPP-cykel ansatt en åtgärdsplan för att öka närvaron och
uppföljningen av anmälda IPP-aktiviteter som bl a innebär utbildning av
samarbetsområdesansvariga i Partnership Real-Time Information and management System
PRIME samt inför ombildandet av HKV skapa ett nätverk för tätare återkommande
uppföljning.
Deltagande med förband i övningar har, när så kunnat ske, prioriterats före deltagande i
arbetsgrupper, eftersom övningarna ger praktiska erfarenheter som bedöms både kunna
implementeras på kort sikt och kan ligga till grund för framtida utveckling.
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Nedan i detaljredovisningen redogörs mot vilka partnerskapsmål Försvarsmakten har
genomfört aktiviteter inom de olika samarbetsområdena. Försvarsmakten har under året ej
genomfört aktiviteter som utvecklar Försvarsmakten mot samtliga partnerskapsmål. Detta
beror till del på att de senaste partnerskapsmålen antogs i juni 2002 samt att det inom vissa
samarbetsområden inte genomförts aktiviteter av tillräckligt intresse för Sverige. En del
partnerskapsmål är dessutom helt implementerade varför aktiviteter endast genomförs för
bibehållande och behöver då alltid inte genomföras årligen.
Försvarsmakten deltar också, inom erhållna politiska ramar i andra aktiviteter, bilaterala och
multilaterala, utanför IPP som gynnar utvecklingen av Försvarsmaktens internationella
förmåga samt leder till uppfyllande av vissa partnerskapsmål.
Detaljredovisning
ADF
Air Defence related matters
PARP MÅL: PA 0001, PA 0041, PA 1459, PA 3021, PA 3114, PA 4152, PA 4167, PA
4241, PA 4264, PA 4274
Deltagandet har varit givande och gett stort utbyte för den fortsatta utvecklingen av svenska
flygenheter avseende interoperabilitet samt uppdatering av den senaste utvecklingen inom
området.
ASM
Airspace Management/Control
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2004.
C3

Consultation, Command and Control, including Communications and Information Systems, Navigation and Identification Systems, Interoperability
Aspects, Procedures and Terminology
PARP MÅL: PG 2865, PG 2702, PL 2721, PL 2801, PM 2842
Sverige planerar att bli en än mer aktiv partner inom C3 området. Sveriges fokus ligger, för att
kunna uppnå interoperaabilitetsmålen, på NATO C3 och därigenom på ett bättre sätt kunna
delta i framtida krisoperationer. Sverige planerade 2004, att delta i 40 aktiviteter, där 30
genomfördes. Vissa av de planerade IPP aktiviteterna ströks pg a bl a för få anmälda.
Deltagandet i de olika aktiviteterna ger viktig information när det gäller NATO CIS system.
Arbetet som görs i NC3B är mycket viktigt för Sveriges utveckling inom området.
PWP/IPP är i dagsläget inte uppdaterad gentemot NC3B möten och organisation.
CEP
Civil Emergency Planning
PARP MÅL: PG 3783
Försvarsmakten planerade att delta i 4 aktiviteter 2004, samt utöver detta
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CEP/CIMIC kurser och konferenser. Deltagande i övningar framgår i TEX.
Deltagandet gav värdefull kunskap om NATO syn på CIMIC.
CRM
Crisis Management
PARP MÅL:
Försvarsmakten deltog i en aktivitet 2004, och det var AFNORTH PfP Co-ordination
Conference with Partners.
Deltagandet gav värdefull kunskap om NATO syn på CRM.
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 2004.
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
påverka 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 2004.
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 2004.
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 2004.
GEO
Military Geography
PARP MÅL: PG 2702, PG 2865, PL 0046, PL 0047, PL 4212, PA 0041, PM 0041, PA
0583, PA 1495
Under 2004 genomfördes följande aktiviteter med svenskt deltagande:
Två personer ur KRI LED SYST Geoinfo deltog i NATO/PfP Geographic Conference i juni
2004. Sverige stod värd för M,C & G Workshop i september 2004. WS genomfördes vid
Lantmäteriverkets huvudkontor i Gävle. Temat för WS var geosupport till internationella
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insatser och övningar.
Deltagande i NAT/PfP geographic conference är mycket värdefullt för Sverige. Ökar
möjligheterna till interoperabilitet inom geoområdet, genom att Sverige lättare kan anpassa sig
till policy och inriktningar. Konferensen är också värdefull för byggandet av nätverk för att
enklare tillgodose svenska behov av geodata vid internationella insatser och övningar.
Utfallet av genomförd M, C & G Workshop var mycket gott. 59 personer från 22 länder
deltog. Ett stort antal föreläsningar/presentationer genomfördes av utländska deltagare. Det
bör särskilt noteras att USA deltog med flera personer från National Geospatial Intelligence
Agency (NGA) på rel hög nivå.
Inför 2004 planerades deltagande i NATO Geoofficers Course vid ett tillfälle med en officer
och vid NATO/PfP Geoplotical seminar i Tyskland. Sverige deltog inte i dessa aktiviteter
främst beroende på budgetneddragningar under 2004.

HMA
Global Humanitarian Mine Action
PARP MÅL:
Försvarsmakten varken planerade för eller deltog i några aktiviteter inom ramen för detta
samarbetsområde under 2004.
IHL
International Humanitarian Law
PARP MÅL:
Försvarsmakten deltog från HKV/JUR med en person i Swiss PfP Workshop “The OSCE
Code of conduct: Aspects of its implementation, the Law of Armed Conflict and Democratic
Control of Armed Forces”. Deltagandet gav inom ramen för OSCE värdefull kunskap om
internationell lagstiftning.

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,
Deltagande i internationella logistikutbildningar har i stort sett följ planering. I den mån
Försvarsmakten inte har fyllt upp kursplatser så kan det hänföras till att tilldelning av
kursplatser har skett i ett sent skede och att vissa av dessa kurser genomförs vid semestertid.
Kommunikationstjänstkurser, exvis ADAMS- kurser, har vi ej deltagit i. Detta kan hänföras
till personalvakansläge hos de organisationsdelar som beslutats inneha kompetensen. En
fortsatt beredning avseende vilka organisationsdelar som ska inneha kompetensen pågår.
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Det är av stor vikt att Försvarsmakten kan hantera internationella logistikfrågor på högre
stabs-, operativ- och taktisk nivå. Detta inte minst med hänsyn till utformningen av framtida
system och eventuell ombyggnad av nuvarande system för att nå interoperabilitetsmålen inom
logistikområdet. .

MED
Medical Services
PARP MÅL: PG 2702, PG 4000, PG 4001, PG 4002, PL 4211, PL 4212, PL 4244, PA
4241
Aktiviteterna är bra och av betydelse för en fortsatt utveckling av interoperabiliteten inom
MEDICAL området samt för att förbättra MEDICAL planering inför kommande CRO-/PSOinsatser. 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
Deltagande inom området meteorologi är viktigt och nödvändigt med hänsyn till Sveriges
engagemang inom FN, NATO och EU. Det ger bra möjligheter till utbyte av värdefulla
erfarenheter inom väderområdet som stöd för våra internationella förband och övningar.
Aktiviteterna är härutöver viktiga för utbyte av information. Det sker även ett kunskapsutbyte
som kan vara till nytta även i den dagliga tjänsten och där Försvarsmakten ligger långt
framme och kan ge väsentligt bidrag t ex har en svensk studie att prognostisera isbildning på
flygplan rönt stort intresse.
NBC
Political and Defence Efforts against NBC Profilerations
PARP MÅL: PG G 4424, G 4490
Försvarsmakten har deltagit i LG 7 med en officer två ggr under 2004. I LG 7 NBC har
frågorna utvidgats att omfatta mer materiel ( FMV har uppdraget att ingå i LG 7) varför FM
numera deltar. Resultat – bl.a. kunskapsåterföring avseende olika system. Därutöver har FM
deltagit i NTG NBC DEFENCE WG med 3-4 officerare. Deltagande har bl.a. medfört att
ytbyte av officerare sker mellan flera länders stabskurser. Resultat – bl.a. kunskap om
evaluering enl. STANAGS samt NSA med en officer – Resultat – uppdaterade kunskaper
avseende Nato-dokumentation, Procedures och Doctrins.
PKG
Conceptual, Planning and Operational Aspects of Peacekeeping
PARP MÅL: PG 2702
Aktiviteten ACE 2888 Bi-SC PfP Military Information Workshop är lämplig för
kompetensuppbyggnad avseende:
• NATO underrättelsestruktur.
• Underrättelseprocesser vid PSO.
• Kunskap om CJTF-konceptet och underrättelsearbetet inom en CJTF-stab
Deltagande i ovanstående är viktigt för utvecklingen och förståelsen för bl a CJTF konceptet.
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STD
Operational Material and Administrative Aspects of Standardisation
PARP MÅL: PL 2721, PL 2801, PM 0041,
Försvarsmakten deltar i ett flertal av de ”Working-groups” som erbjuds inom ramen för IPP
Deltagandet har generellt varit givande och gett stort utbyte i form av underlag för arbetet med
att utveckla Försvarsmaktens interoperabilitet inför fredsfrämjande insatser. Viktigt med
deltagande för samordning och utveckling inom alla områden som rör PfP samarbetet.
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt underlag som leder mot de interoperabilitetsmål som
Sverige antagit för de förband och den personal som är anmälda till främst PARP och EU
militära styrkeregister.
Ett särskilt problem i arbetet i de flesta arbetsgrupper är att de förs i former där alla Partners är
välkomna. Samtidigt är de svenska Partnership Goals ”classified” i NATO terminologi och
”Hemlig” i svensk terminologi. Detta skapar svårigheter när konkretisering av vissa detaljer
skall ske i arbetet. Handlingsregler för att ansluta till rent tekniska standarder bör framtagas.
TEX
Military Exercises and Related Training Activities
PARP MÅL: PG 2702, PG 2866, PG 4000, PG 4001, PG 4002, PM 0001, PM 0002, PM
0041, PM 2842, PM 4021
Vid samtliga övningar har den övergripande målsättningen varit att öva moment relevanta för
Försvarsmaktens deltagande i en Peace Support Operation (PSO). Särskild uppmärksamhet
har ägnats åt övningsmoment som leder mot de interoperabilitetsmål som Sverige antagit för
de förband och den personal som är anmälda till främst PARP och EU militära styrkeregister.
Övningarna har generellt varit givande och givit stort övningsutbyte. Svenskt deltagande och
därmed ökat inflytande under åren har medfört att övningarnas kvalitet har höjts och att
övningarna har anpassats till att bättre passa Försvarsmaktens behov.
För en mer detaljerad redovisning av övningar, hänvisas till annat ställe i denna bilaga
(uppgift 06).
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.
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Huvuddelen av erfarenheterna från genomförda aktiviteter inom detta område skapade
kompetens hos enskilda individer. Vissa aktiviteter var dock av mera konceptuell karaktär och
gynnar Försvarsmakten som helhet.
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 2004.
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 2004.

5

Återrapporteringskrav 37

5.1

Utbildning för internationell verksamhet

5.1.1

Sammanfattning

Uppgiften avser endast internationella kurser som Försvarsmakten själva erbjuder alt. beställer
(FHS), inte deltagande i av andra länder erbjudna kurser.
Större delen av de kurser och utbildning som genomförts för internationell verksamhet har
hållits inom ramen för verksamheten vid LG/SWEDINT. Totalt har detta kostat 4.415,3 kkr
och belastat anslag 6.1.1.
SWEDEC ställde in planerad PFF kurs p.g.a. resursbrist.
FM har under året beställt internationella kurser vid FHS IHT till en total kostnad av 1.499,5
kkr.
5.1.2

Genomförda kurser vid LG/SWEDINT

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

Ant. Elever vid
genomförandet

Kostnad kkr
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Kurs
UNSOC 1
UNSOC 2
UNJOC 1

Ant. Elever vid
genomförandet

27
33
-

Kostnad kkr
595,7
589,7
43,3 (kostnad inkallade
instruktörer)

UNJOC 2
INTPIO
UNCIVSOC 1
UNCIVSOC 2
UNPCC 1
UNPOC 1
UNPOC 2
UNPOC 3
SUNJOC
Inom PFF
Kurs
PfP SOC 1
PfP SOC 2
INTSAC
PfP JSOC 1
PfP JSOC 2
Military English 1
Military English 2

18
17
12
13
13
12
23
13
46

Ant. Elever vid
genomförandet

22
41
22
36
23
14
21

Ant.

Inställd p.g.a. för få
anmälningar

538,7
48,4
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad

Kostnad kkr

Ant.

372,0
805,8
57,0
468,6
417,7
315,5
162,9

Genomförda kurser vid LG/Int Utb
Ant. Elever vid Kostnad kkr
Kurs

Ant.

genomförandet

GSU US
GSU US

30
30

470,0
470,0

Anslag 6.1.2
Anslag 6.1.2

Kortfattad beskrivning av kurser som genomförs för internationell verksamhet i Sverige:
UNSOC (United Nations Staff Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning med kurserna är att förbereda stabsofficerare från olika länder för uppdrag i FN
eller annan multinationell stab eller i nationell kontingent verksam inom ramen för
fredsfrämjande verksamhet.
CIVSOC (Civil Staff Officer Course)
Målsättningen med kursen är att förbereda representanter från civila politiska och humanitära
organisationer för arbete under ledning av FN eller regionala säkerhetsorganisationer inom
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ramen för fredsfrämjande verksamhet specifikt med fokus på multifunktionalitet (integrering
mellan militär-, civil- och polisverksamhet).
UNJOC (United Nations Junior Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning med kurserna är att förbereda officerare avsedda för tjänstgöring som kompanieller plutonchefer under ledning av FN eller annan regional säkerhetsorganisation inom ramen
för fredsfrämjande verksamhet. Under verksamhetsåret har två UNJOC kurser genomförts.
Den övergripande målsättningen är att förbereda yngre officerare på plutons- och
kompaninivå att verka i olika Peace Support Operations (PSO) med huvudinriktning på
praktisk PSO.
UNPOC (United Nations Police Officer Course)
Drivs i RKP regi med stöd av SWEDINT. Målsättning är att förbereda civilpoliser för
uppdrag inom ramen för fredsfrämjande verksamhet. Verksamheten återredovisas av RKP.
UNPCC (United Nations Police Commander Course)
Drivs i RKP regi med stöd av SWEDINT. Kursen är integrerad med den högre civila
stabskursen (CIVSOC) och FN-stabskursen UNSOC. Målsättning som i UNPOC.
Verksamheten återredovisas av RKP.
UNPOC- och UNPCC-kurserna faktureras RKP
PfPSOC (PfP Staff Officer Course )
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning för kurserna är att förbereda stabsofficerare från PFF-länder på tjänstgöring i
multinationell brigadstab eller i nationell bataljon inom ramen för fredsfrämjande verksamhet.
PfP JSOC (PfP Junior Staff Officer Course)
(Kurs inom ramen för NORDCAPS samarbetet)
Målsättning med kurserna är att förbereda lägre stabsofficerare från PFF-länder för
tjänstgöring i bataljonsstaber inom ramen för multinationella fredsfrämjande operationer.
Instruktörer från samtliga nordiska länder deltar.
Military English
Målsättningen med kursen är att förbereda officerare för deltagande i FN- och PFF-kurser
samt för framtida uppdrag i multinationell brigadstab inom ramen för fredsfrämjande
verksamhet.
GSU US (Grundläggande soldatutbildning för Utlandsstyrkan)
Grundläggande soldatutbildningskurs i syfte att fylla Utlandsstyrkans behov av viss
specialistkompetens som innehas av personal utan genomförd värnplikt.
Instruktörsstöd andra länders utbildningscentra
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LG/SWEDINT har under året avdelat instruktörer/lärare för understöd till kurser som
anordnas i andra länder, framförallt inom ramen för NORDCAPS samarbetet.
NORDCAPS
Kurs
CIMIC 1
CIMIC 2
UNMILPOC 1
UNMILPOC 2
UNLOC
PfP LOC 1
PfP LOC 2
INTCOC
INTSLOC
INTSUPSOC
UNMOC 1
UNMOC 2
UNMOC 3
INTCIS

Land/Instruktörer från Sverige
Danmark / 1
Danmark / 2
Danmark / 1
Danmark / 1
Norge / 2
Norge / 2
Norge / 2
Norge / 0
Norge / 0
Norge / 0
Finland / 2
Finland / 2
Finland / 3
Finland / 1

Denna verksamhet har under 2004 kostat 743, 4 kkr.
Härutöver lämnas årligen instruktörsstöd till Training Centers utomlands om ca 16 veckor.
Stödet har riktats till Tyskland (2 kurser) samt till Ukraina (2 kurser). Kostnad en för detta har
uppgått till 178, 3 kkr.
5.1.4

Internationella kurser vid FHS (IHT)

Försvarsmakten har 2004 beställt kursen vid FHS; PFF Senior course on European Security
Policy och PFF Senior course civil emergency till en kostnad av 1.499,5 kkr.
5.1.5

Internationella kurser vid SWEDEC

SWEDEC planerade för 2004 att genomföra kursen ”Elementary course for mine
reconnaissance and mine clearance. Denna tvingades ställas in p.g.a. resursbrist.
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Återrapporteringskrav 38
Tjänstgöring inom FN m.m.

6.1.1 Erfarenheter från personalens tjänstgöring i det internationella samarbetet
Erfarenheterna från tjänstgöring i det internationella samarbetet kan för Försvarsmaktens
personal numera härledas främst från arbete inom tre multinationella organisationerna FN, EU
och 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
respektive organisation och önskvärda förändringar går inom vissa specifika områden mycket
sakta. Det område som här avses är i första hand inom säkerhetsområdet där ”Security
regulations ” medför att våra officerare alltjämt är uteslutna från full insyn och deltagande från
arbete vid underrättelsesektioner (CJ 2) samt vissa befattningar inom CJ 3 och CJ 5. Detta
gäller fullt ut inom NATO/PSE men även i EU-ledda operationer där nära samverkan med
NATO-staber är en förutsättning för operationens fullgörande.
Den utbildningsnivå som idag representeras av Försvarshögskolans (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.
Detsamma gäller för den NATO-specifika CJTF HQ-kompetensen där kommande årskullar
som lämnar FHS ChP framdeles kan anses ha fullgod kompetens. Dock kan vi inte ge formell
CJTF HQ-kompetens, något som bara NATO är certifierade att göra.
De förberedelser genom kurser som erbjuds genom respektive organisation (t ex NATO
”Familiarisation Course”) är viktiga som ett led i förberedelserna. Erfarenheterna har visat att
behovet av språkkurser har ökat som ett led av förberedelser till olika organisationer och
missioner.
När det gäller officerare som i “icke-kristid” tjänstgör i EU:s militära stab eller i NATOstaber, kan ett strategiskt rekryteringsproblem skönjas. Detta är s k “familjemissioner” där
officeren under en 3-årig tjänstgöring har med sig familjen i tjänstgöringslandet. Medföljande
make/maka förväntas lämna sin karriär/arbete under 3 år, stå utan inkomst och pensionspoäng
med en osäker framtid vad gäller nytt arbete efter hemkomst. Idag har medföljande med statlig
anställning rätt till max 4 års tjänstledighet, medan andra anställda ej har denna rättighet.
Officerare på den nivå som i “icke-kristid” kan sändas ut till utländska staber har ofta idag
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makor/makar med egna karriärer vilka dessa inte är beredda att avbryta för en ekonomisk
ersättning på lite mer än 4000 kr /mån, uteblivna pensionspoäng och en osäker framtid
avseende fortsatt karriär efter hemkomst. Om Försvarsmakten även framledes skall kunna
rekrytera de officerare man vill sända ut till utländska staber, och ej hänvisas till att ta “dem
man får” krävs en modernisering av regelverket för medföljande make/maka.
Utgifterna (fakturerat utfall) för alla internationellt tjänstgörande exkl attachéer och
utlandsstyrkan under 2004 uppgår till 33,1 milj varav 21,4 milj avser grundlön och 11,4 milj
omkostnader i övrigt.

