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DANMARKS VALG

Dansk udenrigspolitisk aktivisme har i høj grad været 
defineret af militære indsatser i Mellemøsten - i højere 
grad, end vi måske har været os bevidst. Når vi skal for-
tælle historien om krigen mod Irak i 1991 og 2003, den 
efterfølgende udstationering af danske styrker i det 
sydlige Irak fra 2003 til 2006, deltagelsen i FN-styrken i 
Libanon 2006-2011, flådens indsats mod pirater i  
Adenbugten siden 2009, deltagelsen i bombningerne af  
Libyen i 2011, bortskaffelsen af Bashar al-Assads kemi-
ske våben i 2013 og ikke mindst den danske indsats i 
Afghanistan fra 2001 til 2011, bliver de oftest betragtet 
som separate felttog med hver sin historie. Den sene-
ste indsats mod Islamisk Stat (IS) blev i første omgang 
betragtet på samme måde. Da Folketinget med et over-
vældende flertal besluttede at sende danske F-16-kamp-
fly til den amerikansk-ledede koalition mod IS i oktober 
2014, blev det set som en selvstændig militær indsats, 
der ganske vist supplerede den danske humanitære 
indsats i området. Fordi indsatsen blev set som selv-
stændig, blev fokus på en sejr i felten vigtigere end et 
helhedssyn på konflikten. To forhold har ændret dette 
og tvunget os til at betragte indsatsen i Mellemøsten 
under ét samt til at se vores egen indsats i lyset af, hvad 
der har virket og ikke virket ved dansk militær aktivisme 
siden 1991.

For det første betød opråbet fra Forsvarets flymekani- 
kere til politikerne i juli 2015, at der blev sat spørgsmåls-
tegn ved, om bombekampagnen nyttede, og hvad den 
kostede. Resultatet blev, at F-16-bidraget blev trukket 
hjem i en periode og kan blive erstattet af en radar. I de-
batten, som fulgte tillidsfolkenes opråb til politikerne, er 
det visse steder blevet misforstået som, at flyvevåbnets 
ansatte ikke ville eller kunne sikre en fortsat deployering 
af flyene til Kuwait. Tillidsfolkenes pointe var rettere, at 
situationen var uholdbar på grund af belastning af perso-

nel og materiel, snarere end at deployering var umulig. 
Dette skal sammenholdes med, at Forsvarsministeriet i  
april 2015 oplyste Folketinget, at udgifterne til kampfly 
bidraget ville udgøre 310-375 millioner kroner. At udgif-
terne formentlig bliver mere end dobbelt så store som 
forventet, skyldes ifølge Forsvarsministeriet et højere 
operationstempo end ventet, herunder øgede udgifter til 
eksempelvis ammunition og transport. Økonomien i for 
eksempel et radarbidrag er langt mere stabil.

For det andet at Europa oplever et enormt flygtninge-
pres. I 1990’erne var cirka fire millioner mennesker på 
flugt fra borgerkrigen i Jugoslavien. I dag er det samme 
antal på flugt fra borgerkrigen i Syrien – og tallet er  
stigende. Dengang var flygtningene en øjenåbner for 
Europa, hvilket medførte, at konflikten rykkede ind på 
den politiske arena i Danmark. Det samme sker i dag. 
Særligt fordi flygtningene fra Syrien og andre steder i 
Mellemøsten bliver set i sammenhæng med de migran-
ter, som kollapset af den libyske stat har givet nemmere 
adgang til Europa. Når hundredtusinder af mennesker 
krydser Middelhavet, demonstrerer de sammenhængen 

SÅDAN GJORDE VI

Rapporten er blandt andet udarbejdet på baggrund  
af en workshop afholdt på DIIS 13. August 2015. I 
workshoppen deltog repræsentanter fra Udenrigs- og 
Forsvarsministeriet, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtninge- 
hjælp, Institut for Menneskerettigheder, Forsvarets  
Efterretningstjeneste, International Media Support,  
Københavns Universitet, Centralforeningen for Stam-
personel. Ingen af deltagerne er ansvarlige for konklu- 
sioner og argumenter i denne rapport, men bidrog til  
at belyse udfordringer og muligheder for den danske 
indsats i Mellemøsten.
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mellem europæisk sikkerhed og sikkerheden i Nordafrika 
og Mellemøsten. Den humanitære krise i Syrien og dets 
nabolande er svær at ignorere. Godt 12 millioner men-
nesker har brug for humanitær hjælp internt i Syrien 
ifølge tal fra udviklingsagenturet USAID. FN’s Flygtninge- 
højkommissariat vurderer, at nabolandene Libanon og 
Jordan i 2014 var de lande i verden med flest flygtninge 
per indbygger. Det betyder, at den humanitære udfor-
dring, som stadig driver store dele af dansk udenrigs- 
politik og er i stand til at mobilisere den offentlige  
mening, forener kræfter med et fælles ønske om at  
varetage sikkerhedsinteresser i den amerikansk-ledede 
koalition.

De politiske forudsætninger er således til stede for et 
yderligere dansk engagement, og størrelsen af udfor-
dringerne i Mellemøsten betyder, at man må forvente, 
at dette engagement fortsætter i en årrække. I denne 
periode vil kravene til, hvad Danmark kan bidrage med, 
stige. Når politikerne skal tage stilling til, om flyene skal 

sendes tilbage til regionen, vil de formentlig stå over for 
nye og større krav. Det kan virke, som om diskussionen 
om F-16-bidraget er afsluttet i sensommeren 2015. 
Imidlertid betyder det forhold, at F-16-bidraget er sat på 
pause, at det danske bidrag til operationen kan blive sat 
på fast-forward, når pausen er slut. Udenrigsministeren 
har således holdt muligheden åben for hastigt at re- 
deployere F-16-flyene allerede i 2016. I mellemtiden  
forventes det, at behovet for en civil indsats kun vokser 
sig større.

Den danske indsats står ved en skillevej:
Danmark kan beslutte et øget engagement i 
koalitionen og dermed forpligte sig til en civil 
og militær indsats i en årrække fremover, eller  
Danmark kan beslutte en mere begrænset 
indsats fokuseret på at afhjælpe den  
humanitære katastrofe i området. 
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Den danske indsats står ved en skillevej; men vi har tid 
til at træffe en informeret beslutning om, hvilken vej vi 
vil følge. 

DER ER TO VEJE AT GÅ:

■ Danmark kan beslutte et øget engagement i koaliti-
onen og dermed forpligte sig til en civil og militær 
indsats i en årrække fremover, eller 

■ Danmark kan beslutte en mere begrænset indsats 
fokuseret på at afhjælpe den humanitære kata- 
strofe i området. Dette valg er stadig muligt, fordi 
Danmarks militære engagement stadig er af en  
karakter, som er mobilt og let omskifteligt – modsat 
vores indsats i Afghanistan, der var ”bundet til  
jorden” med udstationerede kamptropper.

At vælge indsats er måske endnu vigtigere i 2015, end 
det var i 2014. Primært fordi det er tydeligt, at den  
militære indsats ikke har leveret en hurtig sejr, og at den 
humanitære situation kræver en større og længere- 
varende indsats. Derfor er der stor efterspørgsel på  
netop det område. Danmark må afgøre, hvad vi mener 
er det bedste bidrag, vi kan yde, for indsatsen mod  
IS kan meget vel blive lang og omkostningsfuld. Den 
afgående formand for den amerikanske generalstab, 
general Martin Dempsey, sagde i august 2015, at krigen 
mod IS vil vare 20 år.  

Diskussionen om F-16-flyene har sat den militære kom-
ponent af indsatsen i centrum. Det er blevet den primære 
indgangsvinkel til at diskutere konflikten i Irak og, i  
mindre omfang, i Syrien. Den militære indsats er dikte-
ret af USA. I Washington synes vurderingen at være, at 
krigen i Irak befinder sig i et dødvande. Imidlertid er der 
uenighed om, hvad konsekvensen af den analyse er. 
For Obama-administrationen er det tilfredsstillende, at 

■ Kampfly: 4 operative F-16-kampfly, 3 i reserve. Op 
til 140 personer. Første mission 16. oktober 2014 
fra Kuwait

■ Stabsbidrag: op til 20 personer.

■ Træning- og kapacitetsopbygning. Op til 120 
personer. November 2014-Februar 2015, Operation 
SHADER, træning af kurdiske militser. Fra februar 
2015 i stationeret i Al Asad Air Base i Irak. 

■ Transport: C130J-Herkules transportfly samt  
logistikhold. Op til 55 personer (2014).

■ Beredskabsstyrelsen: 2 tekniske eksperter og  
materiel i form af vandforsyning og -opbevaring, 
elforsyning og belysning samt lagerkapacitet til lejr 
for internt fordrevne i det nordlige Irak (2014)

FORSVARETS BIDRAG

CIVILT BIDRAG SYRIEN CIVILT BIDRAG IRAK

TYPE BISTAND UDVIKLING/
STABILISERING HUMANITÆR

2011 -  1  mio. kr

2012  13  mio. kr  124,5  mio. kr

2013  87  mio. kr  330,6  mio. kr

2014  113  mio. kr  307,2  mio. kr

2015  100  mio. kr  139,39  mio. kr

TYPE BISTAND UDVIKLING/
STABILISERING HUMANITÆR

2011  54,75  mio. kr

2012
73,5 mio. kr

 24,7  mio. kr

2013  9  mio. kr

2014  70,46  mio. kr

2015 32,5 mio. kr  55,35  mio. kr
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IS ikke gør betydelige fremskridt, idet man håber at  
kunne træne den irakiske hær til at gå i offensiven mod 
IS på et senere tidspunkt. Imidlertid er der voksende kri-
tik af Washingtons strategi, som et stadig voksende 
antal kritikere synes er for defensiv på kort sigt og en 
opskrift på nederlag på lang sigt. Senest har den afgå-
ende chef for den amerikanske hær, general Raymond 
Odierno, betvivlet de irakiske regeringstyrkers evne og 
vilje til at slå IS og følgelig argumenteret for at indsætte 
amerikanske landstyrker for at støtte Bagdads bestræ-
belser på at inddæmme IS. Man skal næppe forvente, 
at Obama-administrationen vil foretage en sådan eska-
lering, med mindre IS truer med at invadere Bagdad. 
Imidlertid synes det allerede nu givet, at indsatsen mod 
IS vil være et emne i den amerikanske valgkamp. Sær-
ligt fordi de førende republikanske og demokratiske 
kandidater på dette tidspunkt i valgkampen ligger til 
højre for præsident Obama på det udenrigspolitiske 
område. Endelig har Tyrkiets beslutning om at deltage i 
luftoperationer mod IS i Syrien skabt fornyet debat om 
skabelsen af en egentlig sikkerhedszone i Syrien og om 
mulighederne for, at USA kan udvide sin trænings- 
mission og støtte til oprørerne.  Derfor er det tænkeligt, 
at en ny præsident vil overtage embedet i 2017 med et 
valgkampsløfte om at intensivere indsatsen i Irak og 
Syrien. Danske beslutninger om den militære indsats 
sker altså på baggrund af, at USA potentielt kan revur-
dere det militære engagement i konflikten og beslutte 
en øget tilstedeværelse – også med landtropper. 

Ønsker amerikanerne at forhøje den militære indsats,  
vil de ligeledes ønske, at Danmark og andre allierede  
bidrager. I en situation hvor Danmark allerede er til stede 
militært, vil vi have et medansvar for strategien, og det 
vil gøre det vanskeligt ikke at bidrage yderligere, hvis 
amerikanerne måtte ønske det. Ikke mindst fordi  
Danmark vil blive bedt om et yderligere bidrag i kon-
tekst af debatten om hvor meget, de europæiske lande 
er i stand til at bidrage militært. 

Den civile indsats vil eskalere på linje med 
den militære indsats. Ikke kun fordi en øget 
militærindsats vil resultere i flere flygtninge, 
men også fordi borgerkrigene i Syrien og  
Irak er katalysatorer for den humanitær 
katastrofe, regionen befinder sig i.

Den civile indsats vil eskalere på linje med den militære 
indsats. Ikke kun fordi en øget militærindsats vil resultere 
i flere flygtninge, men også fordi borgerkrigene i Syrien 
og Irak er katalysatorer for den humanitær katastrofe, 
regionen befinder sig i. Det Syriske Observatorium for 
Menneskerettigheder vurderer, at civile udgør halvdelen 
af de 210.000 mennesker, som formodes dræbt i Syrien, 
siden borgerkrigen begyndte. Det er en krig imod landets 
borgere. En illustration af sammenbruddet af det syriske 
samfund er, at World Food Programmes månedlige leve-
rancer af madpakker beregnet til at brødføde en familie 
på fem er steget fra 20.000 i december 2014 til 103.000 
i juni 2015. Distributionen halter for at kunne følge med. 
Eskalationen er til at få øje på.
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Men hvad er baggrunden for IS’s opkomst og den  
humanitære katastrofe i Syrien? Er det spørgsmål, som 
vedkommer Danmark? Og hvis de gør, hvordan forhol-
der Danmark sig så bedst til en løsning? Hvor kan vi  
bidrage, og hvad kan vi bidrage med? Er det blevet en 
dansk automatreaktion at sende kampfly ud for at 
bombe, eller er vi tværtimod alt for tilbageholdende 
med at bruge militær magt til at gøre en reel forskel? 

ODA and other official flows

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
Irak Syrien

USA
Irak 2.636
Syrien 2.283

USA samlet 4.919 Allierede & Danmark samlet 1.371

Allierede
Irak 1.129
Syrien 116

Danmark
Irak 126

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Millioner

Juli 2012

104.196

Juli 2013

1.597.452

Juli 2014

2.878.882

Juli 2015

4.013.292

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Millioner

Jan. 2013

2.000.000

Apr. 2013

4.250.000

Dec. 2013

6.450.000

Dec. 2014

7.600.000 7.600.000

Maj 2015

ANTAL BOMBETOGTER UDFØRT AF USA,  
DE ALLIEREDE OG DANMARK

Kilde: www.airwars.org
Tallene dækker over bombeangreb indtil den 20 august 2015.  
Forsvaret oplyser, at Danmark har fløjet 490 missioner og anvendt 
448 bomber siden første mission den 16 oktober 2014
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Mellemøsten og Nordafrika har de seneste år været 
plaget af ustabilitet, krig og opbrud. I dag er der krige og 
borgerkrige i fire stater (Irak, Syrien, Yemen, Libyen), 
mens Islamisk Stat og andre terrorgrupper har fod- 
fæste i flere lande i regionen. Etniske og sekteriske 
modsætninger er blevet forstærkede og næret af svage 
statsstrukturer og regionale stormagters indblanding 
og rivalisering. Langt de fleste stater præges af autori-
tære og illegitime styreformer, der giver grobund for 
stor folkelig utilfredshed og ekstremistiske ideologier. 
Samtidig har krigen i Syrien medført en humanitær  
katastrofe, som vi ikke har set siden Anden Verdens-
krig. Flere end 12 millioner syrere er på flugt, og der er 
akut mangel på mad og basale nødvendigheder. Det er 
særligt kvinder og børn, der er flygtet til de omkring- 

liggende lande, og disse landes skrøbelige sociale  
og økonomiske strukturer udfordres i stigende grad af 
det massive flygtningepres. Eksterne magter – USA, 
Rusland, og til dels Europa – spiller stadig en rolle i flere 
af Mellemøstens konflikter. Men i modsætning til tid- 
ligere har regionale stormagter som Iran og Saudi- 
Arabien en langt større indflydelse på, hvordan konflik-
terne og lokale magt- og alliancemønstre udspiller sig. 
Disse tendenser må formodes at fortsætte på kort og 
mellemlangt sigt.

SITUATIONEN I MELLEMØSTEN
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ODA and other official flows
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FNs kontor for koordinering af humanitær bistand indrømmer at
de uofficielle tal må være langt højere.

INTERNT FORDREVNEREGISTREREDE SYRISKE FLYGTNINGE
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FEM FORHOLD KENDETEGNER I ØJEBLIKKET  
DEN SIKKERHEDSPOLITISKE ORDEN I  
MELLEMØSTEN:

■ Dybe etniske og sekteriske modsætninger, der 
blandt andet truer med fragmentering og opløsning 
af Irak og Syrien som enhedsstater.

■ Stigende udbredelse og fodfæste for Islamisk Stat 
og andre ekstremistiske islamistiske grupperinger.

■ Illegitime og autoritære styreformer, der i stigende 
omfang anvender kampen mod terror som argu-
ment for hjemlig repression.

■ Alt-eller-intet kamp og stedfortræderkrige mellem 
de ledende, mellemøstlige magter.

■ Øget regional autonomi og begrænset indflydelse 
for eksterne magter.