6
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6.1.

PfP Training Centre

SWEDINT med Peace Support Operation Gaming Facility (PSOGF) har under 2004 flyttat
från Almnäs till nybyggda lokaler i Kungsängen LG. Byggnaden och den tekniska plattformen
har utformats för att optimalt kunna stödja SWEDINT internationella kursverksamhet.
PSOGF datanätverket är helt skilt från Försvarsmakten datanätverk, samtliga
utbildningslokaler och elevhotellet har anslutning till nätverket. Nätverket är anslutet till
Internet vilket innebär att alla datorer anslutna till nätverket kan utnyttja publika Internet för
informationsinhämtning och kommunikation. Internetförbindelsen kan även användas för
kommunikation mellan geografiskt åtskilda övningsplatser t.ex. under Viking 05.
All programvara, instruktioner och manualer är på engelska. Som arbetsstationer för lärare
och elever används bärbara datorer (LapTops). Eleverna får första kursdagen en introduktion
till nätverket där säkerhetsbestämmelser och regler för användning ingår. Varje elev tilldelas
därefter en personlig LapTop som förfogas under hela kursen. Konceptet har varit mycket
framgångsrikt och uppskattat av användarna. När varje elev har tillgång till en personlig dator
har mycket av det som tidigare gjordes analogt överförts till digitalt t.ex. kursutvärdering som
nu görs dagligen och omfattar samtliga lektioner, digital kartdata (GIS) finns tillgängligt med
övningsspecifik information som används för redovisningar och under Command Post
Exercise (CPX).
Virtual Reality (VR) har använts på försök för att genomföra inspel under CPX. Inspelen har
tidigare skett genom att läget och situationen beskrivs i text eller verbalt. Detta har medfört att
inte alla övade har förstått situation tillräckligt väl för att kunna delta aktivt i
beslutsprocessen. Med VR kan situationen på ett mycket realistiskt sätt åskådliggöras vilket
medför att alla övade kan delta i beslutsprocessen. Virtuell verklighet har även använts under
genomförandet av övningen MEDSOC 1 2004 för att spela upp ett scenario där övade hade
möjlighet att vidta åtgärder som påverkade händelserna i spelet. Även där var utvärderingen
mycket positiv till att använda VR. SWEDINT har auktoriserats att använda VR programmet
Virtual Battlefield Simulator (VBS1) och utveckling av ett flertal scenarior kommer att ske för
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att stödja huvuddelen av dom internationella kurserna.
SWEDINT har i samverkan med FKSC deltagit i utvecklingen av Advanced Distributed
Learning (ADL) kurser. I syfte att utvärdera ADL har en introduktionsutbildning till PfPSOC
utvecklats och kommer att erbjudas eleverna på PfPSOC 1 2005.
Kraftsamlingen på den fortsatta utvecklingen kommer att vara:
-Virtual Reality både som inspel och beslutsträning. Terrängen i övningsscenario Bogaland
(mälardalen) och Betaland (Gotland) kommer att överföras till VBS1.
- Geografisk Informations System. Med hjälp av ArcView 9.x och ArcIMS upprätta en digital
kartdatabas i WGS84 och med möjlighet att använda Military Grid Reference System
(MGRS).
- Analoga kartor med särtryck för Bogaland och Betaland scenariot i WGS 84 och med MGRS
- Digitala och analoga ”overlay” med övningsspecifik information
- Implementering av militära symboler enligt NATO standard 2525B
- Fortsatt användning och utveckling av ADL

8
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8.1

Internationella insatser

8.1.1

MONUC

DR Kongo

United Nations Observermission in the Dem. Rep. Of Congo
Militära observatörer
Geografiskt område
DR Kongo, Rwanda,
Zimbabwe, Namibia

Uganda,

Högkvarter
HQ i Kinshasa
Etablerad
September 1999
Operativ styrka
3803 man trupp och 455 observatörer
(30 september 2002)
Svensk styrka
4 militärobservatörer
FK 02 del av året (ca 90 sold)
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SUDAN

CENTRAL AFRICA

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

BANGU
LOG BASE

Bangu
Buta

HQ
SECTOR - 2

HQ
SECTOR 1

Kisangai
HQ
MONUC

U
G
A
N

GOMA
LOG BASE

CONGO B

Goma

Mbandaka

KINSHASA
LOG BASE

RWANDA

HQ
SECTOR - 3

KINSHASA

BURUNDI
HQ
SECTOR - 4

Kananga

TANZANIA

ANGOLA

Lubumbashi
Harare
ZAMBIA

Sammanfattning av mandatet (uppdrag)
Mandatet stödjer sig på kapitel VII i FN-stadgan, det vill säga fredsframtvingande. Den
militära styrkan tillåts öka till 10 800 personer. Missionen etablerades i september 1999 och
omfattas geografiskt av Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo), Rwanda, Uganda,
Angola, Zimbabwe och Namibia. Högkvarteret är beläget i Kinshasa i DR Kongo. Det
operativa styrkan består av cirka 6 800 militärer. FN-mandatet godkänner idag maximalt 10
040 man trupp och 760 militärobservatörer. Området kännetecknas av näst intill total
avsaknad
av
infrastruktur.
Monuc skall samverka med Joint Military Commission (JMC), upprättat av OAU och parterna
som 1999 i Lusaka skrev under eldupphöravtalet (DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola,
Zimbabwe, Namibia, Movement for the Liberation of Congo samt Congolese Rally for
Democracy
FK 02 Kindu
Utvecklingen i Kindu-området sektor 4
December präglades på lokal nivå av tillströmmande MayiMayi och en begynnande
registreringsprocess till FADRC. Samtidigt passade man på att registrera frivilliga till den
nationella DDR-processen. Sammantaget kom dessa processer att startas innan ramarna var
lagda vilket innebar inga konkreta åtgärder kunde vidtas. Exempelvis ryktades det i december
om att de demobiliserade skulle få ett ”startpaket” av staten. Reglerna kring detta var inte
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utklarade och först under april/maj kunde de första ”startpaketen” delas ut.
Vidare är frågan om FADRC storlek ännu inte avdömd varför alla de som idag uppges vara
integrerade inte säkert kommer ratt få stanna kvar i det militära. Tillströmningen av MayiMayi
var mer än någon kunde beräknat och det fanns inga resurser för att ta hand om de registrerade
till FADRC. De flesta kom att skickas till Lwama-lägret tre kilometer utanför Kindu där de
skulle genomgå formell militärutbildning inför en kommande integration. Lägret var
underdimensionerat för antalet människor samt även det tomt på resurser. Då inga löner eller
matbidrag betalades ut var det civilbefolkningen som fick lida genom stölder och olagliga
tullar runt om staden. De många vapen som också cirkulerade gjorde området osäkert för den
civila befolkningen.
MayiMayi upplevde besvikelse när de lämnades i Lwama utan pengar eller status och
dessutom togs vapnen ifrån dem. Efter hand gav många upp hoppet och återvände till sina
ursprungliga byar. Militärregionchefen (MRC) beslöt att upprätta ett nytt registreringsställe i
Punia för att lätta på trycket. I Punia hade man lärt sig av erfarenheterna i Kindu och de
registrerade till FADRC fick genast börja verka emedan de demobiliserade skickades hem i
väntan på startpaketen.
Under våren fortsatte det osäkra läget för de civila med flera olagliga checkpoints och dagliga
trakasserier av sysslolösa soldater. I månadsskiftet mars/april startades en större
omstrukturering av FADRC styrkor i 7.militärregionen. Antalet soldater i Kindu minskade
drastiskt när 8.bataljonen ex-ANC kom att omgrupperas till annan ort. Ytterligare militärpolis
(MP) kom att tillföras söderifrån för att förstärka skyddet av högkvarteret. Ett mindre antal exMayiMayi från Lwama har också börjat integrerats i MP styrkorna. Den pågående
omstruktureringen har orsakat hård kritik mot MRC och tidigare anklagelser om förskingring
av löner har åter börjat cirkulera. I praktiken är styrkorna i militärregionen mindre än det antal
som MRC får pengar för. De flesta är bönder som efter att de skrivit in sig skickats tillbaka till
sina byar.
Den inofficiella makten i form av ex-MayiMayi generalen Kabambe har kvarstått. Kabambe
har inte tagit ställning till en eventuell integration eller demobilisation men pressas allt
hårdare att ta ställning av både MRC och ledningen i Kinshasa. I slutet av maj var han på väg
till Kinshasa efter en inbjudan av presidenten men avböjde i sista minuten. En demonstration i
Kindu krävde att han stannade som garant för säkerhetsläget.
I början av juni har säkerhetsläget för civilbefolkningen förbättrats ordentligt. Polis och
militär samarbetar i patruller för att stävja rån och överfall med gott resultat. Antalet soldater i
Lwama är under tusen personer varvid läget stabiliserat sig.
Rädslan för Rwanda i Kindu kvarstår dock och rykten om attacker kan snabbt skapa oro.
Personal ur MRC stab talar inte om huruvida Rwanda anfaller utan om när. Flera av dem har
uttalat sig om att de kan tänka sig byta sida om de får lön. Det handlar uteslutande om
överlevnad. Lojaliteten mot staten eller kommunen håller så länge den befinner sig i någon
form av överläge.
Flertalet av civilbefolkningen i Kindu tror inte att valet blir av då de är säkra på att Rwanda
eller någon annan aktör ser till att intervenera innan dess. Andra menar att valet blir av men att
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det antingen kommer att bygga på fusk eller bli ett val som ingen av förlorarna accepterar. I
vilket fall som helst ser de inte att deras situation kan bli förbättras nämnvärt. Överlag är
befolkningen dock mycket krigströtta
Sammantaget upplevs situationen i området som att människorna lever i en form av
stridspaus. Befolkningen vågar inte lita på att freden blir bestående och därför vågar man inte
heller satsa på långsiktiga projekt. Det upplevs inte finnas utrymme för politik eller planering
för framtiden. Istället gäller det att försöka skaffa sig ett så bra utgångsläge som möjligt inför
nya orostider. Det gäller att skydda sig själv och sin familj genom att antingen bygga upp sina
lager eller skaffa sig en bra maktposition.
Kindu FK 02
Flygplatsenhet har verkat i Östra Kongo i staden Kindu. Verksamheten har i huvudsak bestått
i flygplatstjänst. FK 02 har verkat i Kindu med huvuduppgift att ansvara för och genomföra
flygplatsdrift inom ramen för fastställda uppgifter.
•
•
•
•
•
•

Utöva flygplatsledning inom ramen för FN verksamhet
Utöva meteorologisk observation och lämna meteorologisk information
Utföra flygplatsräddningstjänst
Utföra in- och utcheckning av passagerare och bagage, inklusive säkerhetskontroll
Utföra in- och utklarering, lastning och lossning samt säkerhetskontroll av gods
Utföra rampservice avseende dirigering, bogsering och startassistans av flygplan

Övriga uppgifter är att:
• Utföra begränsade fältarbetsåtgärder
• Försvara egen arbetsplats/gruppering
• Indikera vid och skydda mot begränsad ROTA- och BC händelse
Utföra/delta i allmän brandbekämpning
Huvuddelen av förbandet har grupperat och verkat i Kindu. Mindre del av förbandet har
verkat i Kinshasa med i huvudsak samverkan och logistik. Grupperingen i Kindu bestod av ett
uppbyggt campområde, Camp Hammarskjöld. I direkt anslutning grupperade ett kinesiskt
fältsjukhus samt Bolivianskt bevakningsförband. Hela campområdet var i omedelbar närhet av
Kindu flygplats. Utanför camp och flygplatsområde var det låglandsdjungel. Kindu centrum
låg ca 5 km ifrån flygplatsen.
Totalt genomförs:
1 983 flygplansrörelser
19 613 passagerare administrerades
6 194 ton gods omhändertogs
Förbandet förbereder för hemtagning av materiel och personal under slutet av maj och i början
av juni månad. Förbandet lämnade Kindu flygplats 2004-06-04
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Under fasen för hemtagningen stiger spänningen i området och personal prioriteras framför
hemtagningen av materielen som lämnas på plats.
Ett hemtagnings team sänds efter att området kring Kindu åter blivit lugnt och säker ställer
hemtransporten av materielen.
Svensk personal
9 stycken från FK-02 fick malaria under missionen.
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2004 i insatsområdet
KISANGANI SEKTOR 2
Under natten till den 28 mars tog sig ett 30-tal FAZ-soldater (Force Armee Zaire), s.k.
Mobutu lojalister, över Kongofloden från Congo Brazzaville till Kinshasa, DRC.
Skottlossning utbröt på fyra platser mellan FAZ och FARDC soldater, med ringa förluster
som resultat.
Under onsdagen den 26 maj ökade spänningen markant i staden Bukavu efter en
sammandrabbning mellan trupper (Banyamulenge ) lojala till Överste Jules Mutebushi och
chefen för 10:e Militärregionen Generalen Mbuza Mabe. Oroligheterna spred sig snabbt över i
stort sett hela Kongo. Demonstrationer utbröt mot MONUC vilket gjorde att den svenska
enheten i Kindu blev förhindrad att rotera hem som planerat.
Vad avser parternas aktivitet har den gångna perioden varit jämförelsevis lugn. Under
efterdyningarna till händelserna i BUKAVU har regeringstrupper (FARDC) bestående bl.a. av
ex-APC och ex-FAC) omgrupperats till de östra delarna. Ca. 6500 man finns nu i området
runt BENI och ytterligare styrkor finns runt BUKAVU och LUBUTU och WALIKALE. På så
sätt tros KINSHASA kunna blockera en ev. framryckning av ANC mot BUKAVU,
KISANGANI och BENI.
Öppet fientlig verksamhet mot MONUC har avklingat, även om grader av ogillande kan
skönjas i olika områden (t.ex. GOMA). De olika parterna bedriver dock sina aktiviteter (stöld,
misshandel, utpressning, våldtäkt och mord) gentemot civilbefolkningen med aningen
minskad intensitet.
Med anledning av massakern i BURUNDI har Gen. Nkunda och hans allierade ( bl.a.
RWANDA och till viss del BURUNDI ) lovat motdrag såtillvida inte DR KONGO kan:
1) Säkerställa territoriell integritet (effektiv gränskontroll vad avser den östra gränsen). De
stora problemen är Interahamwes operationer mot RWANDA från DRC:s territorium och den
möjliga inblandningen av DRC I massakern I BURUNDI (flyktinglägret ligger endast 4 km in
i BURUNDI).
2) Säkerställa den banyamulengiska minoritetens (av RWANDESISK härkomst) säkerhet.
Detta kan uttryckas som att om inte KINSHASA visar snabba resultat i dessa två avseenden
kommer någon annan (Gen Nkunda, med stöd från antingen RWANDA och eller möjligen av
BURUNDI) att ‘ta uppgiften’ och lösa problemet.
Den humanitära situationen har förvärrats i BENI då vattenförsörjningen varit obefintlig under
14 dagar. Civilbefolkningen protesterar i första hand mot de lokala myndigheterna som strypt
vattenförsörjningen. Vattenbristen får även konsekvenser för FN personal då den dagliga
tilldelningen av dricksvatten (som också skall räcka till hygien och matlagning) är 1,5 liter per
man.
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Fortfarande tillåts inte milobs-teamen att vara grupperade utan skydd av beväpnad FN trupp,
teamen finns i koncentrerade i vissa områden, inga långdistanspatruller är tillåtna i missionen.
Det innebär att för tillfället är det svårt för FN att få underrättelser från observatörerna.
Den svenska kontingenten
Sedan händelserna i BUKAVU den 03 juni har MONUC vidtagit en serie åtgärder vad avser
militär observatörerna för att öka säkerheten.
Inga s.k. ‘Bush Team’ (Team isolerade på landsbygden utan närhet till FN-förband) finns
kvar. Alla Team är nu omgrupperade till orter med närvaro av FN-förband. Antalet Team
reduceras i syfte att stärka bemanningen på kvarvarande Team. Målsättningen är att varje
team skall bestå av 7 observatörer mot tidigare 4.
Svensk personal
En svensk officer har varit inlagd på Marockanska fältsjukhuset i BUNIA under en vecka i
början på juli för behandling av malaria. Han har efter avslutad behandling varit i Sverige för
uppföljning och är åter i missionsområdet
Läget är i nuläget relativt gott även om försörjningssituationen, de långa avstånden och
säkerhetssituationen kan vara påfrestande.

8.1.2

SFOR -> EUFOR

Bosnien-Hercegovina

Stabilisation Force Bosnia-Herzegovina
Militära enheter
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LJUBLJANA

CROATIA

SLOVENIA
Pecs

ZAGREB
VOJVODINA

Högkvarter
Sarajevo

Vokuvar
UK DIV HQ
NPBG
HQ
Banja Luka

Bihac

Modrica

X
3 UK X 1 US

Geografiskt område
Bosnien-Hercegovina

Brcko

Doboj
US DIV HQ

1 US

Etablerad
December 1995

Tuzla

3 UK

SFOR HQ

Knin
X X1 US

6 FR

Split

3 UK X
X

SARAJEVO

Pale

6 FR

Operativ styrka

Gorazde
FR DIV HQ
Mostar

Svensk styrka

6 FR

5 soldater (SFOR)

74 soldater (EUFOR)

MONTE NEGRO
Dubrovnik

ALBANIA

Scutari

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.