Disse sikkerhedspolitiske vilkår skaber nogle helt særlige 
udfordringer for den internationale koalitions engage-
ment i kampen mod Islamisk Stat i både Irak og Syrien. 
Islamisk Stat har oprindelig sit udspring i Irak og opstod 
i kølvandet på den amerikanske invasion i 2003, hvor 
dets daværende leder Abu Muzab al-Zarqawi dannede 
gruppen al-Qaeda i Irak, der senere blev til Islamisk Stat i 
Irak (ISI). ISI udførte talrige angreb mod de amerikanske 
styrker, men også mod irakiske shiiter og hellige templer. 
Med den pludselige tilførelse af 20.000 amerikanske 
tropper under den såkaldte Surge og den strategiske  
inddragelse af Iraks sunni-grupper i kampen mod ISI  
blev gruppen kraftigt decimeret. Krigen i Syrien og  
den tidligere irakiske premierminister Nouri al-Malikis 
sekteriske politik gav imidlertid ISI fornyet momentum. 
Jabhat al-Nusra (Nusrafronten) blev dannet af Abu Bakr 
al-Baghdadi i Syrien i 2012. Allerede året efter annonce-
rede Baghdadi, at Nusrafronten og ISI nu var én samlet 
gruppe under navnet Islamisk Stat i Irak og Syrien (ISIS) 
med base i Syrien omkring byen Raqqa. Med hjælp fra 
sunni-klaner og tidligere Saddam-støtter indtog ISIS  
hurtigt store landområder i Irak i 2014 og udnævnte et 
såkaldt kalifat.

Middelhavet

Tel Abyad
Ayn al-Arab

Tyrkiet

Jordan

Libanon

Iran
SYRIEN

IRAK

Israel

Persiske
Bugt

Hasaka Mosul
Sinjar Arbil

KirkukHawija

Baiji

Tikrit

Baquba

Fallujah

Ramadi

Haditha

Baghdad

SamarraQaim

Hit

Aleppo
Idlib

Hama

Damascus

Albu Kamal

Deir ez Zour

Raqqa

Homs

Rawa

Palmyra Ana

Eufrat

Tigris

Ar Rutba

Kuwait

ISLAMISK STATS UDBREDELSE OG KONTROL

Kontrolleret af IS
Angrebsmål for IS
Områder der støtter IS
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Sekteriske konflikter påvirker indsats
Baggrunden for Islamisk Stats opståen handler derfor 
frem for alt om de svage og/eller kollapsede statsstruk-
turer i Syrien og Irak, men også om centralregeringen i 
Bagdads systematiske udelukkelse af sunni-grupper fra 
den politiske magt. Det er et vigtigt vilkår at have med for 
at forstå, hvor vanskeligt det er at bekæmpe Islamisk 
Stat med en begrænset militærindsats fra luften. Sam- 
tidig skaber det nogle vanskelige vilkår for koalitionens 
træningsmission og bredere, civile stabiliseringsindsat-
ser. Det har således vist sig kronisk svært at få indrulleret 
sunni-grupper i træningsmissionen. De grupper, der har 
modtaget træning af regeringsstyrker, klager over, at de 
ikke efterfølgende har modtaget våben fra regeringen i 
Bagdad. For den shia-dominerede regering frygter, at 
sunnierne enten de facto er allieret med Islamisk Stat 
eller vil vende våbnene mod selve regeringen, når først 
Islamisk Stat er nedkæmpet. Det gælder til dels også for 
de kurdiske selvstyreområder i det nordlige Irak kontrolle-
ret af Kurdistan Regional Government (KRG). Her klager 

irakisk-kurdiske Peshmerga-tropper over at have mod- 
taget begrænsede våbenleverancer, fordi centralregerin-
gen ser våben og ressourcer til kurderne som endnu et 
skridt i retning af kurdisk statsdannelse. I stedet er det 
shia-militser – udrustet og støttet af Iran – som pri-
mært står for at trænge IS tilbage i det centrale Irak, 
nord og vest for Bagdad. Men efter talrige rapporter om 
shia-militsernes overgreb, tortur og drab på sunnier, har 
sunni-grupperne i landets Anbar-provins en berettiget 
frygt for de selvsamme militser, der angiveligt skal redde 
dem fra Islamisk Stat. Og frygten går begge veje. Man-
ge af de tusindvis af sunnier, som er flygtet fra Islamisk 
Stats fremmarch i deres hjemstavne, er angiveligt ikke 
blevet lukket ind i Baghdad, fordi shia-grupper mis- 
tænker dem for at være Islamisk Stat-sympatisører og  
således terrorister in spe. Den dybe mistillid mellem de 
etnisk-sekteriske grupper og den svage irakiske stat 
gør det således i praksis særdeles vanskeligt at få  
samlet en national, irakisk sikkerhedsstyrke; trænet, ud-
rustet og villig til at bekæmpe Islamisk Stat på jorden. 
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Så længe der ikke er blevet skabt en reel politisk magt-
deling eller decentralisering/føderal opsplitning af  
landet, forbliver den irakiske stat svag og illegitim. Der 
vil fortsat være grobund for, at Islamisk Stat eller nye 
lignende ekstremistiske terrorgrupper opstår.

I Syrien gør nogle af de samme dynamikker sig gæld- 
ende, men der er også vigtige forskelle. Selv om den  
syriske konflikt i dag også indeholder en etnisk-sekterisk 
dimension som i Irak, så begyndte oprøret i 2011 som 
en folkelig bevægelse på tværs af sekter imod Assad- 
regimets årtier lange, brutale diktatur. De mange oprørs-
militser og –grupperinger, der nu opererer i Syrien, er 
stadig primært drevet af et ønske om at vælte Assad- 
regimet. Når Islamisk Stat har formået at finde fodfæste 
i Syrien, handler det derfor i mindre grad om sekterisk 
politik (eller mangel på sekterisk magtdeling), men  
snarere om at krigen og sammenbruddet af statsinstitu-
tioner gav rum til IS i det nordlige Syrien. Det har tilveje-
bragt en vis form for orden (understøttelse af basale 
ydelser, skoler, retssystem, renovation, vedligehold etc.). 
Men Islamisk Stat nyder ikke lokal forankring i Syrien,  
og langt størstedelen (over 25.000 ifølge FN) af IS’  

væbnede styrker er udenlandske (ikke-syriske) krigere, 
som i højere grad kæmper mod konkurrerende syriske 
grupper som Nusrafronten - der nu har brudt med IS - 
eller Ahrar al-Sham end de kæmper imod Assad. 

At oprøret i sin grund stadig handler om Assad-regimet, 
har også skabt nogle helt særlige vilkår for den ameri-
kansk-ledede militære indsats mod Islamisk Stat i  
Syrien. På jorden er det primært de syrisk-kurdiske styr-
ker (YPG), som får luftstøtte og udstyr fra USA til at  
bekæmpe Islamisk Stat i det nordlige Syrien. Uden for 
tre selvudnævnte kurdiske bystater i Nordsyrien opere-
rer YPG selvsagt ikke. Her er det i stedet oprørsgrupper 
støttet af Golflandene og Tyrkiet på den ene side, og 
regimets styrker støttet af Iran og Hizbollah på den  
anden, der bekæmper hinanden – og i mindre omfang 
Islamisk Stat. 

Mens 2014 lakkede mod enden, indførte USA i sam- 
arbejde med regionale allierede et nyt trænings- og  
udstyrsprogram af syriske oprørere til at bekæmpe IS. 
Programmet skulle uddanne op til 5400 mand og forløbe 
over 3-5 år. Indtil nu har programmet været særdeles 
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småt og langsommeligt: 1500 mænd er blevet udvalgt 
af CIA, men de har endnu ikke modtaget træning, og 
dele af den syriske politiske opposition angiver, at langt 
flere er parate til at modtage amerikansk træning. Indtil 
nu er der blevet sendt 54-60 færdigtrænede mænd ind i 
Syrien under navnet Division 30. Træningen har kostet 
600.000 dollars pr. mand. Hen over sommeren blev de 
fleste oprørere i enheden dræbt, kidnappet eller deserte-
rede i kamp mod Nusrafronten, al-Qaedas syriske filial. 
Miseren skyldes blandt andet, at enheden ikke fik ameri-
kansk luftstøtte som rygdækning.

Det har med andre ord været endnu vanskeligere at  
finde og træne egnede mænd i Syrien, end det var i Irak. 
Det skyldes ikke mindst, at det amerikansk-ledede pro-
gram alene retter sig mod Islamisk Stat. Soldaterne skal 
før indrullering i træningsprogrammet skrive under på 
en erklæring, hvori de forpligter sig til kun at bekæmpe 
Islamisk Stat og ikke præsident Assads styrker. Selv om 
USA ikke direkte koordinerer kampen mod Islamisk Stat 
med det syriske regime, er der en taktisk forståelse med 
Assad-regimet om, at USA ikke assisterer oprørerne i 
kampen mod regimet. Hos oprørsgrupper og regionale 
allierede er det faktum en kilde til stadig utilfredshed og 
uenighed med Washington om det overordnede strategi-
ske mål i Syrien. Den vanskelige amerikanske balance-
gang har givet anledning til flere modstridende udmel-
dinger; senest i august 2015, hvor anonyme embedskilder 
i Washington udtalte til New York Times, at USA nu ville 
give luftstøtte til de amerikansk trænede enheder, selv 
hvis de kom i kamp mod det syriske regimes styrker. 
Hvis missionen bliver udvidet til eksempelvis at involvere 
luftstøtte til kamp mod Assads regimestyrker og/eller 
etablering af en sikkerhedszone, vil det indebære en 
egentlig krig mod Assad-regimet. Det vægrer Obama- 
administrationen sig stadig ved.

Regionale magter holder konflikten i live
Endelig betyder det regionale sikkerhedspolitiske klima, 
at konflikterne i Syrien og Irak – og dermed Islamisk 
Stats muligheder for fortsat at eksistere - kan holdes i 
gang i mange år fremover. Syrien – og i mindre omfang 
Irak – er skueplads for egentlige stedfortræderkrige 
mellem de ledende magter i Mellemøsten. I Irak er  
Iran den absolut vigtigste spiller, mens Saudi-Arabiens 
og Tyrkiets indflydelse er begrænset. Siden den  

amerikansk-ledede invasion i 2003 har Irans politiske 
og religiøse magt i Irak været støt stigende. Med IS’ 
fremmarch i 2014 er Iran nu åbenlyst militært involveret 
i Irak. Teheran træner, udruster og rådgiver de mange 
shia-militser, mens iranske officerer kæmper sammen 
med dem. I forbindelse med irakiske sikkerheds- 
styrkers tilbageerobring af den irakiske by Tikrit ud- 
gjorde shia-militser over to tredjedele af de irakiske 
styrker. Længere nordpå i irakisk Kurdistan var Iran et 
af de første lande til at støtte kurderne med våben.

Baggrunden for Islamisk Stats opståen 
handler frem for alt om de svage og/eller 
kollapsede statsstrukturer i Syrien og Irak, 
men også om centralregeringen i Bagdads 
systematiske udelukkelse af sunni-grupper 
fra den politiske magt.

I Syrien er billedet mere kompliceret, fordi flere regionale 
magter kæmper om at sikre deres interesser og ind- 
flydelse. Iran har en særlig interesse i at bevare sin ind-
flydelse i landet. Syrien er Irans brohoved til Israel, såvel 
som vejen hvorigennem Hizbollah modtager våben fra 
Teheran. Iran støtter således direkte det syriske regime 
med våben, økonomi, militærrådgivning samt deres 
egne Quds-styrker og shia-militser. Saudi-Arabien har 
ydet militær og økonomisk hjælp til diverse syriske op- 
rørere, men Riyadhs primære interesse i Syrien er at 
stække Irans indflydelse og dermed sikre, at det styre, 
som måtte følge efter Assads, vil være tæt allieret med  
Saudi-Arabien. Tyrkiet har ligeledes støttet diverse  
syriske oprørere fra begyndelsen af optøjerne i 2011. På 
grund af landets lange grænse med Syrien og kurdiske 
organisationers særlige position på tværs af begge  
stater vil Tyrkiet fortsat spille en nøglerolle i konflikten.

Så længe alt-eller-intet kampen mellem Iran og Saudi- 
Arabien og deres respektive allierede fortsætter, og så 
længe de to magter vurderer, at de rent faktisk kan vinde 
over den anden part på slagmarken, vil krigen i Syrien 
kunne holdes i gang med våben, træning og finansiering. 
Alt i alt betyder det, at regionale magter har langt større 
indflydelse på konflikternes udvikling og mulige løsning, 
end de internationale magter i anti-IS-koalitionen har.
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Den danske indsats begyndte i 2014, men den ender 
hverken i 2015 eller 2016. I kraft af vores medlemskab  
af anti-IS-koalitionen har vi engageret os i konflikterne i 
Syrien og Irak. Det bidrag til koalitionen, som Folketinget 
vedtager i efteråret 2015, vil derfor være begyndelsen 
på en række yderligere bidrag i fremtiden. Det er derfor 
værd at overveje, hvordan konflikterne kan forventes at 
forløbe på længere sigt, og hvordan Danmark på den 
baggrund ønsker at bidrage. Læren fra den danske ind-
sats i Afghanistan synes at være, at vi var for fokuserede 
på, hvilke bidrag vores allierede efterspurgte på kort sigt, 
i stedet for at vurdere, hvad der ville være behov for på 
længere sigt. Med Afghanistan og Helmand-planerne 
blev man bedre til at se danske bidrag som delelementer 
i en proces, og den lektie kan med fordel anvendes på 
bidragene til koalitionen mod IS. I det følgende gennem-
går vi derfor tre scenarier for, hvordan konflikterne kan 
udvikle sig. På den måde kan vi give stof til eftertanke 
om, hvad slutspillet kan være i Syrien og Irak. Vi tager 
udgangspunkt i en række tidligere konflikter, som kan 
give et fingerpeg på, hvordan det vil ende.

Som i Libanon: borgerkrig bliver hverdag og ender med 
regional magtdeling
Fra 1975 til 1990 var Libanon i borgerkrig, hvilket kostede 
120.000 mennesker livet og sendte omkring 1 million 
mennesker på flugt. Borgerkrigen mellem de mange  
militser samt etniske og sekteriske grupper inddrog alle 
de større magter i Mellemøsten – nabolandene var såle-
des med til at holde krigen i gang, ligesom vi ser det i 
Syrien i dag. Både Israel og Syrien støttede konkurre- 
rende og skiftende libanesiske militser, og begge stater 
sendte tropper ind i landet. Også Iran var dybt involveret 
i borgerkrigen ved at etablere og udruste de shiitiske  
militser Amal og Hizbollah. Omverden intervenerede i 
borgerkrigen flere gange, både med FN-styrker og med 
henholdsvis franske og amerikanske tropper i kølvandet 
på den israelske invasion i 1982. Borgerkrigen sluttede 
formelt i 1989 med indgåelsen af Taif-aftalen i Saudi- 
Arabien. Aftalen indebar en ny magtdeling mellem  
Libanons sekteriske grupper, som sikrede, at Iran, Syrien 
og Saudi-Arabien bevarede deres indflydelse på  
Libanons politiske system. Taif-aftalen cementerede 

DET ENDER IKKE GODT
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dermed også det libanesiske konfessionelle system og 
dets sårbarhed over for ekstern indblanding. Syrien be-
holdt sine tropper i landet indtil 2005, Israel indtil 2000, 
mens Hizbollah har fortsat udviklingen af sin egen hær, 
ligesom de palæstinensiske grupper stadig er bevæb- 
nede. Både Saudi-Arabien og Iran har fortsat en enorm 
indflydelse på det politiske og økonomiske liv i Libanon: 
Iran gennem sin støtte til Hizbollah og 8. marts-fløjen, og 
Saudi Arabien igennem støtten til premierminister Hariri 
og 14. marts-fløjen. Libanon er således forblevet frag-
menteret, og statsmagten er særdeles svag.

Selv om den syriske konflikt adskiller sig fra den libane-
siske ved også at være en krig mellem central- 
regeringen i Damaskus og dens befolkning, er der flere 
ligheder mellem den daværende borgerkrig i Libanon 
og den nuværende konflikt i Syrien. Ligesom under den 
libanesiske borgerkrig kan den syriske territorialstat 
fortsætte et spøgelsesagtigt liv, hvor staten nominelt 
har sæde i FN, men reelt er så opdelt, at landområder, 
byer og boligkvarterer er kontrolleret af forskellige  

rivaliserende militser, der ofte skifter side i en kamp, der 
hele tiden holdes ved lige af de regionale stormagter. 
Både Saudi-Arabien og Iran ser formentlig hellere, at  
krigen i Syrien fortsætter, end at den anden part vinder. 
Det betyder ikke, at kampene behøver at være lige  
intense. Borgerkrigen i Libanon varede 15 år, men de 
kæmpede ikke uafbrudt. Situationen var i perioder stabil 
og grænserne mellem fraktionerne faste, og i en sådan 
periode kan den humanitære situation forbedres. De 
mange lokale våbenhviler i Syrien har eksempelvis  
midlertidigt givet adgang for humanitær nødhjælp og 
fangeudvekslinger. Vestlige hjælpeorganisationer har 
også oplevet, at det er nemmere at komme til med hu-
manitær bistand de steder, hvor IS har konsolideret sig. 