TIRANA
Durres

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
SFOR (Stabilisation Force) övervakar efterlevnaden av Dayton-avtalet och stödjer arbetet med
civil återuppbyggnad.
2004 i insatsområdet
Januari
Läget sammanfattas som lugnt och stabilt, dock går utvecklingen i Bosnien långsamt.
Inga våldshandlingar mot SFOR eller ”friendly forces” har rapporterats.
Förband och personal reduceringar inom SFOR fortgår enligt plan.
En regeringskris verkar vara under uppseglande från federationens sida. Det ledande
bosniakiska partiet SDA rapporteras genomföra stora utrensningar i de egna leden. Orsaken
till detta, enligt mediarapporteringen, uppges bl a vara oförmågan att försvara de ”bosniakiska
ställningarna” i det nya gemensamma försvarsministeriet.
MOSTAR genomförde folkomröstning under januari gällande HR direktiv om ett enat
MOSTAR med en gemensam kroatisk-bosnisk kantonledning. Folket röstade för HR förslag,
emedan den politiska nuvarande ledningens uppfattning naturligen var emot förslaget.
Den 28 jan deklarerade HR den nya inriktningen på plats i MOSTAR. Nuvarande 6 kantoner
skulle upplösas till förmån för bildandet av en gemensam kantonledning. Oroligheter
förväntades med beredskapshöjningar från SFOR sida. Allt förlöpte emellertid lugnt och utan
upplopp. Den 30 januari återgick SFOR till normal beredskap i området MOSTAR.
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Österrike har redan agerat för framtiden genom att avdela ca 130 man till SFOR förfogande
med siktet på att fortsätta i en EU-ledd mission. Utsedd styrka kommer att bestå av
militärpolis.
Med anledning av utvecklingen i Kosovo förstärktes KFOR med början 17-18 mars av fyra
stycken kompanier från SFOR samt förband ur NATO stående strategiska och operativa
reserv.
Ett omfattande förberedelse och planeringsarbete pågår i HQ SFOR och European Planning
Team (EUPT) inför övergången till EUFOR. Personal från flera av det deltagande länderna till
det nya HQ EUFOR har börjat anlända till Camp Butmir.
Rekognosering och förberedelser inför det svenska deltagandet i EUFOR/MN TF N på Eagle
Base pågår. I SFOR HQ byggnad pågår ombyggnad och omflyttning inför bildandet av HQ
EUFOR och NHQ Sarajevo.
Byte av COMSFOR genomfördes den 5 oktober 2004, då brigadgeneral Schook (USA)
övertar ledningen av SFOR.
Den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina (BiH) är relativt stabil, men behöver även i
fortsättningen övervakas, framförallt i ljuset av regionala händelseutvecklingar. Den svaga
ekonomiska utvecklingen för med sig korruption inom samhällsfunktionerna, något som
ytterligare undergräver det allmänna förtroendet för politiker och tjänstemän. Vidare går
politiska, ekonomiska, sociala, rättsliga och polisiära reformer fortfarande långsamt,
skattemoralen är låg och myndigheterna saknar effektiva metoder för att komma till rätta med
problemen.
Trots att BiH i huvudsak fortfarande är etniskt delat och ekonomiskt svagt, kan den allmänna
situationen anses stabil. De flesta större återflyttningarna av internflyktingar är sedan något år
genomförda, även om många människor fortfarande inte kan återvända till sina
ursprungsorter. De problem som har potential att leda till allmän oro eller missnöjesyttringar
följer i regel inte etniska linjer, utan utgår snarare från bristen på politisk stabilitet och
ekonomisk utveckling. Dock kan sägas att i takt med en stigande arbetslöshet ökar motviljan
till etnisk integrering.
Transfer of Authority (TOA) genomfördes mellan SFOR och EUFOR den 01 DEC04.
Inom MNTF (N) är ambitionen att övergången skall uppfattas som bevis på den positiva
utvecklingen, samtidigt som man, genom olika typer av övningar och
informationsoperationer, vill visa att EUFOR fortfarande kan agera lika robust som SFOR.
Överlämningen av LOT hus från TF SCORPION till Comp Coy slutfördes och hade full
operativ förmåga under den första veckan av december.
67

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

2005-

Bilaga 4 till
23 386:62482

Den svenska kontingenten
MNTF N har övertagit operationen inom kontingentens AOR. Svenska kontingenten är väl
förberedd och inledningen på operationen har gått bra (enl plan). MILU har i det stora hela
övertagit ansvaret från implementeringsteamet och beslutet att avveckla detsamma har fattats i
samråd mellan C MILU, C Impl team och kontingentschefen.
Avseende sjukvård så har MILU genomfört sitt uppdrag på avsett sätt utom vad gäller Ground
Medevac, där vi opererar med endast ett team huvuddelen av tiden vilket är 50% av anbefalld
kapacitet.
Svensk personal
Läget är gott och utökning med ett Medevac team förbereds.
8.1.3

KFOR

Kosovo Force
Militära enheter och stabsofficerare
SERBIA

Geografiskt område
Kosovo

MNB (N)

M
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N
T
E
N
E
G
R
O

Kosovska
Mitrovica

Högkvarter
Pristina

HQ

Pec

Pristina

MNB (C)

Swedish
Bat

Etablerad
Juli 1999

Gnjilane

Operativ styrka (Jan -04)
Ca 19000 man .

MNB (SW)
MNB (E)

Prizren
Kumanova

Skopje

ALBANIA

FYRoM

Svensk styrka
320 man trupp
Mandat
SCR 1244 (1999) av den 10 juni ger mandat
inledningsvis för ett år, för att förlängas om
säkerhetsrådet inte beslutar annorledes

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
KFOR skall bidra till att upprätthålla lag och ordning samt att understödja återuppbyggnaden i
landet i samverkan med civila hjälpinsatser i bl.a. FN:s regi.
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2004 i insatsområdet
Perioden var inledningsvis mycket lugn med mindre incidenter som inte avvek från
normalbilden i någon större utsträckning. Den 17 mars bröts dock lugnet och oroligheter bröt
ut i Kosovo. Bildligt talat stod Kosovo i brand. På bara någon timme hade oroligheterna
spridit sig till praktisktaget alla hörn av Kosovo. Orsaken till dessa kaotiska timmar / dagar
17-18-19 mars spekuleras det alltjämt över. Det går att finna ett antal händelser i närtiden och
ett över tiden (sedan konfliktslutet-99) ackumulerat missnöje med IC (international
community) sätt att arbeta och icke synbara resultat. Dessutom är en hög arbetslöshet (6080%) samt utebliven ekonomisk utveckling även de bidragande orsaker.
Det började med en fredlig demonstration av barn i Mitrovica som i sympati ville visa sin
upprördhet över att kamrater (K/Albanska) drunknat i Ibar floden i byn Cabra, SV om
Mitrovica. Massmedia hade på ett flagrant sätt anklagat K/Serbiska tonåringar för att ha jagat
och skrämt de förolyckade ner i den strida vårfloden med följd av att 3 av 4 K/Albanska barn
drunknade. Till detta ska läggas demonstrationer i Gracanica / Caglavica av K/Serber som en
följd av att en serbisk medicinstuderande skadats i en vapenattack, påstådd utförd av
K/Albaner, K/Serber blockerade vägen mellan Pristina / Gnjilane / Pristina Skopje. När
massmedia släppte informationen att de drunknade pojkarnas kroppar funnits (2 av 3) urartade
allt i Mitrovica. Mitrovica får anses ha givit startskottet till att oroligheterna spred sig över
ytan i Kosovo.
Under april stabiliserades läget i Kosovo. Det innebar att läget till synes återgick till den
normalbild som rådde tiden före upploppen den 17 mars.
Det föreligger sannolikt en betydligt högre grad av interetnisk spänning i området. Små
incidenter förekommer men det är inga händelser som har ”tänt till”, utan det pyr under ytan.
April månad innehåller en stor mängd tillfällen då den Kosovoalbanska befolkningen
högtidlighåller minnet av under kriget stupade ”UCK hjältar” eller ”martyrer”. Den absolut
största koncentrationen av sådana tillfällen har varit under tiden 18-25 april. Dessa olika
”Commemorations” har i SWEBAT område omfattat mellan 100 och 1500 personer och
förflutit utan våldsamma incidenter.
En viss ökning av rapporterade händelser har skett. Allmänna val har genomförts/genomförs i
KOSOVO och FYROM. Valet avlöpte utan incidenter. Bland civilbefolkningen är läget lugnt
men, som vanligt, spänt. Under perioden har det inträffat ett antal skjutningar i Pristina. Dessa
är uppgörelser inom och mellan kriminella gäng.
Senhösten kännetecknades av att hemroterande delar ur KS 10 har förberett avslut på
verksamheten och rotation, samt av uppstarten av nya MNB (C) vid Finska Camp Ville.
Staben består av 83 stabsmedlemmar från Finland, Irland, Lettland, Slovakien, Sverige och
Tjeckien. Därutöver är brigadchefen från Finland och ställföreträdaren från Sverige. Staben
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har under november övat och genomfört planeringsarbete. Under månaden har brigaden bl.a.
genomfört en brigadoperation och den svenske ställföreträdaren har varit tjänsteförrättande
brigadchef under en vecka.
MN MP Element löser ålagda uppgifter utan begränsningar. De huvudsakliga uppgifter som
MN MP E löst, omfattar bland annat eskorttjänst, utredning av en trafikolycka och
trafikövervakning. Enheten har även genomfört operation ”DUSK TO DAWN” på 6 ställen
natten mellan den 25 och 26 november. Operation DUSK TO DAWN är en operation som
syftar till att övervaka och kontrollera de barer och nattklubbar där prostitution misstänks.
Operationen genomförs tillsammans med UNMIK P TPIU (FN polisens Trafficking and
Prostitution Intelligence Unit) som kontrollerar ägare, anställda samt lokala kunder. Syftet
med MNMP:s deltagande är att kontrollera att KFOR personal inte besöker dessa ställen.
Den svenska insatsstyrkan
April månad var förhållandevis lugn men mycket spänd, risken för att oroligheter skall starta
på nytt är stor i SWEBAT ansvarsområde.
SWEBAT har genomfört tågeskorter mellan MAKEDONIEN och SERBIEN via KOSOVO.
Syftet med dessa eskorter är att skydda framförallt resenärer av serbisk härkomst. Eskorterna
har förlöpt väl med undantag av en del stenkastningar vid vissa sträckor.
SWEBAT har fått ta hand om ett ökat antal OXA av olika slag sedan den 17 mars.
Under oroligheterna var läget för den svenska personalen ansträngt, främst avseende viloläge.
De skadade soldaterna var åter i tjänst efter en kortare sjukhusvistelse.
KFOR och SWEBAT har under den gångna våren beslagtagit något fler vapen än vanligt,
detta kan ha att göra med att befolkningen upplever ett påtagligare hot, och nu grävt upp eller
tagit fram vapen som tidigare varit väl gömda.
Reducering av kontingenten från bataljon till förstärkt kompani genomfördes i juni.
Brigadledning vid MNB(C) förlängdes ytterligare 6 månader.
Den svenska Camp Victoria har ombildats till en multinationell camp.
Camp Tor Hov avvecklades enligt plan under sommaren.
HMK genomförde besök i Kosovo 7-8 oktober. Det gick exakt enligt plan och verkade vara
uppskattat av alla inblandade parter.
Brigadledningspersonal verkar sedan november från den finska Camp Ville.
Övervakningsteamen (LMT) är verksamma sedan november.
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Svensk personal
Läget är gott.
8.1.4

UNMIL

United Nations Mission In Liberia
Militärenheter
Geografiskt område
Liberia
Högkvarter
Monrovia
Etablerad
19 september 2003
Operativ styrka
235
Svensk styrka
4 officerare (UNMIL HQ)
LA (ca 230 soldater)
Mandat
SRC 1497 (2003) ersattes av SRC 1509 (2003) som
gäller till 19 mars 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
FN genomför med stöd av säkerhetsrådets resolution 1509 (2003-09-19) en militär och civil
mission (UNMIL) i Liberia under kapitel VII i FN stadgan. Mandatet för missionen gäller för
en period av 12 månader och styrkan skall bestå av 15 000 militär personal, inkluderat 250
militära observatörer och 160 stabsofficerare, samt upp till 1115 civila poliser. UNMIL
övertog den 1 oktober 2003 det operativa ansvaret från ECOWAS (styrka sammansatt av
väst-afrikanska länder som tidigare haft uppgiften att etablera säkerhet i området).
Försvarsmakten deltar i UNMIL med stabsofficerare och ett mekaniserat skyttekompani 90 ur
IA 03. Kompaniet ingår i den irländska bataljonen. Irland bidrar med ca 450 man i en
reducerad bataljon.
Den multinationella fredsstyrkan har till uppgift att stödja eldupphörsavtalet och
fredsprocessen, skydda civilbefolkning och FN-personal samt bygga upp den nationella
säkerheten och påbörja avväpningsprocess.
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2004 i insatsområdet
Perioden har präglats av uppstartsarbeten för UNMIL. Parterna och EX-fighters är överlag
positiva till fredsprocessen. Det har förekommit mindre incidenter mellan civilbefolkningen
och Ex-fighters är. De olika grupperingarna har också försökt skaffa sig fördelar vad gäller
platser i den nya regeringen och övrig statlig administration.
Efter den falska starten i december kom DDRR-processen i gång på allvar den 15 april.
Avväpningen har överlag gått lugnt till. Majoriteten av ex-fighters lämnar in ammunition av
olika typer. Det är betydligt färre som lämnar in automatvapen Det har hittills inkommit
mycket få tunga vapen. Hittills har ungefär 40 000 Ex-fighters anmält sig till avrustning.
September var mycket aktiv och orolig, med några av de våldsammaste händelserna som skett
i Liberia på mycket lång tid. Dom största våldsamheterna har skett i MONROVIA men även
lokalt ute i landet har ordningen blivit kraftigt störd. En tydlig trend som har visat sig under
september månad är att missionen kan delas in i två områden, MONROVIA med
kringliggande områden (inklusive ROBERTS INTERNATIONAL AIRPORT och
hamnområdet FREEPORT) och övriga landet.
Under oktober månad har man sett flera mycket allvarliga och våldsamma oroligheter. Mest
signifikant är oroligheterna kopplade till fotbollsmatchen mellan Senegal och Liberia
söndagen den 10 oktober och de dagar av kaos som följde efter upploppen den 28 oktober.
Under dom första dagarna i oktober var Bryant i USA och talade inför FN:s
generalförsamling. Under hans frånvaro var det ett antal frågor som sköts på framtiden, bland
annat frågan om ny president på universitetet, frågan rörande utnämning av nya chefer för
hamnmyndigheten och som vanligt ett antal mindre grupper som kände sig missnöjda med
övergångsregeringen. Initiala bedömningar gjorde gällande att det skulle komma att bli stora
oroligheter när Bryant kom tillbaka till Liberia. Så blev inte fallet och några dagar efter hans
ankomst till Liberia höll han ett radiotal där han tog upp flera av dom stora frågorna. Han
bekräftade sin tidigare utnämning av chefer till hamnmyndigheten och presidentposten på
universitetet. Han talade också om det faktum att det saknas pengar för RR-processen och
förklarade bristen på resurser för RR-processen med att det har avväpnats nästan 100.000 exkombattanter jämfört med de budgeterade antalet 38.000. Han höll även möten med flera av
dom missnöjda grupperna, bland annat fakultetsorganisationen på universitetet och en
organisation för statligt anställda. Totalt sett gjorde Bryants agerande att de förväntade
oroligheterna helt uteblev eller, vid de tillfällen demonstrationer hölls, inte övergick till
okontrollerat kaos. Dock var det, trots Bryants agerande, ett antal demonstrationer som blev
våldsamma. Som exempel kan nämnas att det under fredagen den 8 oktober inte var mindre än
4 demonstrationer som var så pass oroliga att FPU var tvungna att skingra dem, i minst ett fall
användes tårgas mot demonstranterna.
Under november har situationen i LIBERIA varit förhållandevis lugn. Efter oktobers
våldsamma upplopp har situationen stabiliserats något och det stora orosmomentet har varit
utvecklingen i ELFENBENSKUSTEN och dom därtill kopplade flyktingströmmarna. Dessa
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har i huvudsak varit riktade in till de counties som angränsar till ELFENBENSKUSTEN.
Antalet flyktingar som kommit in i LIBERIA varierar mycket beroende på vilka källor man
använder. Det finns också ett ytterligare problem med försöken att bringa ordning i antalet
flyktingar. WFP och UNHCR har som ett resultat av förbättrade vägar och relativt god
tillgång på helikoptrar för transport av mat till NIMBA lyckats få upp förnödenheter till det
flyktingar som redan har kommit in i LIBERIA.
Ryktet att det nu finns mat att ”hämta” på den liberianska sidan av gränsen har i vissa fall
skapat en ström (okänt hur stor) av människor som kommer in i LIBERIA, registrerar sig som
flyktingar och får därmed del av de resurser som dom internationella hjälporganisationerna
fraktat upp till NIMBA. Efter det att de fått sin ranson går dom helt enkelt tillbaka till sina
byar på den andra sidan gränsen. Detta kan vara orsaken till att vissa anger så stora antal
flyktingar. UNHCR anger att mellan 15.000 och 20.000 flyktingar har kommit in i LIBERIA.
Dessa har ännu inte påverkat situationen i landet som helhet men lokalt där det finns relativt
sett större ansamlingar av flyktingar har vissa farhågor avseende matsäkerheten höjts.
Hittills har dock matsäkerheten inte varit ett problem, dels för att hjälporganisationerna fått
upp vissa mängder förnödenheter, dels för att många av de flyktingar som har kommit tillhör
samma stam som de som lever på den liberianska sidan av gränsen. Dessa hjälper till med att
försörja ”sina” flyktingar och enligt information som QRFén själva på plats har inhämtat så
finns det ett informellt värdfamilj system. Så sammanfattningsvis är läget med nuvarande
antal flyktingar ett hanterbart problem. Skulle dock situationen i ELFENBENSKUSTEN
förvärras är det sannolikt att problemen kommer att bli mycket stora i de områden som
gränsar till ELFENBENSKUSTEN. Även oroligheter i mindre skala kan öka antalet personer
som kommer in till LIBERIA då det finns ett stort antal liberianska flyktingar i
ELFENBENSKUSTEN och dessa kommer troligen att frivilligt påbörja sin repatriering i en
snabbare takt än planerat av UNHCR.
En ytterligare säkerhetsfråga som är relaterad till de pågående oroligheterna i
ELFENBENSKUSTEN är att det förekommer information som visar på att det pågår en viss
rekrytering av före detta MODEL-soldater för strid på den regeringstrogna sidan i konflikten.
Detta är inget som har kunnat bekräftas men det bedöms som sannolikt att dessa rykten till del
är sanna. MODEL har ju en historiskt sett nära koppling till regeringen GBAGBO sedan
inbördeskriget i LIBERIA. Rapporter om att obeväpnade men uniformerade regeringssoldater
från regeringstrupperna har setts i flera gränsbyar har kunnat bekräftas. Trolig verksamhet för
dessa är rekrytering eller informationsinhämtning.
Slutet på Ramadan (14 november) inföll två veckor efter de stora oroligheterna i slutet av
oktober månad och bidrog till att vidmakthålla den etniska spänning som varit orsaken till
upploppen 28-31 oktober. De oroligheterna hade sin botten i spänningar mellan den
muslimskdominerade stammen MANDINGO och övriga liberianer.
Ett antal mindre övriga störningar har förekommit, främst i området kring MONROVIA.
Dessa störningar har till viss del varit knutna till den avslutade DD processen, där grupper
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som inte har omfattats av programmet försökt framtvinga beslut om att dom i efterhand skall
tillåtas gå in i processen. Bland annat har ex-kombattanter genomfört ett antal demonstrationer
i anslutning till NCDDRR kontoret i SINKOR, varav en så pass våldsam att kravallpolis fick
sättas in för att lösa situationen. I GANTA har det även varit problem kopplade till TSAutbetalningarna som ett resultat av att felaktig eller motsägelsefull information förmedlats till
de före detta kombattanterna.
Även situationen på universitetet har vid ett flertal tillfällen varit oroande men dessa problem
har hållits innanför campusområdet. Spänningen där har byggts upp som ett resultat av ett
antal faktorer. Den mest markanta var när delar av fakultetspersonalen gick ut i strejk som ett
resultat av att den omdiskuterade nya rektorn på universitetet spenderat 47.000US$ på att
renovera sitt kontor. Detta fick till konsekvens att studenterna inte kunde göra terminsproven i
tid utan att dessa blev förskjutna i tiden, vilket orsakade stor irritation bland studenterna.
Andra orsaker som också bidrar till att öka spänningen bland universitetets anställda och
studenter är att det åter fattas pengar för lärarnas löner och troligtvis kommer universitetet
använda de av studenterna inbetalade kåravgifterna till att betala lärarnas löner. Dessa skall
egentligen gå till verksamhet som gynnar studenterna, inte till att betala löner. Det
förekommer också rykten om att nästa termin kommer att få en försenad start som ett resultat
av bristen på pengar, detta är dock obekräftad information.
Under november månad har vi sett en återgång till ett stabilare LIBERIA än vad som har varit
normalt tidigare. Det finns dock ett mycket stort antal frågor som kan komma att påverka
situationen i LIBERIA på ett negativt sätt.
Den svenska kontingenten
Bataljonen stödjer på order av FC avväpning och demobilisering i berörda sektorer (sekt 1,2
samt 3). Uppgiften bygger på att visa FN:s starka närvaro med moderna samt välutbildade
förband inklusive modern utrustning och materiel.
Samtliga bataljonens kompanier patrullerar efter hand vid tänkta oroshärdar vid och i
anslutning till DDRR-områden. Uppgiften bedöms lösas intill dess att läget klarnar och
säkerheten tydliggörs i DDRR-områdena.
Rotation av personal genomfördes under hösten och befattning som stf är nu tillsatt av svensk
övlt.
Svensk personal
Läget är relativt gott även om försvarsbeslutet haft viss inverkan på bemanningen.
8.1.5

ISAF Afghanistan

International Security Assistance Force
Militära enheter och stabsofficerare
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Geografiskt område
Afghanistan

Operativ styrka
Ca 5000 man.

Högkvarter
Kabul

Svensk styrka
89 man.