Hvis borgerkrigen i Syrien fortsætter, som krisen i  
Libanon udfoldede sig, er den optimale måde at bidrage 
til regional konsolidering og kapacitetsopbygning på det 
lavest mulige niveau, så den enkelte region, landsby eller 
boligkvarter kan tage vare på basale serviceydelser.  
Nogle flygtninge vil kunne vende hjem i stabile perioder, 
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men de fleste vil være tvunget til at bo i flygtningelejrene 
i lang tid fremover, og der vil derfor være en udfordring i 
at opbygge mere eller mindre permanente boliger, finde 
beskæftigelse og uddannelse til de fordrevne.

Læren fra den danske indsats i Afghanistan 
synes at være, at vi var for fokuserede på, 
hvilke bidrag vores allierede efterspurgte på 
kort sigt, i stedet for at vurdere, hvad der ville 
være behov for på længere sigt.

Samtidig peger de afsluttende faser af den libanesiske 
borgerkrig på vigtigheden af, at regionale stormagter  
bliver bragt sammen omkring forhandlingsbordet for  
at nå til enighed om en egentlig magtdeling, der både  
garanterer fortsat indflydelse for alle regionale parter, og 
som giver effektive sikkerhedsgarantier til de etniske og 
religiøse grupper. Den libanesiske model er imidlertid 
langt fra en succeshistorie. Libanon er i dag fortsat  
en svag og dysfunktionel stat, hvor etnisk-sekteriske 
modsætninger bliver holdt ved lige og giver grobund for  
ekstern indblanding og væbnet konflikt.

Som i Somalia: de selvbærende regioner løsriver sig, 
mens resten er kaos
Krigen i Somalia begyndte i 1990 og fortsætter den dag 
i dag, blot på lavere blus. Den somaliske stat er dybt 
fragmenteret, og regeringen er flere gange kollapset, så 
selv hovedstaden Mogadishu i perioder har været under 
militsers og klanlederes kontrol. Således stod Somalia 
uden hverken regering eller parlament i to årtier, og i 
kølvandet på Etiopiens invasion af det sydlige Somalia i 
2006 opstod flere radikale ekstremistiske grupper der-
iblandt Al Shabab som siden har bekæmpet central- 
regeringen og de fredsbevarende styrker. Imidlertid er 
der er også områder i Somalia som har været mindre 
berørte af den permanente krig mellem militser og  
klaner. I 1991 erklærede Somaliland i nord sig uafhæn-
gigt fra resten af Somalia. Siden har Somaliland formået 
at holde sig ude af borgerkrigen og oprette et relativt 
stabilt samfund i udvikling. Også Puntland på spidsen 
af Afrikas Horn har en relativt uafhængig position fra 
centralregeringen.

De syriske og irakiske samfund er ikke splittet op i klaner. 
Men ligesom i Somalia er centralregeringen så svag, 
grænsende til ikke-eksisterende, at befolkningerne falder 
tilbage til sekteriske, etniske og stamme-loyaliteter. I  
Syrien har mange kristne og alawitter trukket sig tilbage 
til området omkring kysten ved byerne Latakia og Tartus, 
mens kurderne og  sunni-oprørsgrupper sidder på store 
dele af det nordlige Syrien, herunder byerne Idlib og  
Aleppo. Også i syd omkring Deraa har oprørsgrupper 
fået et relativt stabilt fodfæste.

I det nordlige Irak har kurderne siden slutningen af 
1990’erne formået at opbygge en de facto statsstruktur 
og har oplevet økonomisk fremgang og relativ stabilitet. 
Lektien fra Somalia er, at hvis stabile og sikre områder 
evner at kappe linen til den fejlslagne centralstat, kan  
disse områder udvikle sig i en positiv retning. For at nå 
dertil kræver det imidlertid, at Vesten tager mod til sig og 
de facto – hvis ikke de jure – anerkender, at Syrien og Irak 
muligvis ikke kan holdes sammen som samlede enheder.

I Syrien og Irak kan en sådan anerkendelse groft sagt 
skære problemet til, så de områder, hvor man kan fore- 
tage genopbygning og udvikling, kan behandles for sig. 
Alt imens de konfliktfyldte områder kan behandles  
særskilt. Det kurdiske selvstyreområde i Irak og til dels i 
Syrien er oplagte kandidater. På sigt kan sunni-domine-
rede områder i både Irak og Syrien også kvalificere sig. 

Den meget brede koalition mod IS betyder, at det er van-
skeligt at tage det kurdiske spørgsmål op. Dette er netop 
ét af de tilfælde, hvor det er en fordel at være en junior-
partner i koalitionen. For hvad man blot kan tænke i det 
amerikanske udenrigsministerium, kan man tillade sig 
rent faktisk at sige i det danske. Danmark kunne således 
stille sig forrest og fokusere sin bistand til kapacitets- 
opbygning af de kurdiske områder. 

De områder, der ikke kan løsrive sig fra konflikten, vil selv-
følgelig ikke blive mere stabile af, at andre dele af syrisk 
og irakisk territorium bliver sikret og stabiliseret. Tvært-
imod er svagheden ved ”den somaliske model”, at dele af 
territoriet reelt bliver erklæret tabt. De ressourcer, som de 
stabile områder har, vil ikke være til stede for at hjælpe 
resten af den nuværende enhedsstat på fode igen. De 
ustabile områder vil fortsat udgøre en sikkerhedsrisiko, 
også for de stabile områder. 
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Jugoslavien: nye stater efter lange kampe
Det bør mane til eftertanke, at det mest positive scena-
rie for udgangen af borgerkrigene i Syrien og Irak er, at 
de forløber som borgerkrigen i Jugoslavien. Opbruddet 
af den multietniske og multireligiøse forbundsstat  
Jugoslavien kostede over 140.000 mennesker livet og 
drev fire millioner på flugt. Danmark modtog omkring 
22.000 flygtninge fra det opløste land. De syv stater, 
der blev resultatet af borgerkrigen, blev formet af krig, 
etnisk udrensning, systematiske voldtægter og andre 
menneskerettighedskrænkelser over en periode fra 1991 
til 2001. Selv om omstændighederne var forfærdelige, 
er resultatet en række statsdannelser med internatio-
nale garantier. Nogle af de nye stater er mere velfunge-
rende end andre, men de er i stigende grad integreret i 
resten af Europa – eksempelvis er Slovenien og Kroatien 
medlemmer af NATO og EU. Hvor den jugoslaviske  
borgerkrig i 1990’erne truede stabiliteten i den del af 
Europa og skabte konflikt mellem Rusland og Vesten, 
er området i dag stabilt. 

Irak har siden 1991 også været præget af etniske stridig-
heder, udrensninger og stadig større opsplitning på bag-
grund af sekt og etnicitet. Indtil nu har Vesten og særligt 
USA holdt fast i, at Irak skal fastholdes som én samlet 
territorial enhed. Danmark har ligesom USA primært  
kanaliseret den militære og civile støtte gennem central-
regeringen i Bagdad, der havde mandat til at videre- 
distribuere til landets forskellige guvernorater. Men erfa-
ringerne fra Jugoslavien viser, at det kan være en løsning 
reelt at opdele Irak i to eller tre selvstændige, internatio-
nalt anerkendte stater eller en meget løs konføderation. 
Det kan være en løsning, der giver bedre muligheder for 
at skabe fred og effektive stats- og sikkerhedsinstitu- 
tioner. En opdeling vil således være med til at sikre, at 
politik og vejen til indflydelse ikke handler om sekte-
risk-etnisk tilhørsforhold som i dag, men rettere om  
konkurrerende politiske programmer. Det har potentiale 
til at fremme forståelsen af, at politiske ønsker kan for-
muleres og kanaliseres igennem statsinstitutioner, som 
opleves som legitime og repræsentative. På den lange 
bane er stærke inklusive statsinstitutioner det bedste 
middel til at bekæmpe Islamisk Stat. 

Vestens manglende lyst til at intervenere i den syriske 
konflikt har mange ligheder med det, der afholdt de 
samme lande fra at intervenere i borgerkrigen i Bosnien. 
Først da parterne i Bosnien ikke kunne opnå mere på 
slagmarken, kunne USA forhandle en løsning, som blev 
sikret med NATO-tropper i 1995. Synet på militærinter-
vention har forandret sig siden hen. Man skal ikke for-
vente en NATO-styrke på 80.000 tropper indsat i Syrien 
eller Irak, som det  var tilfældet i Bosnien.