Etablerad
Mandat
10 januari 2002. (MOU mellan deltagande nationer UNSCR 1386 (2001), 1413 (2002), 1444 (2002) och
undertecknat 5 mars 2003)
1510 (2003) giltigt till den 20 december 2004.

Sammanfattning av mandatet (uppgift)
ISAF etablerades, med ett FN-mandat som grund, i syfte att assistera den afghanska
övergångsregeringen för att upprätthålla säkerheten inom ISAF ansvarsområde. Afghanska
myndigheter och FN-personal skall härvid kunna verka i en så säker miljö som möjligt i
arbetet för att möjliggöra uppbyggandet av säkerhetsstrukturer i Afghanistan i enlighet med
Bonn-avtalet (2002).
ISAF är en NATO-ledd fredsstyrka under ledning av en trestjärnig general. Högkvarteret
utgörs av en DJTF-stab (Deployed Joint Task Force) från NATO/Allied Forces North Europe
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(AFNORTH) kompletterad med nationella förstärkningar. Inom ISAF finns en brigad (Kabul
Multinational Brigade, KMNB) grupperad i Kabuls utkant. ISAF ansvarsområde omfattar
Kabul med omnejd samt ett ”Provincial Re-construction Team” (PRT) i Kunduz med ansvar
för tre provinser i nordöstra Afghanistan.
TERMEZ
Den 22 augusti anlände förstyrkan till flygtransportförbandet till Termez i Uzbekistan.
Grupperingen, uppbyggnad samt uppstart av verksamheten genomfördes med vissa
förseningar pga. svårigheten med att få flygtillstånden för TP 84.
Den 13 oktober 2004 anländer huvudstyrkan till Uzbekistan och började flyga för ISAF
räkning den 16 oktober med ett gott resultat fram till den 18 december.
19 december lämnar all FU01 personal Termez och transporteras hem till F7 Såtenäs.
Materielen finns kvar grupperade i Uzbekistan i avvaktan på beslut om hemtagning. Under
tiden sköter 2 st svenska officerare övervakning och tillsyn av svensk materiel.
2004 i insatsområdet
Året inleddes relativt lugnt i Kabul. Ett fåtal raketattacker har genomförts. Det är mycket svårt
att avgöra mot vad eller vem dessa raketattacker riktas emot. Anledningen till detta är att
raketerna sägs vara mycket svåra att hantera när det gäller att skjuta med precision. I övrigt har
ett antal minor hittats i Kabul vilka i huvudsak varit gamla minor som ligger kvar efter något
av krigen. De hot och varningar som förekommit under början av perioden handlar i huvudsak
om att olika typer av självmordsattacker skall genomföras mot ISAF eller amerikanska
förband.
Det Afghanska nyåret (Nowroz) pågick mellan den 20 till 31 mars. Nowroz firas av alla
etniciteter och är från grunden en hyllning till vårens återkomst och tiden för att så nya grödor.
Nowroz firades inledningsvis med ett flertal evenemang samt en stor parad inne på Kabul
stadium. Under talibantiden var Nowroz-firandet förbjudet.
I Herat har ministern för civilflyget och turism mördats. Han var son till Ismael Khan,
guvernören för Herat. En teori är att det var chefen för 17. divisionens livvakter som mördade
ministern. Strider med ett hundratal dödsfall resulterade i att president Karzai sände
försvarsministern Fahim Khan och huvuddelen av ANA-brigadens tre bataljoner till Herat.
Uppgiften bestod i att återställa allmän ordning samt att försöka gripa chefen för 17.
divisionen.
Under april månad ökade antalet hot mot ISAF och KMNB högst väsentligt. Merparten av den
information som legat som grund för dessa hotbedömningar har varit trovärdiga.
Huvudsakligen har dessa hot varit direkt kopplade till det flertalet evenemang, VIP besök
(från AFNORTH, SHAPE och NATO HQ i Bryssel), militärparaden (28 april), firandet av
rebellernas revolt mot kommunistregimen (som avsattes den 28 april 1992) etc. som pågick
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under perioden 25-29 april. Den generella bedömningen var att flertalet av dessa indikationer
på raketattacker, VBIED, IED och självmordsattacker skulle tas på högsta allvar.
Den 7 april utbröt mindre strider i staden Meymaneh (MM) i provinsen Faryab. Striderna
avbröts efter någon vecka. Striderna stod mellan General Dostum Abdul Rashids´s milis och
militära enheter ur Mohammad Hashin´s division. Bedömt var detta en lokal uppgörelse
mellan de ovan nämnda lokala ledarna/krigsherrarna. Skolor och myndigheter stängdes över
hela provinsen.
Under juni har det skett en ökat antal attacker som kan kopplas samman med det stundande
valet.
Augusti dominerades av händelser som kan kopplas till de opponenter som uttryckligen
arbetar för att förhindra, eller försena, de pågående (utvecklings-) processerna i Afghanistan.
ISAF har därför kunnat notera att hot och incidenter mot s.k. ”soft targets” fortsatt, och då
framförallt i de olika provinserna där det pågått registrering och andra förberedelser inför
presidentvalet.
Oktober dominerades av presidentvalet (valdag var den 9 oktober). Inför valet kunde man
notera att hot och incidenter ökade vilket även har gällt mot s.k. ”soft targets”.
Vissa hot har haft såpass hög substans att de vidarförmedlats till ambassader och övriga IC.
Antalet incidenter som skett dagligen ökade i antal och intensitet under inledningen av
månaden. Under valdagen och därefter har det dock lugnat ner sig betydligt även om ett par
raketanfall genomförts i Kabul. Dessa senare attacker har haft nedslagsplatser i närheten av
ISAF HQ och tyvärr inneburit civila dödsoffer.
Valet ses generellt som väldigt lyckat och endast ett fåtal incidenter inträffade i hela AF under
perioden under och närmast efter valdagen. I dagsläget är det ingen som ifrågasätter valets
giltighet och att Karzai har erhållet ensam majoritet med över 50% av rösterna. Detta innebär
att det inte kommer att ske en andra valomgång utan Karzai kommer att utropas till President
inom de närmsta dagarna. Han har då 30 dagar på sig att utse sin regering, vilket kommer att
bli väldigt intressant att se hur han sätter samman. Många spekulationer kommer att finnas.
Rapporter om brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser kan komma att inverka på
vilka Karzai vågar tillsätta som ministrar och/eller på vilka som kan ingå i hans kabinett.
Våldstrappan stegrades av ett sprängattentat mot ISAF fordon och personal där
attentatsmannen själv sprängdes i bitar. Oturligt nog krävdes även ett civilt offer i den
attacken.
Den senaste händelsen som är riktigt bekymmersam är den kidnappning av tre FN-anställda
som skedde torsdag 28 oktober. Om detta är ett trendbrott så innebär det ett nytt försämrat
säkerhetsläge.
November dominerades av presidentvalet som stod den 9 oktober, och efterspelet till detta.
Inför valet kunde man notera att hot och incidenter ökade vilket även gällde mot s.k. ”soft
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targets”, vilket har minskat något under november. Valet ses fortfarande generellt som väldigt
lyckat och utropandet av Karzai som segrare mottogs utan större protester. Valets giltighet är
det ingen som ifrågasätter längre.
Kidnappningshistorien av tre FN-anställda fick en oblodig upplösning.
Den svenska insatsstyrkan
Vid en ceremoni den 29 februari erhöll Chefen för LNO ”Kabul Garrison” Major Tom Ek den
afghanska medaljen ”Wazir Akbar Kahn” Medaljen har tidigare endast utdelats till en
utlänning nämligen FN:s förutvarande särskilda sändebud för Afghanistan, Mr Ibrahimi. Det
är först efter godkännande av den afghanske presidenten som utdelning sker. Vid ceremonin
deltog bl.a. fyra afghanska generaler, chefen för KMNB Brigadier-General Lacroix och
svenske kontingentchefen. Kontingentchefen har i sammanhanget erhållit ett brev från
afghanska MOD som skall vidarebefordras till svenska försvarsministern.
Under april har två nya bepansrade fordon (GW) tillförts kontingenten. De nya bilarna medger
att kontingenten, om än i begränsad omfattning, har möjlighet att lösa uppgifter utanför Camp
Warehouse vid sådan beredskapshöjning som innebär att bepansrade fordon är ett krav.
Ett jordskalv strax före klockan två på natten den 6 april fick containrarna att skaka så att alla
vaknade. Skalvet, som uppmätte 6.8 på Richterskalan, hade sitt epicentrum 30 mil i NO om
Kabul. Nästa morgon konstaterades att hydroforen hoppat i otakt med hygiencontainern så att
anslutningarna släppt. Installationen har modifierats.
Under juni utökades den svenska kontingenten med en säkerhetspluton och ett Military
Observer Team (MOT). Bägge enheterna är sedan den 1juli på plats i Mashir - e- Sharif (MeS)
och Sar - e - Pul (SeP). Enheterna anlände till KABUL den 24 juni.
Under augusti har den svenska kontingenten utökats med ett Military Observer Team (MOT).
Detta andra svenska team är förlagda tillsammans med ett brittiskt team i Shebergahn.
Augusti innebar också att det genomfördes en rekognosering till Termez syftande till en
överblick av förutsättningarna för en etablering av det svenska transportflygförbandet.
Under september genomfördes en rekognosering av evakueringsvägar till och i Termez,
syftande till en överblick av förutsättningarna för en urdragning av svenska enheter landvägen
från PRT MES till Uzbekistan. Rapport skickad till ATK.
Enligt plan skall SATCOM grupperas i Afghanistan.
Under november har FS 07 hemroterat efter väl förtjänat värv och FS 08 har tagit över.
Månaden har inneburit fokus att komma in i arbetet så snabbt och smidigt som möjligt vilket
FS08 lyckats genomföra utmärkt. Samtliga enheter är operativa.
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Svensk personal
Läget är gott.
8.1.6

Ekonomisk redovisning

Sammanställning
I samband med KvR3 och efter diskussion med Försvarsdepartementet har Försvarsmakten
ekonomistyrningsmässigt hanterat ansatta missionsvisa belopp som indikativa.
6:1.2
Omfattning
SFOR (Nato) + Althea (EU)
KFOR
ISAF
MONUC
Shirbrig
Stöd till Stf C MONUC
Concordia
US Centcom
UNMIL
Förstärkning KFOR
Athena
Artemis
Övrigt
Camp Liberia
Gemensamma missionskostnader
Summa

Regleringsbrev (tkr)
50 000
600 000
167 000
50 000
900
3 000
100
2 600
280 150
51 650
22 000
1 300
5 300
10 000
0
1 244 000

Utfall (tkr)
25 149
588 296
140 857
45 946
1 411
1 308
58
1 856
287 673
0
18 540
1 770
5 248
7 746
578
1 126 436

Differens (tkr)
24 851
11 704
26 143
4 054
-511
1 692
42
744
-7 523
51 650
3 460
-470
52
2 254
-578
117 564

Kommentarer
Not
Kommentar
1
Det tidigare svenska bidraget, SFOR, överfördes i slutet av året till European
Union Force (EUFOR). Operation ALTHEA ingår i Multinational Task Force
North (MNTF N) som i huvudsak bestod av en logistikenhet. EB 01 blev
operativt 2 december 2004.
Underutnyttjandet beror främst på:
Lägre lönekostnader p.g.a. att förbandet haft vakanser.
Missionen inom EU ram etablerades senare än planerat.
2
KFOR har under året omorganiserats och reducerats från en svensk bataljon om
c:a 520 man till en organisation där ett mekaniserat skyttekompani utgör grunden
för det nuvarande bidraget om c:a 330 man.
Underutnyttjandet beror främst på:
Lägre utbildningskostnader för rotationsutbildningar än vad som budgeterats.
Intäkterna för Camp Victoria har varit högre än budgeterat.
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Antalet underhållstransporter har varit färre än vad som bedömdes vid
planeringen.
Lägre nyttjande av reservdelar och utbytesenheter än bedömt.
Restkostnader från tidigare år har varit lägre än förväntat.
--Under 2004 har CIMIC vsh avvecklats. Truppbidraget omorganiserades
sommaren 2004 och består nu av personal ingående i ett brittiskt PRT, c:a 90
man.
Logistikåtgärder genomförda i Storbritanniens regi har inte fakturerats p.g.a. att
MOU inte skrivits på.
--Osäkerhet om alla fakturor inkommit föreligger.
Överutnyttjandet beror främst på:
Ökade lönekostnader.
FM har betalat rotationskostnader och livsmedel (jägarportioner för patrulltjänst),
som FN skulle betalat.
Materielanskaffning.
Kraftig miljöpåverkan på materiel, främst stridsfordon som har behövt bytas ut.
I differensen för den totala kostnaden för Liberia skall även kostnader för
campbyggnation inbegripas. Det totala överutnyttjandet blir därmed 5.269 tkr. Se
även
Not 9.
Förbandsinsatsen FK 02 avslutades den 1 juli 2004.
Underutnyttjandet beror främst på att det varit svårt att bedöma och beräkna
kostnaderna för avveckling av missionen.
Underutnyttjandet beror främst på att transportkostnader varit lägre än planerat.
Se även not 7.
Underutnyttjandet beror på att Försvarsmakten inte anmodats att betala hela det
avsatta beloppet.
Överutnyttjandet beror på att Försvarsmakten hanterat en från 2003 sent
inkommen drivmedelsfaktura.
Verksamhet som inte kan hänföras till en specifik mission, t.ex:
Utvecklingsprojekt.
Dokumentation av tidigare missioner.
Underutnyttjandet beror främst på att lönekostnaderna har varit avsevärt lägre än
budgeterat.
Överutnyttjandet beror främst på att beredskapskontrakt aktiverats för personal
ingående i förbandet.

FM anser att redovisat underutnyttjande på anslagspost 6.1.2, särskilt vad avser KFOR och
FS, visar på en icke fungerande ekonomistyrning avseende utlandsstyrkan.
Ekonomistyrningen av utlandsstyrkan kommer att vara föremål för särskild granskning vid
den pågående revisionen av högkvarteret. Åtgärder kommer att vidtas, såväl inom nuvarande
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organisation som i den kommande HKV organisationen, för att framledes säkerställa en
adekvat styrning av ekonomiska resurser.
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9.1

Ersättning från FN

UNIPTF
Inbetalt före 2003
Fordran
Inbetalt 2004

UNMOGIP
256 602,00
4 735,00
57 184,00

Inbetalt 2004
Fordran

Inbetalt 2004
Fordran

188 718,00
0,00

Inbetalt före 2003
Fordran

Inbetalt före 2003

180 807,00

MINUGUA

UNMOP

MINURSO
Inbetalt 2004
Fordran
Inbetalt före 2003

601 109,00
33 793,00
7 387 875,00
52 006,00
0,00

Inbetalt före 2003

29 798,00

MONUC

Fordran

400 186,00

Inbetalt före 2003
Fordran

Inbetalt före 2003
Fordran

1 118 514,00
0,00

Inbetalt före 2003
Fordran

1 162 757,00
257 126,00

Inbetalt före 2003
Fordran

26 830 115,00
13 102,00

337 040 831,00
14 348,00

UNSMA
27 952 589,00
0,00

UNIKOM

Inbetalt 2004

14 579,00

Fordran

0,00
60 589,00

UNTAES
389 560,00
0,00

Inbetalt före 2003
Fordran

495 350,00
0,00

Inbetalt 2004
Fordran

UNAMSIL
Inbetalt 2004
Fordran

9 436 704,00
1 765 399,00

UNPROFOR

Inbetalat före 2003
Inbetalt 2004
Fordran

57 981,00
0,00

UNPREDEP

UNIFIL
Inbetalt före 2003

Inbetalt före 2003

3 756 047,00

UNAVEM
Inbetalt 2004
Fordran

361 721,00
11 303,00

UNOSOM
461 485,00
13 403,00

ONUMOZ
Inbetalt före 2003
Fordran

Inbetalt 2004
Fordran
UNOMIL

Inbetalt 2004
Fordran

Inbetalt före 2003

930,00
36 888,00

UNOMIG

MONUA

Inbetalt 2004
Fordran

163 115,00
66 649,00

29 814,00
0,00

UNTAET
451 989,00
0,00
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UNMIBH

UNTSO

Inbetalt före 2003
Fordran

12 258,62
0,00

UNMIK

Inbetalt 2004

133 599,00

Fordran
Inbetalt före 2003

9 720,00
42 249,00

UNAMET

Inbetalt före 2003
Fordran

193 696,00
0,00

UNMISET

Inbetalt 2004

6 052,00

Fordran

0,00

UNFICYP

Inbetalt 2004

103 863,00

Fordran

0,00

ONUSAL

Inbetalt före 2003

19 737 663,30

Fordran

0,00

UNPF

Inbetalt före 2003
Fordran

53 780,00
0,00

MONUC FK

Inbetalt före 2003

7 009,00

Fordran

0,00

UNMEE

Inbetalt 2004

7 581 646,00

Inbetalt 2004

Fordran

1 599 978,00

Fordran

259 319,00
0,00

UNMIL LA
Inbetalt 2004

24 693 385,00

Fordran

3 159 147,00

Totalt inbet 2004:

37 177 437,00

Inbet mot
inkomsttitel:
Total fordran
2004:

32 979 043,00

(Konto 1177/882/889)

6 985 591,00

Inbetalningar avseende krav utställda före år 2003 redovisas inte mot inkomsttitel
eftersom anslag gottskrevs redan när kravet ställdes.
Inbetalningar som avser krav utställda efter 2002 kommer att redovisas mot
inkomsttitel.

10

Återrapporteringskrav 74

10.1

Östersjösamarbete m.m.

Försvarsmakten skall i enlighet med 6§ förordning (2000:555) med instruktion för
Försvarsmakten delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjön, Arktis och
Barentsområdet.
Försvarsmakten har under 2004 deltagit i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Arktis och
Barentsområdet genom det interregionala samarbetet som bedrivits av MD N. Det
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interregionala samarbetet syftar till att utgöra forum för förtroendeskapande åtgärder och
utvecklandet av nätverk inom området. Av särskilt intresse är internationell samverkan
avseende naturkatastrofer och större olyckor där militära resurser kan komma att stödja de
civila myndigheterna. Under 2004 har MD N på uppdrag av HKV genomfört planering inför
den stora internationella räddningsövningen Barents Rescue 2005. Planeringen har medfört ett
antal workshops i de olika länderna i Barents området. MPC har t.ex genomförts i Murmansk
med gott resultat. Övningen genomförs 5-9 september 2005 i Nord Norge.
MD N har även sedan länge ett gott samarbete med de militära förbanden i norra Norge och
norra Finland. Detta samarbete liksom MD N regelbundna utbyten med Leningrads
militärområde har pågått även under 2004. Samarbetet med Ryssland har under 2004 i övrigt
genomförts enligt den av regeringen beslutade planen för utvecklingen av det bilaterala
samarbetet med Ryssland, det vill säga enligt den så kallade Arrangemangsplanen för 2004.
Av detta samarbete kan särskilt nämnas erfarenhetsutbytet inom området ledarskap och
demokrati som till viss del finansieras av UD. Under erfarenhetsutbytet diskuteras ledarskaps,
medinflytande- och rättsvårdsfrågor.
Försvarsmakten har under 2004 även deltagit i det säkerhetsfrämjande samarbetet i
Östersjöområdet med en rad andra aktiviteter. Här kan nämnas deltagande i de möten som
genomförts inom ramen för BALTSEA och inte minst det fortsatta arbetet med det
säkerhetsfrämjande stödet till Estland, Lettland och Litauen.
Det uppnådda resultatet med verksamheten är mycket god. Utgifter för deltagandet i
samarbetet i Arktis och Barentsregionen uppgår till c:a 300 kkr. Utgifter för verksamheten
med Ryssland (AP), Estland, Lettland och Litauen (årsprogram) redovisas i särskild ordning.
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11.1.