Det bør mane til eftertanke, at det mest 
positive scenarie for udgangen af borger- 
krigene i Syrien og Irak er, at de forløber  
som borgerkrigen i Jugoslavien.

Imidlertid kan vestligt diplomati spille samme rolle som 
ambassadør Richard Holbrook spillede i Jugoslavien, 
hvor en kombination af truslen om militær indgriben og 
diplomatisk snilde fik partnerne til forhandlingsbordet. I 
Syrien kan truslen om etablering af en egentlig sikker-
heds- eller no fly-zone være med til at lægge yderligere 
pres på Assad-regimet og dets allierede. Derved kan 
man skabe incitament til at indgå i forhandlinger om en 
politisk løsning, der inddrager alle parter. Assads afgang 
behøver ikke nødvendigvis at ske ved forhandlings- 
bordet. I Jugoslavien var den efterfølgende fred med til 
at undergrave de ledere, der havde bygget deres karriere 
på krig. Slobodan Milosevic blev således væltet efter- 
følgende og endte sine dag i et fængsel i Haag. Målet for 
den militære indsats må derfor være at gøre IS og Assad- 
regimet så svage som muligt. Målet for den civile  
indsats må være at bygge alternativer op. 

Eksemplet fra Jugoslavien viser, at en forhandlet løsning 
med de involverede parter er eneste mulighed, hvis ikke 
vi ønsker at gennemtvinge en militær afgørelse ved en 
egentlig invasion. Imidlertid viser erfaringen også, at 
truslen om intervention skal være reel, før en sådan  
forhandlingsløsning kan blive til virkelighed. En del af  
Folketingets debat om det fremtidige danske bidrag til 
anti-IS-koalitionen bør derfor være en åben diskussion 
af, hvor langt Danmark er villig til at gå, og hvilke militære 
og civile indsatser, vi er parate til søsætte. 
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DANMARK SKAL BIDRAGE TIL STABILITET

Regeringen har formentlig opbakning i Folketinget til sit 
ønske i regeringsgrundlaget om, at ”Danmark skal fort-
sat deltage i den internationale koalition mod IS”. Imid-
lertid følger det ikke, at målet om dansk deltagelse 
bedst nås gennem et militært bidrag, og det følger lige-
ledes ikke, at et sådant militært bidrag nødvendigvis 
skal være en forlængelse af det eksisterende bidrag. I 
diskussionen om, hvorvidt og hvordan Danmark skal 
bidrage til koalitionens indsats, må man skelne mellem, 
hvad Danmark ønskede at opnå med udsendelsen af 
det militære bidrag i 2014, og hvad man kan og vil opnå 
i 2015. 

Da Folketinget i oktober 2014 med beslutningsforslag 
B123 vedtog at sende fly og militærtrænere til Irak, var 
det kun F-16-flyene, der fik en sidste udløbsdato. For-
svaret planlægger således at fortsætte træningsmissi-
onen frem til efteråret 2016. Hvorvidt F-16-flyene fort-
sat skal være på vingerne over Irak, er netop anledningen 
til at diskutere den danske indsats mod IS ud fra et 
bredt perspektiv. Den militære indsats kan lige så lidt 
isoleres fra den civile komponent af indsatsen, som bi-
draget mod IS i Irak kan ses isoleret fra borgerkrigen i 
Syrien og den generelle ustabilitet i regionen. Det er alle 
faktorer, som forstærker hinanden. Danmarks politiske 
indsats i regionen begyndte længe før den militære ind-
sats mod IS og vil fortsætte længe efter denne.

Nedenfor nævner vi en række indsatser i regionen, der 
alle gør en forskel, og som Danmark sammen med resten 
af koalitionen allerede i vidt omfang har satset på. Formå-
let er at illustrere, hvordan de enkelte indsatser supplerer 
hinanden. Men samtidig at demonstrere, at Folketinget 
har reelle muligheder for at vælge mellem forskellige 
”pakker” af indsatser for dermed at prioritere eksempelvis 
en militær indsats højere end civile indsatser. 

Humanitær krisehjælp
FN har beskrevet den syriske borgerkrig som den værste 
humanitære katastrofe siden afslutningen af den Kolde 
Krig. De 12 millioner syrere, som flygter udenlands eller 
er internt fordrevne, udgør en humanitær krise, der står 
i centrum for mange andre problemer. En løsning på 
den humanitære og politiske krise er nøglen til at løse 
en lang række andre spørgsmål. Imidlertid er sådan en 
løsning omkostningsfuld og kræver en indsats på  
andre områder for at kunne blive en realitet. Europa- 
Kommissionen slår fast, at uden udsigt til en varig  
løsning, som tillader flygtninge og internt fordrevne at 
vende hjem, står organisationer eller regeringer, som vil 
hjælpe i området, over for store udfordringer. Regerin-
gen i Jordan har for eksempel aftalt med UNHCR, at 
hver enkelt flygtning som landet modtager:

“ .. is properly registered and documented, has 
access to protection and legal assistance, 
shelter, core relief items, potable water, food, 
health care, education and psychosocial 
support, and is given the opportunity to rebuild 
his/her life in safety and dignity

 ”
At så mange mennesker er på flugt, viser, hvordan det 
syriske og til dels det irakiske, samfund er brudt sam-
men. Det sammenbrud danner grobund for, at radikale 
bevægelser som IS kan trives og ekspandere. Store 
mængder af flygtninge kan imidlertid også true stabili-
teten i de områder, de flygter til. Både i Libanon, Jordan 
og Tyrkiet har antallet af flygtninge skabt alvorlige ud-
fordringer. I Tyrkiet har 1,5 millioner mennesker søgt 
tilflugt, mens Jordan er vært for cirka 600.000 menne-
sker, og omkring 1 million er taget til Libanon. Hele EU 
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modtog sammenlagt 625.000 flygtninge i 2014 og det 
forventede antal for 2015 er cirka en million mennesker, 
i et Europa hvor man ikke er villig til at modtage en større 
mængde flygtninge. I skrivende stund melder nyheds-
medier om trængsel ved grænsen til Makedonien, der 
har følt sig nødsaget til at deployere soldater for at for-
hindre flygtninge i at komme ind i landet. Imidlertid må 
Europa forvente en stigende tilstrømning af flygtninge, 
hvis man ikke er i stand til at håndtere flere af dem i 
nærområdet. Det internationale samfund må overveje 
konsekvenserne, hvis et af Syriens nabolande giver op 
og sender flygtningene videre til Europa. 

En humanitær krise af dette omfang kræver en ekstra-
ordinær indsats. Danmark har en lang række mulig- 
heder for at øge den humanitære bistand. En indsats, 
som udenrigsministeriet planlægger for 2015, er øko-
nomisk støtte til de irakiske myndigheders bestræbel-
ser på at genetablere basale serviceydelser i de om- 
råder, som regeringsstyrker tilbageerobrer fra IS. Det er 
tilfældet i byen Tikrit 140 kilometer fra Bagdad, hvor FN 
og de irakiske myndigheder vurderer, at 1500 familier er 
vendt tilbage, efter IS blev fordrevet fra byen. En sådan 
indsats kan forhindre yderligere flygtninge og skabe  
basis for at folk, der allerede er flygtet, kan vende hjem. 

Lokal kapacitetsopbygning
Sammenbruddet af den syriske og – i mindre omfang 
– den irakiske stat betyder, at kun programmer, der har 
et lokalt eller regionalt fokus, har en reel chance for at få 
den ønskede effekt. Et dansk indsatsområde i Irak er 
således styrkelse af etniske mindretals politiske organi-
sering og deltagelse i beslutningsprocesser. I en del  
af verden, hvor centralregeringen traditionelt vogter 
nidkært om sine kompetencer, men på den anden side 
har vanskeligt ved at trænge igennem lokalt, er der  
behov for kapacitetsopbygning af lokale strukturer og 
lokale civilsamfund, så basale services kan leveres  
lokalt. Sådanne lokale løsninger kan skabe et bolværk 
mod IS og andre radikale islamistiske grupper, der leve-
rer en færdig og velprøvet løsning på at organisere et 
lokalsamfund. Konkurrencen med IS om at organisere 
lokalsamfund viser, hvordan sikkerhed, herunder et  
velfungerende retssystem, er en basal ydelse, som en 
lokal regering skal kunne levere for at være relevant for 
sine borgere og forhindre at de må flygte. 