Bilateralt 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
regeringen den 29 mars 2001 (Fö2000/2351/SI) beslut om att uppdraga åt Försvarsmakten att
genomföra fördjupat samarbete med Finland bland annat inom området fredsfrämjande
verksamhet och krishantering. Samarbete med Finland har varit mycket omfattande och skett
inom alla av regeringen utpekade områden.
Försvarsmakten har under 2004 genomfört bilaterala övningar med Finland med såväl marksom sjö- och luftstridskrafter. Övningarna har genomförts främst inom ramen för tänkta
fredsfrämjande operationer och därigenom har såväl Försvarsmaktens internationella
interoperabilitet som specifika förmågor övats och utvecklats. Övningarna har också ökat
benägenheten hos de värnpliktiga att efter genomförd värnpliktstjänstgöring söka
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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. Inom helikopterområdet har
räddningsinsatser i fjällterräng övats i Sverige. Bland marina samövningar kan nämnas
SAMMARIN och Loviisa samt bland flygvapenövningar Arctic Fighter Meet och Nordic Air
Meet. Dessa övningar har, liksom övningar inom andra områden, efter hand utvecklats till
årligen återkommande övningsutbyte 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
internationella centra liksom ett livligt besöksutbyte mellan staber och förband. Norra
militärdistriktets 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.
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
inleda fas två, utvecklingsfasen, i samarbetet (Fö2003/2649/MIL). Denna beräknas pågå fram
till juli 2005 och innebär genomförande av teknik-, verksamhets- och metodutveckling. Under
2004 bemyndigades Försvarsmakten (Fö2004/1933/SI) att ingå avtal om ändringar i avtalet
med Finland (ett nytt annex som läggs till det redan befintliga avtalet). Bakgrunden till avtalet
om ändringar är det planerade bytet av kryptosystem.
I samarbetet med Finland för att utbyta luftlägesinformation har de tekniska förutsättningarna
för ett sådant utbyte undersökts och i en skrivelse till Regeringskansliet redovisats under 2003.
Enligt regeringsbeslut 13 (Fö2003/2649/MIL) skall Försvarsmakten till Regeringskansliet
redovisa tidsplan, beräknade utgifter samt förslag till avtal senast 1 maj 2005.
Ett övergripande avtal (innefattande samtliga försvarsgrenar) avseende samövningar med
mera har under 2004 undertecknats mellan Försvarsmakten och dess finska motpart. Avtalet
reglerar de övergripande förhållandena vad avser bl.a. övningssamarbete. Det definierar också
underavtal av typen Technical Arrangement (TA) vilka reglerar de specifika förhållandena för
en viss verksamhet som faller inom huvudavtalets område. Däremot har Försvarsmakten inte
fått något generellt bemyndigande att ingå underavtal av nämnd typ.
Norge
Regeringen fattade den 22 december 1999 beslut om att uppdraga åt Försvarsmakten att
genomföra fördjupat och utvecklat bilateralt försvarsrelaterat samarbete mellan Sverige och
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Norge (Fo1999/2526/SI). Samarbetet skulle enligt beslutet framför allt syfta till att öka
samverkansförmågan inför internationella fredsfrämjande operationer och en rad skilda
samarbetsområden pekades ut.
Samarbete med Norge har skett främst vad avser utbildningssamarbete. Lärar-, instruktörsoch elevutbyte mellan såväl militära skolor och kurser som mellan respektive lands
internationella centra har ägt eller äger rum.
Under 2004 har ett mindre antal samövningar genomförts med Norge. Bland annat har
hemvärnsförband ur Kirunagruppen och den norska 6. Divisionen genomfört en
gränsövervakningsövning och vid en så kallad överskeppningsövning vid I19 deltog 4
officerare i kompani- och plutonchefsnivån från ingenjörbataljonen/Div 6 i Överbygd i Norge.
Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår i tidigare års omfattning. SveNorDasamarbetet innebär i korthet att flygplan från de nordiska länderna kan landa på varandras
landningsbanor och erhålla underhåll och tekniskt stöd. I samarbetet ingår att man genomför
övningslandningar på varandras respektive flygbaser. Övningslandningarna har till syfte att
piloterna ska bli familjära med de olika nationernas landningshjälpmedel och metoder.
Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte 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
Jægerkorpset 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
verksamhet.
Det så kallade ”SveNorDa-samarbetet” fortgår, enligt ovan, i tidigare års omfattning.
Sedvanligt besöks- och idrottsutbyte genomförs.

11.2

NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace
Support)

Årets stora händelse inom NORDCAPS var att Sverige tog över positionen som brigadchef
över den Nordiska styrkan upp till brigads storlek. Sverige tog över 1 juli och kommer att
inneha positionen fram till sista juni 2006.
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Tidigt under 2004 undersökte NORDCAPS möjligheterna att sätta in en styrka (PRT, eller del
av PRT) i Afghanistan. Resultatet blev dock att det inte fanns någon politisk vilja att sätta in
ett gemensamt nordiskt bidrag i Afghanistan.
Under året har Försvarsmakten deltagit i ett flertal möten på olika nivåer inom NORDCAPSsamarbetet varav tre inom militära koordineringsgruppen. Försvarsmakten har under året
avdelat personal till NORDCAPS planeringselement (två officerare och en civil).
Under året har Sverige inom ramen för sitt samordnande ansvar (Framwork Nation)
vidmakthållit den multinationella logistikenheten av bataljonsstorlek till nordisk brigad.
Försvarsmakten har under året planerat för deltagande i nordisk brigad i enlighet med
Regeringsbeslut Fö2003/176/SI 2003-12-18 Anmälan av förband till NORDCAPS
styrkeregister.
Under året har ett Technical Arrangement avseende den icke-permanenta brigadstaben ingåtts.

12
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12.1

Säkerhetsfrämjande samarbetet med Estland, Lettland och Litauen

12.1.1

Inledning

Försvarsmakten har sedan tidigt 1990-tal bedrivit säkerhetsfrämjande bilateralt och
multilateralt samarbete med Estland, Lettland och Litauen på uppdrag av regeringen. År 2000
togs ett mer samlat grepp och det bilaterala samarbetet lades fast i av regeringen fastställda
årsplaner.
Ett principbeslut om vilken ambitionsnivå det säkerhetsfrämjande samarbetet skulle ha
fattades av regeringen 2000-09-28. Beslutet omfattade överföring av infanteribataljoner,
ingenjörkompanier samt brigadledningskompanier, vilket förutsågs vara slutfört 2004-12-31.
Därutöver har fattats beslut om överföring av hälso- och sjukvårdsenheter för fredssjukvård
sjukvård
inom
bataljons
ram,
brigadsjukvårdskompanier,
fältsjukhusmateriel,
verkstadsutrustningar, luftvärnsbataljoner, sjöövervakningssystem samt viss avancerad
flygbasmateriel. Till detta kommer dessutom en stor mängd s.k. mängdmateriel av skilda slag.
Slutdatum för dessa samarbeten har i några fall bestämts: luftvärnsprojektet 2003-12-31 och
sjukvårdsprojektet 2005-12-31.
Således befinner sig det säkerhetsfrämjande bilaterala samarbetet i ett slutskede under 20042005. Även de samarbeten som f.n. inte har bestämda slutdatum förutsätts avslutas under
perioden. Avvecklingen av samarbetet i dess nuvarande form påbörjas därför under året och
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bedöms vara helt avslutat 2005-12-31 – i vissa fall redan under 2004.
Det bilaterala samarbetet kommer att fortsätta efter 2005, men då i de former som normalt
förekommer mellan nära grannländer och på samfinansiell bas. Kvarvarande åtaganden 200512-31 kommer att inordnas i det fortsatta grannlandssamarbetet. Ett undantag är
officersutbildningsprojektet som kommer fortsätta i nuvarande form intill halvårsskiftet 2008.
Förutom att de åtaganden som gjorts inom samarbetena börjar närma sig sina slutfaser bör
nämnas att NATO-medlemskapet för de baltiska staterna påverkat samarbetet. Det finns en
klar tendens att det svenska bilaterala samarbetet minskat i betydelse för mottagarländerna,
vilket varit särskilt påtagligt detta NATO-anslutningsår. Även om finansiella skäl hela tiden
funnits i bakgrunden, så är det mer tydligt nu att prioriteringar förenade med NATOanslutningen väger allt tyngre. En sådan prioritering avser förhållandet mellan styrkor för
territoriellt försvar och de styrkor som NATO anser skall ges prioritet, där intresset för de
förstnämnda svalnat efterhand. Konsekvensen av detta kan märkas på flera områden, men
kanske tydligast inom hemvärnsprojektet och arméprojektets verksamhet. Det yttrar sig främst
genom att man tackar nej till tidigare överenskommet materiel- och utbildningsstöd. I några
fall har man emellertid begärt förlängning av projekt eller på annat sätt visat ökat intresse.
Som exempel kan nämnas luftvärnsprojektet och radarstationerna för sjöövervakning.
Därutöver kan nämnas att man har vissa problem att ta emot skrymmande materiel, som ställer
särskilda villkor vid förrådsställning eller installation, vilket i sin tur medfört att vissa
materielöverföringar inte kunnat göras som planerat. Dessa förseningar motverkar till del den
svenska ambitionen att slutföra åtaganden så tidigt som möjligt.
12.1.2

Officersutbildning (samtliga länder)

I Sverige utbildas baltiska officerare från armén, marinen och flygvapnet. Varje land erbjuds
årligen sex platser på olika skolnivåer. Eleverna är huvudsakligen fördelade mellan det
grundläggande officersprogrammet och det taktiska programmet. Från och med 2002 har det
skett en tyngdpunktsförskjutning antalsmässigt från det grundläggande programmet mot det
taktiska programmet.
I juni 2004 utexaminerades 14 elever från det grundläggande officersprogrammet, 8 elever
från det taktiska programmet samt en estnisk elev från Försvarshögskolans ettåriga
stabsprogram, samtliga med godkända resultat. Under året påbörjade 17 nya elever utbildning
i Sverige, nio vid det grundläggande officersprogrammet och åtta vid det taktiska programmet.
Sedan projektet startade har genom åren 90 elever utexaminerats från det grundläggande
programmet, 22 från det taktiska programmet, en från Försvarshögskolans ettåriga
stabsprogram och en från Försvarshögskolans tvååriga chefsprogram. Huvuddelen av de
elever som genomfört utbildning i Sverige tjänstgör numera vid olika skolor och förband i
sina hemländer. Detta medför att svenskt ledarskap och den svenska utbildningsmodellen får
stor spridning i Baltikum. Eleven som genomfört chefsprogrammet är nu utnämnd överste och
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chef för generalstaben i Estland.
Pliktverkets uttagningstest
Efterhand erfor Försvarsmakten att ingen test genomförts av de baltiska eleverna innan de
skickades till Sverige. Således var såväl deras intellektuella som medicinska status helt okänd.
Av detta skäl infördes 1999 en test enligt gammal traditionell ”inskrivningsmodell” i god tid
innan språkundervisningen i Sverige startade. Testerna leds av GRO BALT i samverkan med
läkare och psykologer från Pliktverket. Resultatet av verksamheten har varit gott. Ett antal
kadetter har i förväg gallrats bort av skäl som t.ex. attitydproblem, bristande intellektuell
kapacitet, färgblindhet eller andra medicinska defekter m.m. till förmån för andra och bättre
rustade kamrater. Sedan tester infördes har avgångarna under pågående utbildning i Sverige
varit minimala. Testen 2004 genomfördes under september. Sex blivande kadetter togs ut för
utbildning i Sverige med start mars 2005. Detta var den sista testen då detta är den sista kullen
av kadetter för utbildning i Sverige som genomföres med finansiering på utgiftsområde 7.
Denna kull tar examen i juni 2008.
12.1.3

Kursverksamhet (samtliga länder)

Medel för kursverksamhet har årligen avdelats för att FM snabbt ska kunna arrangera kurser
eller specialutbildningar för baltisk personal utan särskilda anslagsframställningar till
Regeringen.
Under 2004 har:
• två kurser med utbildning på de sjöövervakningsstationer (PS-239) som överförts till de
baltiska staterna genomförts i Lettland och Litauen. Kursernas syfte var att ge lettiska och
litauiska tekniker kompetens avseende underhåll av donerade stationer,
•

förrådskurs för estniska och litauiska officerare genomförts. Kursens syfte var allmän
kompetens och kunskap inom logistik samt tjänstegrenar inom underhållstjänsten,

•

kurs i luftvärnstjänst RBS 70 vid Lv 6 Halmstad. Kursen syfte var att underlätta ett lettisk
beslut om inköp av RBS 70 från Sverige,

•

NBC-kurs för två litauiska officerare samt en estnisk officer genomförts på SkyddC i
Umeå. Kursens syfte var NBC Totalförsvar.

12.1.4

Rådgivare

Syftet har varit att ge kvalificerad militär rådgivning åt Generalstaberna i resp. land i centrala
försvarsmaktspolicy- och konceptfrågor samt frågor med koppling till det svenska militära
stödet i övrigt. I Lettland tillkom uppgiften att utveckla ett militärt utbildningskoncept
(TRADOC). Inrättandet av befattningen har sin grund i att resp. regering har begärt stöd från
Sverige med militär rådgivare på central militär nivå.
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Vidare fanns det ett svenskt behov av att knyta ihop det omfattande militära stödet i övrigt
med en särskild samverkansofficer placerad vid mottagarlandets högsta militära beslutsnivå.
Sammantaget har samarbetet i allt väsentligt fungerat väl och varit värdefullt. Med anledning
av NATO-inträdet 2004 avslutades samtliga rådgivarbefattningar under 2004.
Rådgivare träning och utbildning (Estland)
Sedan januari 2003 har en svensk officer tjänstgjort som rådgivare vid generalstaben i Tallinn.
Arbetsuppgifterna har efter hand inriktats allt mer mot utbildningsfrågor i likhet med
rådgivarens vid TRADOC i Lettland.
Rådgivarebefattningen avslutades 2004-12-31.
Rådgivare träning och utbildning (Lettland)
I Lettland har en särskild organisation, ”TRADOC”, inrättats i syfte att ansvara för all
utbildning inom den lettiska försvarsmakten. TRADOC ansvarar för tillskapandet av
organisation för krigsförband, reglementen, utbildningsplaner m.m. Efter lettiskt önskemål om
stöd med en officer när det gäller planering, genomförande och uppföljning av tränings- och
utbildningsverksamheten inom den lettiska försvarsmakten har sedan sensommaren 2002 en
svensk officer tjänstgjort som rådgivare vid TRADOC i Riga.
Rådgivarebefattningen avslutades 2004-10-31.
Rådgivare träning och utbildning (Litauen)
Sedan våren 2002 har en svensk officer tjänstgjort som rådgivare vid generalstaben i Vilnius.
Arbetsuppgifterna har efter hand inriktats mera mot utbildningsfrågor i likhet med rådgivarens
vid TRADOC i Riga. Med anledning av sin kompetensbakgrund har officeren också kunnat ge
råd beträffande logistikfrågor rörande svensk donerad materiel.
Befattningen förlängdes på begäran av Litauens ÖB till 2004-06-30 och är nu avslutad.
12.1.5

Arméprojektet - Utbildning (samtliga länder)

Allmänt
Målsättningen med Arméprojektet har varit att genomföra utbildning på donerad svensk mtrl.
Syftet var att mtrl skulle kunna hanteras på ett säkerhetsmässigt och tekniskt riktigt sätt.
Övergripande målsättning är uppnådd så till vidare att det i respektive land finns personal som
kan hantera den svenska donerade materielen på ett säkerhetsmässigt och tekniskt riktigt sätt.
Under 2004 har det dock alltför ofta uppmärksammats att tidigare utbildade instruktörer
tjänstgör i internationella missioner eller i annan verksamhet som inte är kopplad till den
donerade svenska materielen. Konsekvensen av detta är att det till kursverksamhet mm i
alltför hög grad kommit personal vilka tidigare inte haft kunskap på den svenska materielen.
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Slutsatsen av detta är att ländernas förmåga att genom utbildning sprida kunskap om den
svenska materielen vidare inte är tillräcklig. Det bedöms som väsentligt att samtliga länder
utvecklar ett fungerande personalförsörjningssystem som möjliggör ett tillvaratagande av
kunskaper och färdigheter i organisationerna bättre än vad som är möjligt idag.
De kurser som under året genomförts har i allt väsentligt nått ställda utbildningsmål.
Andra halvåret 2003 fanns ingen fast bemanning på stabssidan i Litauen respektive Estland.
Motivet var att respektive land bedömt kunskapsnivån på ett sådant sätt att permanent stöd ej
var nödvändigt. Vår uppfattning är att denna bedömning inte var helt riktig. Under 2004 har
stora resurser fått avdelas för att genomföra fortsatt stöd vid utbildning mm av
brigadstabskompani. I Estland genomfördes under 2004 en slutövning där brigadstab med
brigadstabskompani organiserades samt ingick i övningen, detta med ett mycket gott resultat. I
Litauen återstår visst arbete med att få brigadstabskompaniets materiel till rätt plats samt viss
utbildning för att kunna organisera och öva med nämnda kompani. Med den i Litauen aktuella
planeringen bedöms även Litauen kunna nyttja den svenska materielen till att kunna
organisera ett brigadstabskompani.
Under 2004 har uppföljning av aktuell status på mtrl och utbildning genomförts och
dokumenterats.
Under senare delen av 2004 avvecklades Arméprojektet. All utbildningsmateriel är
dokumenterad för donation och/eller hemtagning. Beslut om detta tas av Högkvarteret GRO
BALT.
Avslutningsceremonier med respektive land har genomförts. Genomförda instruktörsinsatser
har därvid fått mycket goda omdömen.
12.1.6