Undervisning
International Labour Organisation konstaterer, at i  
Libanon går halvdelen af de syriske flygtningebørn på 
6-10 år i skole, mens kun 13 procent af de 11-15 årige 
gør. Når man samtidig tager i betragtning, at der er flere 
syriske børn i skolealderen i Libanon, end der er libane- 
siske børn i samme alder, siger det noget om den ud- 
fordring, man står over for både i Libanon, Jordan og  
Tyrkiet. Det er vigtigt, at disse børn bliver undervist, hvis 
de skal have kompetencerne til at skabe et liv for sig selv 
og en fremtidig for deres land. Men det er også vigtigt, 
hvem de bliver undervist af. Danmark kan spille en rolle i 
at finansiere uddannelser, som er fagligt stærke og ikke 
baseret på eksempelvis religiøs ekstremisme. Dette er et 
område, hvor en dansk fond eller et dansk-finansieret 
korps af undervisere kunne gøre en mærkbar forskel.

Danmarks politiske indsats i regionen 
begyndte længe før den militære indsats 
mod IS og vil fortsætte længe efter denne.

Støtte til kurderne
Kurderne udgør et særligt oplagt indsatsområde. Både 
i Syrien og Irak har de kurdiske styrker været de mest 
effektive i bekæmpelsen af Islamisk Stat, og de har vist 
sig i stand til at tage store landområder fra IS. Det har 
styrket den vestlige opbakning til kurderne og givet 
dem muligheden for at demonstrere vilje og evne til at 
forsvare og erobre territorium – en evne, som på sigt  
vil være med til at give yderligere næring til de irakiske 
kurderes ønske om en selvstændig stat. Imidlertid er 
kurdernes succes på slagmarken også en kilde til kon-
flikt med de arabiske irakere og syrere, og med Tyrkiet. 
Iraks kurdere har erobret større områder i Nord- og  
Centralirak og har stor militær indflydelse nær områder 
som Shingal, det nordøstlige Mosul, Kirkuk og Khanaqin. 
Men disse områder er kendetegnede ved at have mange 
overlappende konfliktlinjer, hvor både føderale delstats-
grænser og etnisk-religiøse tilhørsforhold er omstridte 
blandt lokalbefolkningen. Samtidig er der politiske spæn-
dinger mellem det irakisk-kurdiske selvstyre og central-
regeringen i Bagdad omkring særligt Kirkuk og Mosul, 
der er betegnet som ”omstridte områder“ i henhold til 
den irakiske forfatnings paragraf 140.
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Også i Syrien har kurderne udnævnt tre selvstændige 
bystater, men deres selvstændige status er hverken an-
erkendt af Assad-styret eller den syriske opposition. 
Tyrkiet er ligeledes stærkt bekymret over kurdernes til-
tagende styrke i det nordlige Syrien, og de politiske og 
sikkerhedspolitiske konsekvenser det har i forhold til 
den kurdiske befolkning i Tyrkiet selv . Den kurdiske 
selvstyreregering i Irak efterspørger udstyr, træning og 
kapacitetsopbygning og har tidligere henvendt sig spe-
cifikt til Danmark. Derfor kan man vælge at fokusere sin 
indsats på at opbygge den kurdiske kapacitet – både 
civilt og militært. Imidlertid kræver en sådan indsats en 
grundig diskussion og en åben politisk stillingtagen til, 
hvorvidt Danmark vil støtte øget kurdisk selvstændig-
hed.

Regionalt diplomati
Hverken konflikten i Syrien eller Irak kan ses isoleret fra 
sin geopolitiske kontekst, og det er derfor helt afgøren-
de, at de regionale stormagter er inddraget i Koalitio-
nens kamp mod IS og i at skabe en mulig politisk løs-
ning på den syriske konflikt. I Kølvandet på atomaftalen 
med Iran og Assad- styrets miltære svækkelse er der 
iværksat en hel række diplomatiske initiativer, der på ny 
forsøger at skabe regional rapprochement mellem Iran 

og Saudi-Arabien og fremme en forhandlet løsning i  
Syrien. Imidlertid synes de regionale og udefra- 
kommende stormagter endnu ikke afgørende at have 
skiftet position, og visse stater har fortsat en interesse 
i at holde konflikterne kørende både i Irak og Syrien. Det 
er derfor en vigtig, men kompliceret opgave at støtte de 
diplomatiske spor både i FN-regi og regionalt. Man kan 
ikke forvente, at Danmark er den afgørende spiller på det-
te område. Imidlertid kan Danmark som en småstat med 
fordel facilitere dialog og track-two processer mellem de 
ledende regionale magter, og det kræver, at vi fortsat ud-
bygger vores kontakter og netværk i regionen gennem 
vores ambassader og de mange danske civilsamfunds-
organisationer, der har aktiviteter i regionen.    

Infrastruktur og beskyttelse
Beredskabsskabsstyrelsen kan, som man tidligere har 
gjort, bidrage med infrastruktur til lejre og lignende.  
Logistikenheder fra Forsvaret kan ligeledes bidrage til 
infrastruktur og transport. Forsvaret og Hjemmeværnet 
kan stille bevogtnings- og beskyttelsesenheder, der kan 
skabe sikkerhed i flygtningelejre og bevogte forsyninger 
mv. Militærpolitiet og politiet kan træne flygtninge i vagt-
korps mv. Beredskabsstyrelsen kan træne ”De Hvide 
Hjelme” i Syrien – et frivilligt korps af redningsarbejdere. 
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Beskyttelse er en forudsætning for at skabe sikre  
rammer for flygtninge og internt fordrevne. Både flygt-
ningene og deres forsyninger skal beskyttes, og denne 
beskyttelse er ofte forudsætningen for at skabe tålelige 
levevilkår, undervisning og andre praktiske nødvendig-
heder, der kan give indhold i tilværelsen og et funda-
ment at komme videre på. Red Barnet kom i 2014 med et 
eksempel på, hvad mangel på sikkerhed kan betyde, da 
organisationen påpegede, at dobbelt så mange syriske 
flygtningepiger blev udsat for tvungne ægteskaber i 
2014 som i 2011. 

Træning 
På al Assad basen i Irak er 1450 soldater blevet trænet. 
Danske soldater har deltaget i denne træningsmission 
og har ligeledes deltaget i træningsmissionen af de  
kurdiske Pershmerga styrker i Erbil. Givet at de vestlige 
lande ikke ønsker at sende landtropper til Irak og Syrien, 
virker det oplagt at træne og udruste lokale styrker. 
Imidlertid har det vist sig svært at finde de rette perso-
ner at træne og udruste både i Irak og Syrien. Ifølge 
pressen har de danske soldater således selv måttet  

opsøge irakiske soldater og tilbyde dem træning. Den 
amerikanske indsats for at træne syriske oprørere har 
ligeledes været langsommelig og vanskelig; der er indtil 
nu blot produceret mellem 54-60 rekrutter. I Irak er det 
en særlig udfordring at få de vigtige sunni-grupper ind-
rulleret og udrustet, til dels på grund af modvilje fra  
centralregeringen i Bagdad. For at få trænet flere vil det 
derfor blandt andet kræve, at regeringen i Bagdad i  
højere grad viser sig villig til at dele magten med sunni- 
befolkningen. I Syrien består oprørerne efter mange års 
krig og desillusion med den manglende støtte fra  
Vesten primært af islamistiske grupperinger.

Bidrag fra flyvevåbnet, inkl. radar
Flyvevåbnet har stået for en stor del af det hidtidige  
bidrag til koalitionen i form af først C130J og siden 
F-16. F-16-bidraget har bestået af fire fly med tre i reser-
ve samt personel på basen. Selv om F-16 sendes på en 
kortere eller længere pause, vil Flyvevåbnet forsat kunne 
bidrage til luftoperationerne med deployeringen af  
en radar. En radar, som tidligere har været udsendt til  
Afghanistan. Ønsker regeringen og Folketinget at sende 
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F-16 tilbage i missionen, kan man diskutere, hvorvidt 
mandatet skal ændres, så flyene kan foretage opera- 
tioner i Syrien. I den forbindelse kan en anden base end 
den nuværende vise sig mere relevant. 

Specialstyrker 
Danmark kan vælge at indsætte specialstyrker i konflik-
ten. De kan fungere som trænere, Forward Aircontrollere 
og bistå i bevogtning og lignende. Den danske kapacitet 
på dette område er ikke til en langvarig indsættelse, men 
styrkerne er til gengæld af en kvalitet, hvor de vil udgøre 
et stærkt bidrag, som vil blive anerkendt af koalitions-
partnerne, fordi risikoen ved at indsætte soldater på  
jorden i Irak er betydelig. Man skal således påregne  
muligheden for tab. Briterne og canadierne har ifølge 
medierne allerede deployeret specialstyrker i området.