Infanteribataljon Estland

Utbildnings- och stödinsatser
Utbildningen under första halvåret har innefattat fyra huvudsakliga verksamheter:
• Rådgivning avseende svensk materiel vid de tre utbildningscentra för infanteri i Jöhvi,
Pärnu samt Vöru.
• Tre instruktörskurser om en till tre veckor med olika inriktningar
• Stöd till den estniska Krigsskolan i Tartu
• Uppföljning av utbildningsnivån på svensk utrustning
Under andra halvåret har följande huvudsaklig verksamhet genomförts:
• Fem instruktörskurser om en till tre veckor med olika inriktning
• Avveckling av personal och materiel
• Utarbetande av slutrapport för gruppens verksamhet 2001-2004 tillsammans med den
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estniska arméstaben.
Rådgivande verksamhet
Denna genomfördes vid samtliga tre utbildningscentra för infanterienheter. Verksamheten där
har gett en mycket god inblick i resultatet av tidigare utbildningsinsatser. Tyvärr är intrycket
att de som tidigare erhållit ”svensk utbildning” inte kunnat föra vidare dessa kunskaper vid
respektive centra. Detta beror inte på kunskapsbrist utan att man allt för ofta går till annan
verksamhet där man inte får praktisera sina nyvunna kunskaper. Det visar sig vidare efterhand
som man tar ytterligare svensk materiel i bruk att de förband som inte skickat elever till
tidigare kurser, har brist på olika kompetenser. Dessa brister har vi till största delen kunnat
tillrättaläggas då två svenska instruktörer under perioden januari-maj har tjänstgjort vid dessa
platser. Totalt har cirka 10 st estniska officerare kunna utbildats i ett tiotal olika vapensystems
användande.
Kurserna
Den huvudsakliga inriktningen på kurserna har varit grundläggande handhavande av den
svenska utrustningen. Eleverna har i samtliga fall varit rätt uttagna. Ställda kursmål har
uppnåtts i samtliga fall.
Stöd till Krigsskolan
Stödet till den estniska Krigsskolan i Tartu har omfattat främst hantering och användning av
den svenska ledningsutrustningen på bataljonsnivå.
Härvid kunde konstateras en del brister, dock ej av säkerhetsmässig karaktär. Dessa
åtgärdades vid en inplanerad kurs under v.436-38.
Elev- och instruktörsantal
270 elever/officerare har under året utbildats vid de olika kurserna samt direkt vid resp.
utbildningscentra.
Utbildningsgruppen i Estland har bestått av sju svenska officerare under första halvåret och
två under det andra halvåret, som grundbemanning. För att kunna genomföra verksamheten
med rätt kvalité och kvantitet har periodvis utbildningsgruppen varit förstärkt med ytterligare
10 svenska officerare under totalt 9 veckor (tjänstgöringstiden har varierat från en till fem
veckor) . Detta är betydligt färre än tidigare år. Detta då de som tjänstgjort vid resp.
utbildningscentra har kunnat utnyttjas som instruktörer/lärare i större omfattning än tidigare
samt att kursernas längd har varit betydligt kortare.
Till skillnad mot tidigare har utbildningsgruppen nu nästan helt arbetat utan svensk/estniska
tolkar.
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Avveckling av personal och materiel
All nödvändig dokumentation kring den personal som tjänstgjort i landet har återredovisats till
berörda i Sverige.
Den materiel som varit till direkt stöd för tjänstgörande personal har till 100 % (enligt beslut)
återförts till Sverige. Mindre del har överlämnats till och förvaltas av svensk
samverkansofficer i Tallinn.
Den utbildningsmateriel som tillförts från Sverige har samlats ihop och kontrollerats. Den
förvaras för närvarande samlat i landet i avvaktan på hemtransport alt donation. Materielen är
överlag i gott skick.
Uppföljning av utbildningsnivån av svensk utrustning
Uppföljning har gjorts vid två tillfällen:
- Vid respektive utbildningscentras skjututbildning i förband v.416-19
- Under den estniska arméns slutövning ”Kevadtorm” v.420-21
En mera detaljerad redovisning av detta finns, men sammanfattningsvis kan sägas att den
säkerhetsmässiga hanteringen av den svenska utrustningen är god. De brister som föreligger är
mera den brist på erfarenhet som finns både i systemet och hos den enskilde instruktören.
Erfarenheter/bedömningar
Under året genomförd verksamhet visar att vi i huvudsak lyckats bibringa tillräckliga
kunskaper och färdigheter så att estniska officerare självständigt kan bedriva utbildning.
En mera utförlig utvärdering av utförda insatser under hela verksamhetsperioden finns att läsa
i ”Final report of Estonian-Swedish R-77/Army project” 2004-12-15. Underlaget lämnat till
Högkvarteret GRO BALT.
Med detta kommer i allt väsentligt utbildningsbehoven vara täckta. Under 2005 kommer
eventuellt behov finnas för uppföljning/kontakt med esterna mera kopplat till
materiel/reservdelar samt verkstäder än ren utbildningsverksamhet. Vidare finns behov att
följa upp och till delar överlämna dokumentation kring olika materielsystem.
12.1.7

Infanteribataljon Lettland

Utbildning- och stödinsatser
Utbildning- och stödinsatser har under året innefattats i huvudsak av följande verksamheter:
- Instruktörskurser
-

Utbildningsstöd till 1.- och 2. bat. Kadaga
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Utbildningsstöd NCO-school, Cecis

Den senare delen av året har i huvudsak ägnats åt uppföljning av genomförd utbildning,
avveckling av infanterigruppen samt översättningar av olika instruktioner och anvisningar på
svensk donerad materiel.
Instruktörskurser , Kadaga
Den huvudsakliga inriktningen på kurserna har varit handhavande av den svenska
utrustningen inom olika områden.
Totalt har ca 30 officerare och NCO:s genomfört någon av kurserna.
Utbildningsstöd vid 1.- och 2.bat, Kadaga
Stöd har givits i form av handledning samt utbildning på svensk materiel. Utbildningsstöd har
även lämnats till de enheter som skall tjänstgöra i Kosovo och Irak. Handledning har
företrädesvis skett vid de tillfällen då förbanden har haft skarpskjutning med svenska vapen.
Utbildningsstöd NCO-school, Cecis
Under det första halvåret har den svenska utbildningsgruppen understött kurserna vid NCOschool i Cecis. Stödet har främst omfattat kompetensöverföring på donerad svensk materiel
och fordon samt övningar med instruktörer vid kurserna s.k. ”trainer to trainer education”.
Erfarenheter/bedömningar
Handledning till instruktörerna vid de olika enheterna har varit en förutsättning för att befästa
de lettiska instruktörernas kunskaper på den svenska materielen.
Handledningen har varit mycket uppskattad från instruktörernas sida.
Bedömning från halvårsrapporten att det har utbildats tillräckligt antal instruktörer på svensk
materiel i enlighet med donationsavtalet, kvarstår.
Under året har det även skett en utgallring av svenskdonerad materiel till förmån för ”NATOmateriel”. Den donerade svenska materielen samlas på olika depåer för vidare fördelning
alternativt skrotning.
Bedömningen är att det kommer att finnas behov av handledning i omfördelning/avveckling
av svenskdonerad materiel med hänsyn tagen till ingånget slutanvändaravtal under större
delen av 2005.
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Infanteriutbildning Litauen

Utbildnings- och stödinsatser
Under 2004 har 4 olika kurser och seminarier genomförts i Tauragé, med totalt 71 elever.
Syftet med kurserna har varit att stärka resultatet av tidigare genomförd utbildning av
instruktörer: Detta genom att genomföra repetitionskurser, samt genom att fokusera på
”utbildning av utbildare”. Utbildningen har genomförts inom olika specialkompetenser och
tjänstegrenar för Brigadskyttebataljon -77/kompani. Metodiken har i huvudsak varit att få
litauiska instruktörer att verka som övningsledare, och detta med handledning och rådgivning
av svensk instruktör. Eleverna har kommit från Tauragébataljonen, Klaipedabataljonen samt
från NCO School i Kaunas.
Följande kurser har genomförts:
• Repetitionskurs 12 cm Granatkastarpluton, inklusive skjutning med skarp ammunition.
Kurstid 2 veckor, 25 elever och 1 svensk instruktör.
• Repetitionskurs hjul- och bandfordon. Kurstid 1 vecka, 24 elever och 1 svensk instruktör.
• Repetitionskurs Ledning- och sambandstjänst. Kurstid 1 vecka, 12 elever och 3 svenska
instruktörer.
• Kurs övergång av vattendrag med bandvagn 206. Kurstid 3 dagar, 10 elever och 1 svensk
instruktör. Utbildningen genomförd som ett komplement till den under hösten 2003
genomförda bandvagnskursen, då momentet ”övergång av vattendrag” ej var möjligt att
genomföra.
Det svenska utbildningsteamet bestod under första halvåret av 2 officerare. Det sista halvåret
bestod utbildningsteamet av 1 officer. Under perioden har totalt rekryterats 4 svenska
korttidsinstruktörer. Samtliga dessa korttidsinstruktörer har kunnat rekryteras bland personal
redan kontrakterade inom Arméprojektet. Utöver direkta utbildningsinsatser har under året
lämnats stöd avseende materielunderhåll, reservdelsbeställningar, översättning av reglementen
och instruktioner samt genomförts uppföljning av främst materielhantering i fält.
Erfarenheter/bedömningar
Utbildad personal har nått ställda mål och skulle kunna fungera som instruktörer inom
respektive materielsystem. Det är dock att observera att flertalet av deltagarna under kurserna
inte är instruktörer och ej heller i framtiden kommer att verka som instruktörer. För flertalet
av kursdeltagarna har utbildningen varit befattningsutbildning, i några fall allmänmilitär
vidareutbildning.
Eftersom personalrörligheten bland NCO är låg (till skillnad från officerarna där den är hög),
bedöms utbildningseffekten av genomförda kurser vara godtagbar och ge rimlig ”uthållighet”
för de närmsta åren.
I vissa fall finns bristande förståelse avseende bataljonssystemets användande beroende på att
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utbildningen bedrivits på funktionsnivå och ej förbandsnivå. Förutom detta har officerare
endast undantagsvis deltagit i utbildningen.
Tillgänglighet till materiel är fortfarande begränsad och en ovilja att använda materiel under
utbildning är tydlig. Risk finns att materielen förvaras i förråd utan att användas och med detta
risk för eftersläpande underhåll.
12.1.9

Ingenjörutbildning

Respektive land har erhållit fordon och materiel omfattande två ingenjörkompanier. Generellt
har kraften lagts på kompletterande utbildning där respektive land och/eller de svenska
instruktörerna ansett att insatser behöver göras. Ett gemensamt område för alla tre länderna
har varit översättning av instruktioner (till engelska).
Utbildningsgruppen, totalt sex personer under olika tidslängd, har genomfört utbildning och
stödinsatser i de tre länderna på följande platser:
- Pionjärbataljonen och Pionjärskolan i Tapa Estland,
- Ingenjörkompaniet i Kadaga och Ogre Lettland samt
- Ingenjörbataljonen i Kaunas Litauen.
Från halvårsskiftet tjänstgjorde två instruktörer inom utbildningsgruppen och från oktober
reducerades utbildningsgruppen till en man.
Estland
Utbildning av ett Stabs-/underhållskompani jämte en pionjärpluton och en ingenjör/rekognoseringspluton har genomförts. Enheterna har till del varit utrustade med svensk
materiel (dock uppblandad med finsk, rysk och tysk materiel). Vecka 20-21 genomfördes
slutövning med gott resultat. Utbildningen avslutades och enheterna hemförlovades vecka 22.
Under andra halvåret lämnades stöd i mindre omfattning och då främst gällande minmateriel. I
samband med eventuella ytterligare köp av materiel från Sverige, har det från estnisk sida
påtalats behov av utbildning, rörande sådan materiel som ej ingått i tidigare donationer.
Resultat
Utbildningen och stödet har främst koncentrerats till materielutbildning vad avser
svenskdonerad ammunition i form av spräng- och tändmedel samt minor.
Totalt har 30 officerare och blivande officerare (kadetter) utbildats på ovanstående.
Pionjärkompaniet (och Pionjärskolan) har under 2003-2004 i stort fått behålla samma
officerare och NCO som under utbildningsåret 2002-2003, vilket har borgat för kontinuitet
avseende kunskap och erfarenheter. Enheterna bedöms kunna använda den svenskdonerade
materielen på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt och förrådshållningen medger att standarden på
den svenskdonerade materielen upprätthålls.
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Lettland
Någon utbildning av värnpliktiga ingenjörsoldater har inte startats i Lettland under året.
Tidigare upprättad befälskader om fyra officerare för ingenjörkompaniet, har under året
utökats till sex personer. I samband med att denna kader omgrupperades från Kadaga till
Ogre, har organisation av en ingenjörbataljon påbörjats under ledning av en ingenjörutbildad
(Tyskland) överstelöjtnant. I avsaknad av trupp har fältarbetsutbildning endast genomförts
med ovan nämnd befälskader i form av rådgivning och stöd.
Vid de två infanteribataljonerna (grupperade i Kadaga) finns fältarbetsenheter i form av
pionjärplutoner. Dessa två plutoner har genomfört viss utbildning (min-/sprängtjänst samt
maskerings-/skenmålsarbeten) med stöd från Utbgrp Ing.
Under veckorna 43 och 44 genomfördes en maskinkurs i Ogre gällande användning och vård
av den donerade svenska ingenjörmaterielen som det inte tidigare förekommit utbildning i.
Resultat
Befälskadern vid ingenjörkompaniet har med hjälp av svenska instruktörer upprätthållit
kompetensen genom ett antal kortare utbildningar i materielkännedom samt genom praktiska
övningar i sprängtjänst. Dock kommer den svenska materielen och utbildningen av officerare
och NCO inte till sin fulla rätt förrän värnpliktsutbildning påbörjas. Indikationer fanns på att
värnpliktsutbildning avsågs starta hösten 2004 men så blev inte fallet utan först i inledningen
av 2005 bedöms den komma igång.
Förrådshållningen medger att standarden på den svenskdonerade materielen upprätthålls vad
avser det ena ingenjörkompaniet (förrådsställt i Kadaga men under slutet av året delvis
omgrupperat till Ogre och Lielvarde). Det andra kompaniets förrådshållning i Valmiera är
inte tillfredsställande, vilket på olika sätt och vid flera tillfällen påtalats från projektet. Vid
avslutande besök i Valmiera 041216 kunde noteras att inflyttning i nybyggda förråd avsågs
ske först under februari 2005, sedan förrådet tömts på tillfälligt lagrad finkalibrig ammunition.
Litauen
Utbildning av två ingenjörkompanier utrustade med svenskdonerad materiel har genomförts.
Ett av kompanierna avslutade utbildningen vecka 21, det andra avslutade utbildningen strax
efter halvårsskiftet. Projektet har under veckorna 30 och 31 lämnat stöd till ingbat Kaunas i
samband med fältbrobygge i Silute i sydligaste Litauen. I samband med Arméprojektets
avslutning uppmärksammades att Ingenjörskolan i Kaunas innan årsskiftet avsågs flyttas till
Rukla.
Resultat
Ett antal kortare utbildningar/kurser (dagar/vecka) har genomförts, främst kopplade till
minarbeten och materieltjänst. Totalt har ca 30 officerare och NCO utbildats.
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Enheterna bedöms i stort kunna använda den svenskdonerade materielen på ett
säkerhetsmässigt riktigt sätt och förrådshållningen medger att standarden på den
svenskdonerade materielen upprätthålls. Dock medför den stora personalomsättningen vid
Ingbat att utbildningsbehovet ständigt förnyas och att kunskaper/erfarenheter inte tillvaratas.
Erfarenheter/bedömningar
Samarbetsklimatet mellan projektet och de tre ländernas fältarbetsplattformar har under året
varit fortsatt gott.
Estland och Litauen genomförde för andra året i rad utbildning med den svenskdonerade
materielen, vilket borgar för fortsatt god utveckling. Lettland har fortfarande inte genomfört
utbildning av ingenjörförband, vilket måste ses som en stor nackdel kopplat till användningen
och statusen av den svenskdonerade materielen.
Ofta har framförts önskemål från Estlands och Litauens sida om att ”ta nästa steg” i
utvecklingen och sätta in erhållen utbildning i ett sammanhang, fältarbetstaktik. Detta har inte
varit en prioriterad uppgift för Arméprojektet, men kan utgöra föremål för fortsatt utbyte
mellan Sverige och de baltiska staterna. Det finns ett genuint intresse för svensk
fältarbetstaktik och hur Sverige ser på utnyttjandet av materielen.
Ett annat område som faller utanför aktuellt projekt är EOD-utbildning, även detta bör beaktas
i framtiden.
Sammanfattnings- och avslutningsvis bedömer de tre ländernas funktionsföreträdare under
projektets tid bibringats sådana grundläggande kunskaper i säkerhetsmässig riktig användning
och vård av donerad materiel att denna ska kunna vara användbar under ytterligare upp till
fem år, förutsatt vård och underhåll enligt lämnade föreskrifter.
12.1.10

Brigadstabskompanier

Utbildnings- och stödinsatser
Estland
I mars 2004 placerades en instruktör vid signalbataljon i Tallin, detta på begäran av Estland.
Syftet var att under tre månader utbilda instruktörer på brigadstabsmateriel. Detta stöd avbröts
efter en månad eftersom signalbataljon ej gav tillräckligt utrymme för den utbildning dom
själva begärt. Under den månad som vår instruktör fanns på plats genomfördes dock ett bra
förstegsarbete inför slutövningen Kevadtorm.
Slutövning Kevadtorm genomfördes under 3 veckor i maj månad i trakten av Rakvere. Ett
brigadstabskompani upprättades av esterna själva på ett utomordentligt sätt. Ingen
97

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

2005-

Bilaga 4 till
23 386:62482

omgruppering av brigadstaben genomfördes varför systemet inte blev prövat fullt ut.
Brigadstaben stöddes med en instruktör under hela övningen.
Vid signalbataljonen i Tallin genomfördes i september en tvåveckors utbildning på
brigadstabsmateriel. Utbildningen vände sig till instruktörer som skall utbilda värnpliktiga på
materielen i början av 2005. Estniska officerare genomförde själva utbildningen med stöd av
två instruktörer från projektet.
Under augusti – september genomfördes en tre veckor kurs i stabsmateriel bataljonsstab i
Vöru. I övningen deltog 7 instruktörer från olika förband i Estland. Detta får ses som bristande
planering från esternas sida, då förutsättningarna var att 20-25 elever skulle delta.
Semesterperioden gjorde att esterna ej kallade elever i erforderlig tid.
Lettland
Stöd till signalbataljon i Riga har genomförts under hela året. Kompanichefen vid bataljonen
bröt benet under sommaren och blev ersatt av annan officer. Efter detta blev det svårare för
oss att delta i planering och utbildning. Den nye kompanichefen talade inte engelska. Vi
kunde också se en viss förändring till oss, efter inträdet i NATO.
Signalbataljonen genomförde under mars 2004 en ”slutövning” i 5 dagar med brigadstabsmateriel. Upprättande och utbyggnad av datanätverk gick över förväntan. Ett mindre
antal brigadstabsmedlemmar deltog i övningen.
På vår inrådan genomfördes en materielvårdskurs för instruktörer vid signalbataljonen i Riga
enlig modellen ”Vård 80”. Kursen genomfördes under en vecka med fem instruktörer och
därefter genomförde instruktörerna själva (med stöd från gruppen) utbildning med
värnpliktiga under två veckor med ett gott resultat.
En materielövning för bataljonen i Kadaga genomfördes under en vecka i mars-april. 7 elever
deltog och vi kunde konstatera att materielstatusen var mycket bristfällig på den materiel vi
använde. Detta gjordes bataljonschefen uppmärksammad på och han satte snabbt in resurser
för att åtgärda bristerna.
Litauen
Stora problem att få delta och genomföra verksamhet i Litauen under året. Många kontakter
och diskussioner togs av projektledaren, men intresset från litauerna var överlag litet.
Under juni 2004 genomfördes en stabs – materielövning på bataljonsnivå under en vecka i
Taurage. Under samma tid genomfördes en instruktörsutbildning på brigadstabsmateriel i
Vilnius. Syftet var dels att samla materielen till en plats och att utbilda på dom hytter som
varit uppställda utomhus och oanvända under ett år. Responsen för denna utbildning var
inledningsvis dålig från brigadstaben sida, då de ansåg att den svenska brigadstabsmaterielen
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inte skulle ingå i krigsorganisationen. En förevisning av brigadhytter genomfördes för hela
brigadstaben, som då ansåg att det var en bra övning och att hytterna kunde användas som
undervisningsmateriel och till vissa delar i fortsatt organisationsarbete.
Slutsatser och bedömningar
Projektet har under året haft utåtriktad informationsverksamhet i syfte att ge de tre länderna
goda möjligheter att utveckla ledningskompanier utrustade med främst f d svensk materiel. I
Riga produceras inledningsvis ett ledningskompani som helt och hållet innehöll f d svensk
materiel och som tillvaratog våra mångåriga erfarenheter vad gäller organisation och nyttjande
av mtrl. I såväl Tallinn som Vilnius planerades utveckling av modifierade ledningskompanier
med utbildningsstart 2004. Dessa skulle innehålla f d svensk materiel i stor omfattning.
Under 2004 genomfördes en ominriktning av vår utbildning. Utbildningen genomfördes med
enbart instruktörer (officerare och NCO) och dessa skulle som instruktörer själva leda
utbildningen av vpl. Med den personalplanering och personalrörlighet som länderna har så
innebar det svårigheter att få genomföra utbildning i den omfattning vi önskade samt att få
”rätt” deltagare och tillräckligt antal till de redan planerade kurserna.
Andra halvåret 2004 blev turbulent både för svenska instruktörer och för de baltiska länderna.
Inträdet i EU och medlemskapet i NATO medförde att stor del av den tidigare
utbildningsplaneringen fick revideras. Letterna och litauerna trodde att den svenska
brigadstabsmaterielen skulle ersättas av ”bättre” NATO materiel och intresset för fortsatt
utbildning på den ”svenska” materielen svalnade. Esterna ansåg dock fortfarande att den
donerade mtrl höll hög klass och att det skulle ta tid att ersätta denna. Under december 2004
ändrades litauernas uppfattning, efter påtryckning från danskarna, där de påtalade att någon
ersättningsmateriel för den svenska brigadstabsmaterielen troligen inte skulle ske dom
närmaste 5 åren. Letterna ansåg (december 2004) att materielen delvis kunde användas för
utbildning, men inte fullt ut ingå i krigsorganisationen.
Stor del av andra halvåret 2004 har nyttjades till att organisera upp materiel mm efter den
verksamhet som genomförts under åren. Översättningsarbete av manualer och instruktioner
till engelska genomfördes och har överlämnats till respektive land.
Projektavslutning
Arméprojektet avslutades 2004-12-31.
12.1.11

Arméprojektet – Förbandsöverföringar (samtliga länder)

Förbandsöverföringarna till de Baltiska länderna avslutades i huvudsak i och med utgången av
2003. Smärre kompletteringar har genomförts under första halvåret 2004. I och med detta är
överföringarna av Infanteribataljoner, Lednings- och Ingenjörskomp slutförda. Under 2004 har
därutöver stöd givits till materielöverföringar för andra projekt, främst BALTMED.
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Projektet har under vecka 424 genomfört kurs efter Estniskt önskemål för förrådspersonal i
Estland. Kursen har genomförts på svenska fordon, fältkök och vapen. Syftet har varit att ge
förrådspersonal kompletterande materielsystemkunskap på den svenska materiel.
Förrådssituationen i alla tre länderna får fortfarande anses som acceptabel. Den mest positiva
utvecklingen sker i Estland, där en hel del nyproduktion/ renovering av förråd pågår.
12.1.12

Luftvärnsprojektet - Luftvärnsbataljon 40/48 (Lettland och Litauen)

Utbildnings- och stödinsatser
Luftvärnsprojektets arbetsinriktning och organisering har, även för 2004 följt fastlagda
projektplaner, för respektive land, som i sin tur varit nedbrutna i utbildningsplaner (Train- and
Equipplan, TEP, D).
Första halvåret 2004 var en beslutad förlängning av projektet, efter formell hemställan från
respektive land under hösten 2003.
Den avslutande kurs-och utbildningsstödsverksamhet, under vintern/våren, TEP D, har främst
inriktats mot:
• repetitionskurser för systemtekniker på Cig 790 och PS 70,
• utbildning i övningsplanering och skjutfälts- samt verksamhets- och säkerhetsfrågor,
• kompletterande förbandsinstruktörsutbildning,
• stridsledar- och radaroperatörsutbildning,
• gemensam stabstjänstövning för befästande av planerings- och stabstjänstrutiner samt
förbandsövningar.
Allt sammantaget med målsättningen att säkerställa operativa förband, på respektive
utbildningsplats, på minst kompaninivå med operativ bataljonsledningsresurs.
Den fast anställda personalen är idag ca 75 i Lettland respektive ca 150 officerare/befäl i
Litauen. Medan värnpliktsutbildningen fortsatt i Litauen, med ca 75 värnpliktiga/ kompani,
har den lettiska bataljonen, sedan sommaren 2003, endast omfattat fast anställd personal från
menig till förbandschef.
Utbildningen har genomförts som nationell och centraliserad kursverksamhet samt som stöd
vid planering och genomförande av förbandsutbildning.
Den
centraliserade
kursverksamheten
har
under
året
koncentrerats
förbandsövningsplanering, radaroperatörstjänst samt en gemensam stabstjänstövning.

till

Övningsplanerings- och radaroperatörsutbildningen har även för 2004 genomförts vid Lv 6 i
Halmstad, numera dock, i det närmaste, helt bekostade av respektive luftvärnsbataljon och
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med främsta syfte att kunna planera egna bataljonsövningar samt operera i telestörd miljö.
Stabstjänstövningen (CPX 04) avslutade en serie av stabsövningar, med det främsta syftet att
kunna planera för och leda en luftvärnsbataljon i aktuella hotbilder, enligt NATO STANAG
och i en internationell miljö.
En viktig ambition var har också att höja bataljonernas planerings-, administrativa, och
taktiska förmåga genom att ytterligare utbilda i och stödja färdigställandet av orderverk samt
stående ordrar (SOP).
Totalt har ca 98 elever deltagit i 11 kurser med en genomsnittlig kurstid på två veckor.
Samtliga kurser har genomförts med godtagbart till bra resultat.
De i utbildningsplanen, TEP A, lagda ambitionen för översättning av reglementen, manualer
och instruktionshandböcker har slutförts i de båda länderna med översättning av fyra manualer
i Lettland samt fem i Litauen.
Så långt möjligt är därmed, i stort, all materiel överförd och förrådsställd i god ordning samt
torrluftad, i för ändamålet lämpliga förrådsbyggnader, i såväl Lettland som Litauen.
En kvarvarande oklarhet i Lettland är den beslutade överföringen av 40/48-materielen
(exklusive PS 70), kunskaper och stridsuppgifter till Zemmessardze, inför anskaffning av RBS
70 till nuvarande luftvärnsbataljon.
Hur denna överföring skall kunna åstadkommas med godtagbart resultat är for närvarande
oklart.
Luftvärnsprojektet – Baltic Air Defense Training Team, BADTT, avslutades i såväl Lettland
som Litauen i och med juni månads utgång.
Under maj och juni genomfördes, i regi av respektive C Flygvapnet, mycket värdiga ”Farewell
Ceremonies”, där personalen avtackades och medaljerades för förtjänstfulla insatser. Det är
ingen överdrift att påstå att detta projekt blivit mycket uppskattat och starkt bidragit till
etablerandet av en god luftförsvarsförmåga i såväl Lettland som Litauen.
Till det goda resultatet talar också den formella hemställan om förlängning som överlämnades,
under hösten 2003, och som medförde beslutet om förlängning till sommaren 2004.
12.1.13

Utrustningsprojektet (samtliga länder)

Utbildningsmateriel till Arméprojektet
Till Estniska Försvarsmakten har i samband med slutövning ”KEVADTORM” levererats 7,62
mm lösa patroner. Förnödenheterna har kommit till användning för avsett ändamål. Estniska
Försvarsmakten har fakturerats för de patroner vilka inte rymdes inom anvisad budget. Vidare
har år 2004 levererats bl.a. barlastad övningsammunition till granatgevär och
övningsstridsvagnsminor.
Inga särskilda leveranser av utbildningsmateriel har skett till arméprojektet i Lettland och
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Litauen år 2004.
Estland
Materieldonation Armé
Försvarsmakten i Estland har efter NATO-inträde anmält att man önskar reducera de mängder
ammunition man tidigare äskat från Sverige. En första dialog är genomförd och Estniska
Försvarsmakten har under hösten 2004 inkommit med sina reviderade (reducerade) behov av
svensk överskottsammunition till Försvarsmakten. Arbetet med utbildning i
ammunitionsövervakning, syftande till att övervaka från Sverige mottagen ammunitions
funktion – säkerhet – tillförlitlighet har fortsatt under år 2004. En veckolång kurs har
genomförts av FMV på uppdrag av HKV. Kursen syftade bl.a. till att förbereda deltagarna på
den amövervakningsskjutning som genomfördes i Lettland under augusti månad år 2004.
Vissa av de förnödenheter som överförts till Försvarsmakten i Estland år 2001 – 2002 har
efter NATO inträdet blivit övertaliga, dvs. de passar inte in i den nya strukturen. I samverkan
med Inspektionen för Strategiska Produkter och Estniska Försvarsmakten har en PM
upprättats av vilken principer för förnödenhetsavveckling framgår.
Leveranser av överskottsammunition har genomförts enligt plan år 2004, säkerheten i
mottagande förråd har kontinuerligt följts upp genom FM LOG försorg.
RESMAT (reservmateriel)
Under år 2004 har ca 27 000 reservdelar till Ltgb 941 (lastterrängbil 941) levererats till
Försvarsmakten i Estland. Vidare har förrådsinredning (hyllor) överförts till reservdelsförrådet
i Tapa.
Vissa leveranser av fordon för reservdelsåtervinning har genomförts år 2004. Vidare har
Försvarsmakten i Estland, som andra baltiskt land, lagt en beställning till FM LOG Resmat
avseende frekventa reservdelar till Bv 206, Tgb 11/13/20. Beställningsvärdet uppgick till 120
kkr.
Under hösten 2004 genomförda materielsystemdialoger syftande till att identifiera vilka förråd
svenska materielsystem som avses användas i framtiden, i vilken omfattning och i hur många
år har inte givit önskat resultat. Mot bakgrund av pågående omstrukturering från
territorialförsvar till insatsförsvar enligt NATO anvisningar är behovssättning av ny
krigsorganisation ej genomförd. Arbetet beräknas vara genomfört år 2005 och då planeras ny
materielsystemdialog att genomföras.
Lettland
Materieldonation Armé
Försvarsmakten i Lettland har efter NATO-inträde anmält att man önskar reducera de
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mängder ammunition man tidigare äskat från Sverige. En första dialog är genomförd och
Lettiska Försvarsmakten har under hösten 2004 inkommit med sina reviderade (reducerade)
behov av svensk överskottsammunition till Försvarsmakten. Arbetet med utbildning i
ammunitionsövervakning, syftande till att övervaka från Sverige mottagen ammunitions
funktion – säkerhet – tillförlitlighet har fortsatt under år 2004. En veckolång kurs har
genomförts av FMV på uppdrag av HKV. Kursen syftade bl.a. till att förbereda deltagarna på
den amövervakningsskjutning som genomfördes i Lettland under augusti månad år 2004.
Vissa av de förnödenheter som överförts till Försvarsmakten i Lettland år 2000 – 2002 har
efter NATO inträdet blivit övertaliga, dvs. de passar inte in i den nya strukturen. I samverkan
med Inspektionen för Strategiska Produkter och Lettiska Försvarsmakten har en PM upprättats
av vilken principer för förnödenhetsavveckling framgår.
Leveranser av överskottsammunition har genomförts enligt plan år 2004, säkerheten i
mottagande förråd har kontinuerligt följts upp genom FM LOG försorg.
RESMAT (reservmateriel)
Under år 2004 har ca 23 000 reservdelar till AK 4 (automatkarbin) och ca 52 000 reservdelar
till Ltgb 939 (lastterrängbil) levererats till Försvarsmakten i Lettland. Vidare har
Försvarsmakten i Lettland, som första baltiskt land, lagt en beställning till FM LOG Resmat
avseende frekventa reservdelar till Bv 206, Tgb 11/13/20. Beställningsvärdet uppgick till 150
kkr. Vissa leveranser av fordon för reservdelsåtervinning har skett år 2004.
Under hösten 2004 genomförda materielsystemdialoger syftande till att identifiera vilka förråd
svenska materielsystem som avses användas i framtiden, i vilken omfattning och i hur många
år har inte givit önskat resultat. Mot bakgrund av pågående omstrukturering från
territorialförsvar till insatsförsvar enligt NATO anvisningar är behovssättning av ny
krigsorganisation ej genomförd. Arbetet beräknas vara genomfört år 2005 och då planeras ny
materielsystemdialog att genomföras.
Litauen
Materieldonation Armé
Försvarsmakten i Litauen har efter NATO-inträde anmält att man önskar reducera de mängder
ammunition man tidigare äskat från Sverige. En första dialog är genomförd och Litauiska
Försvarsmakten har under hösten 2004 inkommit med sina reviderade (reducerade) behov av
svensk överskottsammunition till Försvarsmakten. Arbetet med utbildning i
ammunitionsövervakning, syftande till att övervaka från Sverige mottagen ammunitions
funktion – säkerhet – tillförlitlighet har fortsatt under år 2004. En veckolång kurs har
genomförts av FMV på uppdrag av HKV. Kursen syftade bl.a. till att förbereda deltagarna på
den amövervakningsskjutning som genomfördes i Lettland under augusti månad år 2004.
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Vissa av de förnödenheter som överförts till Försvarsmakten i Litauen år 2000 – 2002 har
efter NATO inträdet blivit övertaliga, dvs. de passar inte in i den nya strukturen. I samverkan
med Inspektionen för Strategiska Produkter och Litauiska Försvarsmakten har en PM
upprättats av vilken principer för förnödenhetsavveckling framgår.
Leveranser av överskottsammunition har genomförts enligt plan år 2004, säkerheten i
mottagande förråd har kontinuerligt följts upp genom FM LOG försorg.
RESMAT (reservmateriel)
Under år 2004 har ca 17 000 reservdelar till AK 4 (automatkarbin) och ca 50 000 reservdelar
till Ltgb 939 (lastterrängbil) levererats till Försvarsmakten i Litauen. Vissa leveranser av
fordon för reservdelsåtervinning har skett första halvåret 2004.
Under hösten 2004 genomförda materielsystemdialoger syftande till att identifiera vilka förråd
svenska materielsystem som avses användas i framtiden, i vilken omfattning och i hur många
år har inte givit önskat resultat. Mot bakgrund av pågående omstrukturering från
territorialförsvar till insatsförsvar enligt NATO anvisningar är behovssättning av ny
krigsorganisation ej genomförd. Arbetet beräknas vara genomfört år 2005 och då planeras ny
materielsystemdialog att genomföras.
12.1.14

Verkstadsprojektet (samtliga länder)

Allmänt
Stödet till verkstäderna har under våren nedgått till förmån för logistiknivån. Ominriktningen
har skett på grund av att verkstäderna ej kan utvecklas mera, då logistiknivån ej har kunskap
och förståelse för hur verkstäder ska drivas. Ett stort hinder för utveckling är att försörja
verkstäderna med reservdelar. Överföringsprojektet har tillsammans med RESMAT tagit fram
ett kontraksförslag, så att de Baltiska staterna kan köpa reservdelar på samma villkor som de
svenska verkstäderna. Estland och Litauen har fått sina reservdelsatser kompletterade under
hösten och specialreservdelar har överförts. För att skapa förståele och kunskap om de
donerade reservdelarna och reservdelsatser har en databas för varje land skapats som kommer
att vara tillgänglig för länderna i feburari månad 2005. I databasen finns alla reservdelar
upplagda samt vart reservdelarna finns.
Utrustning
Under projektet har cirka 150 ton verkstadsutrustning överförts till varje land. Under våren har
den nya verkstaden i Tapa Estland fått sin utrustning.
Under sommaren och hösten har Almnäsverkstaden överförts till luftvärnsbataljonen i
Lielvarde, Lettland, samt till flygbasen och luftvärnsbataljonen i Siauliai, Litauen. Mindre
partier av övertalig utrustning, överförs kontinuerligt till luftvärnsprojektet, flygbasprojektet
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och Ps 239-projektet
Instruktörer
Under våren har projektet haft en verkstadsinstruktör placerad i Lettland, en i Estland och fram
till 03-31 en i Litauen. Efter 03-31 har verkstadsprojektledaren tillsammans med
generalstabsrådgivaren stöttat logistiknivån i Litauen.
Utbildning
Under våren har lokal utbildning genomförts på många platser. Inriktningen har varit säkerhet
vid handhavande samt systemförståelse.
Utbildning i reservdelsförsörjning har genomförts i samtliga tre baltiska stater.
Utbildningsmålet har varit att deltagarna skulle ha förståelse för hur resevedelsförsörjning går
till och hur de donerade reservdelssatserna används på olika nivåer. Alla deltagarna är också
utbildade på att finna reservdelar i databas. Utbildning kommer att fortsätta under 2005 på så
många platser som möjligt.
En signalmekanikerkurs på 5 veckor genomfördes under hösten 2004. Den avslutades den 1
oktober, med tre elever från Estland och två elever från Litauen. En elev från Lettland var med
under en vecka . Kursen omfattade daglig tillsyn, särskild tillsyn och avhjälpande underhåll av
teleutrustning, elverk och ledningsfordon på bataljons- och brigadnivån. Större delen av
utbildningen har varit på ledningskompaniets materiel. Utbildningen har genomförts vid
Stabsbataljonen i Riga och vid verkstaden i Kadaga, Lettland. Eleverna har en hög
utbildningsståndpunkt vilket har medfört att utbildningen har gett ett gott resultat.
Läget vid verkstäderna
Estland har under året invigt sin nya verkstad i Tapa. Verkstaden har samma standard som en
svensk markverkstad. Personalen har en bra utbildning och en bra ledning. Personalen har
övats under Kevadtorm och visat att man kan reparera ett stort skadeutfall under kort tid.
Reservdelsförsörjningen har fungerat vid verkstaden i Tapa. Bristen på reservdelar har varit
stor vid övriga verkstäder i landet.
Lettland har två stora problem, personalförsörjning och reservdelsförsörjning.
Reservdelsförsörjningen fungerar ej på grund av lång handläggningstid och brist på datorstöd.
Ny verkstad är under projektering i Kuldiga där verkstadsprojektet har stöttat med underlag.
En temporär verkstad är planerad i Lielvarde för underhåll av RBS 70 materiel.
Litauen har under våren omorganiserat hela försvarsmakten och har i dag ingen fungerande
verkstadsorganisation. Verkstäderna som finns är enbart till för den bataljon som understöds.
Övrig verksamhet
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Många punktinsatser har genomförts under året såsom:
• kontroll av 300 övningsvapen i de tre länderna med stöd av verkstaden i Kadaga,
• stöd vid projektering av ny verkstad i Kuldiga, Lettland,
• stöd vid installation av verkstadsutrustning i Tapa, Estland,
• information hur den svenska underhållsutrustningen kan användas i ett NATO koncept.
Mycket tid har också gått åt att anskaffa och översätta handhavande manualer och
verkstadsmanualer till engelska. Syftet med översättningarna är att materielen skall användas
på ett säkert sätt och att materielen ska kunna underhållas. Manualer, verktygssatser och
reservdelssatser är till 90 % översatta och finns i tre databaser.
Planerad verksamhet
Översättningsarbetet och utveckling av hemsidorna kommer att forsätta under nästa år. Under
våren kommer en vapenmekanikerutbildning att genomföras under två veckor i Litauen.
Utbildningen kommer att omfatta donerade vapensystem övriga lätta vapentyper som finns i
de tre länderna. Kursen kommer att vara startskottet för en omläggning av verksamheten när
det gäller praktisk utbildning. All kraft kommer att användas till donerade vapensystem för att
höja drift- och personsäkerheten vid användning. Statusinventering över verkstäder och
reservdelsförråd kommer att forsätta under 2005.
Verkstadsprojektet avslutas 2005-12-31. De sista månaderna av året kommer att avändas till
avveckling av verksamheten. Efter 2005 måste det finnas en deskfunktion så att hemsidorna
kan uppgraderas och att frågor från länderna kan besvaras när det gäller underhåll av den
donerade materielen.
12.1.15

Materieldonation flygvapenmateriel (samtliga länder)

Övergripande verksamhet
Flygbasmaterielprojektet har under första halvåret 2004 genomfört dialog med ansvariga för
Flygvapnet och Logistik organisationerna i Estland, Lettland och Litauen.
Materielöverföring
De materieldonationer som genomförts under 2004 har varit kompletteringar av tidigare
donerad utrustning, reservdelar, reservdelskataloger och underhållsföreskrifter.
Utbildning
Grundläggande utbildning vid F17 avseende PAR (PN-671) har genomförts med elever från
Estland och Litauen. Operatörsutbildning samt teknisk underhållsutbildning planeras
genomfördes under september månad vid F17 och FMHS. Under dialogerna har framkommit
ett behov av utbildning inom området flygbas/flygplatsdrift samt teknisk utbildning avseende
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donerad materiel. Chefen FTS vid FMHS har vid dialogtillfällena i resp. land presenterat det
utbildningsutbud som kan erbjudas av Försvarsmakten i Sverige samt de kostnader som
uppkommer vid genomförandet.
Estland
I mars genomfördes ett besök vid Ämaribasen med inriktning att presentera ett förslag till
utbildningsplan för teknisk personal. Vid detta tillfälle informerades om de åtgärder som
erfordras vid driftsättning av den under 2003 donerade PAR- utrustningen
(landningshjälpmedel).
Grundläggande utbildning vid F17 avseende PAR (PN-671) har genomförts med 4 elever från
Estland.
Operatörsutbildning samt teknisk underhålls utbildning planeras genomföras under september
månad vid F17 och FMHS.
Lettland
Under 2004 har materieldialog genomförts i mars vid Logistikstaben i Riga samt flygbasen
Lielvarde. Under besöket framkom en stark önskan om upprättande av ett dokument som
reglerade de kommande donationerna av materiel för flygbas/flygplatsdrift.
Representanter för det Lettiska flygvapnet framförde en önskan om att besöka
avvecklingsterminalen i Arboga för att bilda sig en uppfattning om den materiel som finns
som överskott i Försvarsmakten.
Besöket samordnades med verkstadsprojektet och genomfördes under en dag i maj. Den
aktuella materielen förevisades och representanterna avsåg att återkomma med framställan om
donation av materiel.
Litauen
I maj genomfördes ett besök vid Siauliaibasen med inriktning att presentera ett förslag till
utbildningsplan för teknisk personal. Vid detta tillfälle informerades om de åtgärder som
erfordras vid driftsättning av den under 2003 donerade PAR- utrustningen
(landningshjälpmedel).
Ett ”Mutual Understanding” mellan projektet, AeroTech Telub och Flygvapnet i Litauen är
upprättat och kommer att ligga till grund för resp. åtagande i driftsättningsprocessen av PAR
anläggningen.
Grundläggande utbildning vid F17 avseende PAR (PN-671) har genomförts med 4 elever från
Litauen
Operatörsutbildning samt teknisk underhålls utbildning genomfördes under september månad
vid F17 och FMHS
Kompletterade materieldonationer har framställts som önskemål och är under utredning
avseende tillgång bland FM materielöverskott.
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BALTMED-projektet (samtliga länder)

Allmänt
Målsättningen med sjukvårdsprojektet BaltMed är att implementera svensk donerad
sjukvårdsmateriel och viss sjukvårdsutbildning vid de Baltiska ländernas försvarsmakter.
Syftet är att materielen skall kunna hanteras på ett tekniskt och funktionellt riktigt sätt.
Den övergripande måluppfyllanden är i huvudsak hittills uppnådd då det i respektive land
finns personal som kan hantera den svenska donerade materielen på ett riktigt sätt. Det är nu
upp till länderna själva att sprida denna kunskap till en vidare krets. Härvid kan visst stöd
erfordras från svensk sida.
De materielleveranser och kurser som under året genomförts har i allt väsentligt nått ställda
utbildningsmål. Under året har Estland erhållit ett brigadsjukvårdskompani och Litauen ett
fältsjukhus utom fordon. Både länderna har på ett mycket bra sätt understött leveranser,
förrådsställning och utbildning.
Projektets omfattning
Projekt BaltMed (Försvarsmedicinskt stöd till de Baltiska länderna) påbörjades 1999 och
omfattar:
• fredssjukvård, HSE vid totalt 15 st garnisoner
• krigssjukvård inom bataljons ram, ett 70-tal bataljonsförbandsplatser, ett
brigadsjukvårdskompani /land samt materiel ur fältsjukhus till två länder.
Delprojektet fredssjukvård är i princip avslutat, men i Estland är endast en HSE hittills
upprättad med svensk materiel. Ombyggnad av övriga HSE skall slutföras innan materielen
förs på plats, vilket sker under 2005. Totalt har 15 HSE-utrustningar levererats och viss
utbildning genomförts.
Delprojekt krigssjukvård inom bataljons ram (sjukvårdsmateriel och förband, utbildning enl.
första hjälpen och kvalificerad första hjälpen) har också avslutas. Totalt har 73
bataljonsförbandsplatser och 78 kompanisamlingsplatser överlämnats.
Under hösten 2003 påbörjades delprojekt, krigssjukvård – inom brigad, med leverans av ett
brigadsjukvårdskompani till Litauen samt genomfördes en gemensam baltisk kurs för
brigadsjukvårdskompani i Kaunas, Litauen. Våren 2004 levererades det andra kompaniet till
Estland. Till Lettland sker leverans under hösten 2005.
Delprojekt, krigssjukvård – fältsjukhusmateriel, påbörjades under hösten 2004 då huvuddelen
av materielen från ett fältsjukhus levererades till Litauen. Vidare levererades viss
krigskirurgimateriel till Litauiska Hälsoministeriet för vidare befordran till Vilnius University
Hospital. Samtidigt genomfördes en baltisk fältsjukhusmaterielkurs för estniska och litauiska
elever (Lettland har avsagt sig denna materiel). Under våren 2005 levereras sedan det andra
fältsjukhuset till Estland.
Genomförd verksamhet 2004
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Fredssjukvård
Under 2004 har uppföljning av levererad materiel och handhavande skett vid samtliga
garnisoner som erhållit svensk HSE-materiel. Viss ersättning har levererats för ej
fungerande materiel. Uppföljning har skett vid följande förband/garnisoner:
Estland
Garnisonerna i PALDISKI, PÄRNU och vid JÖGEVA-förråd som förrådshåller mtrl för
garnisonerna i VÖRU, TAPA och VIRU.
Lettland
Garnisonerna i ADAZI, LIEPAJA, ALUKSNE och RIGA (Special Task Unit och HQ
bataljonen).
Litauen
Garnisonerna i RUKLA, KLAIPEDA, VILNIUS (Officersakademin), KAUNAS (MMS) och
PANEVECYS.
Krigssjukvårdsmateriel
Land/ tid Verksamhet
Erfarenheter
Estland Leverans av ett brigadsjukvårdskompani. Kompaniet Väl organiserat och bra
(April-maj) förrådsställt vid garnisonen i TAPA.
förråd iordningställt
Litauen
(Aug-nov)

Leverans av ett fältsjukhus (utom fordon). Enheten
förrådsställd vid Lit. Military Medical Service (MMS)
förråd i KAUNAS. Dessutom krigskirurgimateriel till
Litauiska Hälsoministeriet för vidare befordran till
Vilnius University Hospital.

Utbildningar
Land
Verksamhet
Baltikum Baltic Brigade Medical Officers Course som deltog i
(Feb-mars) TSÖ 04 med 3 stabsläkare/land. Denna del av kursen
genomfördes med stöd från FHS och Baltic Defence
College (BDCOL) vid S 1 ENKÖPING.
Estland Estonian Brigade Medical Company Course. En veckas
(April)
fortsättningskurs i TAPA med 15 elever (läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare). Totalt 4 svenska instruktörer
genomförde kursen under 3 veckor.
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Baltikum Baltic Field Hospital Equipment Course del 1 och för
/ Litauen Litauiska elever även del 2. Kursen genomfördes vid
(Sept-okt) MMS, KAUNAS under 4 veckor. Totalt deltog 20
Estniska och 21 Litauiska elever (läkare, sjuksköterskor
sjukvårdare).
Totalt 11 svenska instruktörer
genomförde kursen under 4 till 7 veckor.
Estland Planerad utbildning i samband med leveranser av HSE
–
sjukvårdsmateriel har inställts pga. ombyggnationer av
HSE och centralförrådsställning.
Övrigt
Land
Verksamhet
Baltikum Deltagande i arbetsgrupp -möten angående Baltisk
stabsläkarutbildning 2005-2006. Projekt BaltMed ingår
i detta samarbete och kommer att delta i kommande
kurser med en lärare.
Estland Uppföljning av Estniska sjukvårdsförband utrustade
(Maj)
med svensk materiel i samband med övningen
KEVADTORM 04.
Lettland Projektledaren har varit observatör vid NATO/PfPoch
övning MEDCEUR 04. Vid övningen i KLAIPEDA
Litauen deltog 12 nationer och mer än 60% av materielen var
svensk levererad sjukvårdsmateriel och fordon.
(Juli)
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Välorganiserad
med
bra stöd från Lit MMS
Stort genomslag i press
och TV.

Erfarenheter
Stora framsteg då
NATO kräver denna
kompetens
Mtrl används på ett
adekvat sätt
Stor uppskattning av
svensk mtrl. Flera
stater önskar motsv.
sjukvårdsstöd
av
Sverige

Instruktörer vid BaltMed
Under året har projektet haft totalt 18 st sjukvårdsinstruktörer för tjänstgöring i Baltikum.
Officerarna, tre sjuksköterskor och en förrådsmästare har i huvudsak varit anställda av
SWEDINT och tjänstgjort under projektledaren. Instruktörerna har på ett professionellt sätt
genomfört leveranser och utbildning.
Sammanfattning
Projekt BALTMED har genomförts enligt upprättad projektplan och på ett för Sverige och
FM omvittnat hedrande sätt. Tillräckliga kunskaper och färdigheter har bibringats baltiska
officerare och NCO´s för fortsatt självständig utbildning och nyttjande av materielen.. Visst
fortsatt stöd på främst underhållssidan föreligger, men detta stöd lämnas under 2005 innan
projektet avslutas.
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PS-239 (Litauen)

Svenska försvarsmakten har under 2004 lämnat teknisk support vid driftsättning av den andra
Ps-239 sjöövervakningsstationen i Litauen.
Anläggning 2 i Litauen var driftsatt och gick i provdrift första halvåret 2004. När den
litauiska marinen därefter skulle påbörja ombyggnad av operatörsrum i befintlig byggnad
visade det sig att man var tvungen att bygga nytt eftersom att lokalerna var undermåliga. Detta
fick till följd att man var tvungen att demontera radarn och masten och gjuta nya fundament
för mastens staglinor då det ej gick att bygga ny byggnad för OP-rum med den dåvarande
antennplaceringen.
Nya fundament är gjutna och radarn med den nya byggnationen beräknas vara i drift hösten
2005.

12.1.18

Hemvärnsprojektet (samtliga länder)

Inledning med sammanfattning
Uppdraget har fullföljts i allt väsentligt enligt plan och den utbildningsverksamhet som
genomförts har nått uppsatta mål, utvärderingar visar att konceptet motsvarar efterfrågad nivå.
Verksamheten har bedrivits med en mindre omfattning än tidigare, främst på grund av att
avvecklingen av projektet påbörjats enligt utgivna direktiv från GRO BALT och att
verksamheten därmed allt mer styrts över från projektet till ordinarie bilateralt samarbete.
Projektet avslutas under 2005.
Genomförd verksamhet 2004
Följande verksamhet har, utifrån
hemvärnsprojektet under 2004.

givna

verksamhetsuppdrag,

genomförts

inom

Ledning
Dialoger och diskussioner avseende verksamhetens omfattning i samband med projektets
avveckling 2005 har genomförts. Kontakter har knutits i linjeorganisationen för fortsatt
bilateralt samarbete inom ramen för hemvärnsverksamheten i Sverige och de tre baliska
staterna. Överförande av kontaktnät till ordinarie hemvärnsorganisationen med kraftsamling
till Rikshemvärnsavdelningen har påbörjats.
Estland
Estnisk chefskurs genomfördes vid HvSS v.423-424 med åtta deltagare ur Kaitzeliit HQ samt
distrikten. På grund av bristande språkkunskaper hos eleverna fick utbildningen genomföras
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med omfattande tolkhjälp. Utbildningen innehöll taktisk planering, med bl. a ett HNS moment
som avslutades med samverkan med brittisk NATO officer, samt delar ur konceptet
utvecklande ledarskap. Denna kurs, som upplevs som den mest uppskattade i den estniska
serien, avslutar preliminärt Kaitzeliit engagemang inom ramen för chefskurser inom projektet.
I och med denna utbildningsomgång har större delen av distriktschefer, stabscheferna samt C
G3 (motsv.) genomfört chefskursen.
Estland deltog med ett lag under Rikstävlingen för hemvärns- och frivilligungdom vilken
genomfördes vid HvSS 08-27--29. Laget placerade sig på sjätte plats av femtiotvå lag.
Lettland
Under 2004 har den andra i serien av chefskurser för Zemessardze officerare genomförts med
fjorton deltagare, främst tjänsteförrättande och aktiva bataljonchefer. Utbildningen innehöll
taktisk planering, med bl. a ett HNS moment vilket avslutades med direkt samverkan med
brittisk NATO officer, samt delar ur konceptet utvecklande ledarskap. Utöver det direkta
utbildningsresultatet uppfattas möjligheten till ett nationellt nätverksbyggande mellan
bataljonerna mycket positivt. Kursen genomfördes vid HvSS v.439-440.
Lettland deltog med ett lag under Rikstävlingen för hemvärns- och Frivilligungdom vilken
genomförs vid HvSS 08-27--29. Laget placerade sig på trettonde plats av femtiotvå lag.
Två lettiska elever deltog i den ungdomsledarutbildning som genomfördes på HvSS v435
tillsammans med elever från Sverige.
Två svenska ungdomslag (pojkar / flickor) från Skaraborgsgruppen och Norra
Smålandsgruppen deltog i Jaunsardze tävling vilken genomfördes i Preili 2004-07-27—28.
Lagen placerade sig på 26 respektive 32 plats i grupptävlingen. En tredjeplats i orientering och
springskytte var de bästa individuella placeringarna.
Litauen
Kompanichefskurs för 20 yrkesofficerare från KASP genomfördes v 424-425 på plats i
Litauen. KASP har svarade upp exemplariskt på kraven på förberedelser och avdelade mycket
kvalificerad personal såväl som instruktörer som elever. Denna kurs genomfördes utöver de
fyra ursprungligt planerade och tidigare genomförda utbildningsomgångarna. Kursen
föranleddes av de förändrade uppgifter som KASP erhållit, främst inom ramen för HNS,
skydd av objekt och ”key area defence”. Efter slutförd utbildning är avsikten att KASP, med
stöd av från hvprojektet överlämnat utbildningskoncept, skall genomföra fortsatt
kompanichefsutbildning i egen regi.
Litauen deltog med ett lag under Rikstävlingen för hemvärns- och FBU ungdom vilken
genomfördes vid HvSS helgen 08-27--29. Laget placerade sig på tjugosjunde plats av
femtiotvå lag.
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Ett svenskt hemvärnslag från MD N Lapplandsjägargruppen, har deltagit i en Litauisk
Hemvärnstävling arrangerad av KASP. Tävlingen genomfördes i Pasvalys 07-02--04 och laget
genomförde orienterings- och handgranatsmoment samt hinderbana. Laget deltog utom tävlan.
12.2

Ekonomisk redovisning

12.2.1

Utgiftsområde 6 Anslagspost 1

Verksamhet

Land/
Anslag FM Utfall 2004
Diff. UtfallNot
omr.
2004
anslag 2004
Instruktörer vid infanteriEst/Lett/ 10.999.089 kr 7.575.300 kr -3.423.789 kr 1
bataljoner och ingenjör- och Lit
ledningskompanier
Instruktörer
Lit
395.667 kr
437.000 kr
41.333 kr
Luftvärnsbataljon 48
Träningsutrustning
Est/Lett/
300.000 kr
148.100 kr
-151.900 kr
Lit
BALTMED
Est/Lett/
2.682.500 kr 2.511.800 kr
-170.700 kr
Lit
Materieldonation flyg
Est/Lit
1.185.000 kr 1.679.200 kr
494.200 kr 2
Fadderflottilj
Est
61.944 kr
67.500 kr
5.556 kr
RiksHvC
Est/Lett/
1.132.000 kr
529.600 kr
-602.400 kr 3
Lit
Materieldonation armé
Est/Lett/
345.000 kr
291.300 kr
-53.700 kr
Lit
RESMAT
Est/Lett/
675.000 kr
622.500 kr
-52.500 kr
Lit
Bitr. försvarsattaché
Lett
290.960 kr
741.600 kr
450.640 kr 4
Verkstadsetablering
Est/Lett/
3.685.000 kr 1.577.900 kr 2.107.100 kr 5
Lit
RBS 70
Lett
695.880 kr
0 kr
-695.880 kr 6
Ps-239
Lit
50.000 kr
144.000 kr
94.000 kr 7
Total:
22.498.040 kr 16.363.500 kr -6.134.540 kr
Not 1:
Not 2:
Not 3:
Not 4:
Not 5:
Not 6:
Not 7:

Mindre behov av instruktörer än beräknat.
Installation och driftsättning av PAR ej medräknat i budget.
Kurser ställdes in av de baltiska länderna.
Overheadkostnader (bl.a. hyra av rum) ej budgeterat.
Mindre verksamhet i Litauen än budgeterat.
Lettiskt regeringsbeslut om anskaffande fattades juni 2004. Utbildningen startar februari 2005.
Kostnad högre än budgeterat beroende av omplacering av radarmast.
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12.2.2

Utgiftsområde 6 Anslagspost 2

Verksamhet
Transportkostnader
avseende
övertalig ammunition till
Estland,
Lettland
och
Litauen
Not 1:

12.2.3

Bilaga 4 till
23 386:62482

Land/
Utfall 2004
Not
omr.
Est/Lett/
2 169.000 kr 1
Lit

Nettobelastning 6:2 är 400.000 kr lägre eftersom projekt Resmat internfakturerats för transport
kostnader vilka skall belasta det projektet (anslag 6:1).

Utgiftsområde 7

RB 2000-03-23, UD2000/309/EC. Samarbete med de baltiska länderna på Försvarsmaktens
område
Reservationsanslag B 1, Anslagspost B 1.4
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Officersutbildning Est/Lett/Lit
0
2373,3
Regeringsbeslutet slutrekvirerat.

RB 2001-01-11, UD2001/5/EC. Stöd för samarbete med Estland, Lettland och Litauen på
Försvarsmaktens område
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 4
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Officersutbildning Est/Lett/Lit
1301,4
2096,2
Regeringsbeslutet slutrekvirerat.

RB 2001-08-30, UD2001/1112/EC. Stöd till sjöövervakningssystemet i Lettland
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 4
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Ps 239
Lettland
80,8
149,1
Efterhand som Sverige avvecklar sjöövervakningssystemet förs komponenter över till Lettland
där systemet efterhand förbättras. För teknisk kompetens-uppbyggnad genomförs utbildning
av den lettiska personalen i samband med byte av komponenter.
Under 2005 bedöms resterande medel rekvireras.

RB 2002-01-31, UD2002/126/EC. Stöd för samarbete med Estland, Lettland och Litauen på
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Försvarsmaktens område
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 3
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Officersutbildning Est/Lett/Lit
487,3
4918,2
Baltmed
Kurser
Under 2005 är prognosen att ytterliggare 2470 tkr rekvireras. Därefter är Regeringsbeslutet
slutrekvirerat.

RB 2002-12-12, UD2002/1819/EC. Stöd till samarbete med Estland, Lettland och Litauen på
Försvarsmaktens område
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 3
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Officersutbildning Est/Lett/Lit
5563,8
6980,8
Rådgivare
Baltmed
Kurser
Under 2005 är prognosen att ytterliggare 1789 tkr rekvireras, under 2006 ytterliggare 1811 tkr.
Därefter är Regeringsbeslutet slutrekvirerat.

RB 2003-12-12, UD2003/65547/EC. Stöd till samarbete med Estland, Lettland och Litauen på
Försvarsmaktens område
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 3
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
Officersutbildning Est/Lett/Lit
2965,7
9466,3
Rådgivare
Kurser
Under 2005 är prognosen att ytterliggare 3100 tkr rekvireras, 2006 ytterliggare 2970 tkr samt
2007 ytterliggare 2210 tkr. Därefter är Regeringsbeslutet slutrekvirerat.

RB 2004-03-26, UD2004/16651/EC. Stöd till den baltiska marina sjöstyrkan BALTRON
under 2004
Reservationsanslag 9:1, Anslagspost 4
Verksamhet
Land omr.
Rekvirerat 2004 (tkr) Kvar totalt (tkr)
BALTRON
Est/Lett/Lit
830,6
219,5
Regeringsbeslutet slutrekvirerat.
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