Stabsbidrag, logistik o.lign.
Det er vigtigt for Forsvaret at have officerer i de stabe, 
som dirigerer slagets gang. Dermed kan man lettere 
have føling med, hvilke missioner de danske styrker ud-
fører, og hvilke risici de løber. Et stabsbidrag vil som 
hovedregel være en del af ethvert dansk bidrag i større 
regi. Men Danmark kan bidrage med mange andre ”bag 
fronten”-kapaciteter såsom logistik, hvilket også var det 
første danske bidrag til koalitionen, da vi stillede med et 
C130J-Herkules transportfly.

Kampgruppe eller andet hærbidrag
Hæren kan indsætte en kampgruppe i forskellige opstil-
linger. Dette ville imidlertid være et langt større land- 
militært bidrag end nogen andre i koalitionen, og det ville 
ikke passe ind i koalitionens nuværende strategi. Imidler-
tid kan man ikke udelukke, at der kan opstå behov for at 
skabe sikre zoner eller håndhæve en våbenhvile. I det 
tilfælde kan landmilitære bidrag af denne størrelses- 
orden blive efterspurgt.  

Fleksibel tilgang
Da Folketinget besluttede at sende F-16-flyene af sted 
var der blandt partierne forståelse for, at der kunne opstå  
andre behov over tid. Danmark havde tidligere sendt et 
C130J-transportfly til støtte for missionerne i Irak. At 
sende militærtrænere, F-16-kampfly mv. var således et 
udtryk for en eskalering af det danske engagement. I 
Forsvarsudvalgets betænkning om beslutningsforslag 

B123 tilkendegiver de borgerlige partier, at de er ”indstil-
let på, at andre bidrag kan komme på tale“. Flertallet bag 
den nuværende regering har vist sig rede til at sende 
yderligere bidrag, men dermed også gjort det klart, at  
det danske militære bidrag ikke er en statisk størrelse. 
Som det var tilfældet i Afghanistan kan typen og om-
fanget af det danske militære bidrag variere i takt med 
begivenhederne på jorden. Men først og fremmest er 
det amerikanernes vurdering af situationen og den 
amerikanske militære plan, som sætter tempo og dags-
orden. 

Flertallet bag den nuværende regering har 
vist sig rede til at sende yderligere bidrag, 
men dermed også gjort det klart, at det 
danske militære bidrag ikke er en statisk 
størrelse.

I sensommeren 2015 diskuterer koalitionen de frem- 
tidige militære behov i en såkaldt Force Generation 
Conference i Tampa, Florida. Det humanitære bidrag er, 
ligesom det militære, blevet øget over tid, men er i sin 
natur ikke så fleksibelt som et udelukkende luftmilitært 
bidrag. Man kan ikke bare flyve væk fra en flygtningelejr 
eller et kapacitetsopbygningsprogram. Den danske  
tilgang må være så fleksibel, at den tilpasser sig forhol-
dene i området og kan rettes mod de områder, hvor 
Danmark kan gøre den mest mærkbare forskel. Dette 
ønske om fleksibilitet bliver imidlertid udfordret, så 
snart Danmark påtager sig forpligtelser – både på det 
civile og militære område – der binder over længere tid, 
blandt andet i kraft af større investeringer eller logistisk 
apparat på jorden. Derfor er beslutningen om forlæn-
gelse af F-16-bidraget afgørende for hele tilgangen til 
Danmarks indsats i anti-IS-koalitionen. 
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Danmark bomber ikke blot IS-mål, hjælper ikke blot  
syriske flygtninge og træner ikke blot irakiske soldater. 
Danmark er del af en kamp for Mellemøstens fremtid. 
Den danske deltagelse i koalitionen mod IS må ses i 
sammenhæng med udviklingen i regionen. Danske mål 
skal sættes efter, hvordan vi vurderer, at vi bedst kan  
bidrage til at forme denne udvikling på en måde, der 
bedst tjener vores interesser og værdier. I øjeblikket går 
udviklingen ikke den rigtige vej. Den destabilisering af  
regionen, som mange frygtede, da borgerkrigen begynd-
te i Syrien, er blevet en realitet. Destabiliseringen har de 
frygtede konsekvenser – ikke blot for Syriens naboer, der 

er blevet kastet ud i borgerkrig (Irak) eller er i fare for at 
bryde sammen under presset fra flygtninge (Libanon, 
Jordan), men også for Europa, der har oplevet den stør-
ste tilstrømning af flygtninge siden 1990’erne. Dermed 
lægger situationen også et indenrigspolitisk pres på de 
europæiske regeringer, der i denne konflikt også skal stå 
til ansvar overfor f.eks. den kurdiske diaspora.

At stabilisere situationen er derfor kernen i den danske 
indsats – og i koalitionens indsats som sådan. At ned-
kæmpe IS, genoprette den irakiske stat, afslutte den  
syriske borgerkrig og bringe flygtningene hjem er mål, 

DANMARK SKAL HAVE 
EN LANGSIGTET STRATEGI
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som samlet er alt for ambitiøse. Som sagerne står er det 
bedste det godes fjende, når der skal lægges strategi for 
indsatsen i Mellemøsten. Et godt mål er at sørge for, at 
tingene ikke bliver værre og skabe forudsætningerne for 
lokale og regionale løsninger, der kan skabe et funda-
ment af social og politisk stabilitet. Vesten i almindelig-
hed, og Danmark i særdeleshed, kan ikke diktere en løs-
ning på de centrale problemer, der holder konflikten i kog. 
I bedste fald kan vi skabe kapacitet til, at parterne selv 
kan løse dem, og vi kan afhjælpe nogle af de problemer, 
der opstår, når løsningerne lader vente på sig. 

Destabiliseringen har de frygtede konse-
kvenser – ikke blot for Syriens naboer, der er 
blevet kastet ud i borgerkrig (Irak) eller er i 
fare for at bryde sammen under presset fra 
flygtninge (Libanon, Jordan), men også for 
Europa, der har oplevet den største tilstrøm-
ning af flygtninge siden 1990’erne. Dermed 
lægger situationen også et indenrigspolitisk 
pres på de europæiske regeringer, der i 
denne konflikt også skal stå til ansvar 
overfor f.eks. den kurdiske diaspora.
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I en borgerkrig skabes stabilitet ikke alene ved en militær 
indsats og ikke alene ved en politisk indsats. De er i vidt 
omfang hinandens forudsætninger, lige så vel som for-
skellige typer af civile og militære indsatser skal sættes 
sammen for at være effektive. Givet de meget store for-
skelle på problemerne i regionen ville det være opskriften 
på nederlag at tro, at en bestemt opskrift på indsats vil 
være lige effektiv alle steder. Indsatsen skal indrettes  
efter forholdene og løbende tilpasses udviklingen. For 
Folketingets diskussion af sagen betyder det, at det er 
vigtigere at definere mål for den danske indsats og be-
skrive de interesser og værdier, som disse mål fremmer 
(samt det juridiske grundlag herfor), end at diskutere om-
fanget af enkeltbidrag og nøje definere dem. De konkrete 
behov kan hurtigt ændre sig, og fleksibilitet er derfor et 
nøgleord. 

Forudsætningen for fleksibilitet er, at regeringen og  
Folketinget sætter klare og realistiske mål for den  
danske indsats. 

TRE TING KAN BIDRAGE TIL DETTE:  

■ For at få klarhed over mål og midler er det vigtigt 
med en samlet debat i Folketinget af indsatsen i Irak 
og Syrien og situationen i regionen som helhed. Ikke 
mindst fordi folketingsvalget har ændret sammen-
sætningen i Folketinget, siden beslutningsforslag 
B123 blev vedtaget, vil en fornyet debat i folketings-
salen forpligte partierne på den vej, som Danmark 
tager. Også det vil være et referencepunkt for de initi-
ativer, som tages senere. En hurtig behandling af et 
enkelt element (F-16- kampflyene eller et radarbi-
drag) eller en lukket debat i Udenrigspolitisk Nævn vil  
ikke leve op til dette. Erfaringerne fra indsatsen i  
Afghanistan siger, at hvis Folketinget ikke har  
behandlet både den konkrete indsats og den lang- 
sigtede strategi til bunds, kan den politiske opbak-
ning vakle overraskende hurtigt. Det var tilfældet da 
danske styrker for første gang kom i hårde kampe i 
Musa Qala i Afghanistan i 2006.

■ Hvis det er et vilkår for det fortsatte danske bidrag 
til den militære del af koalitionen mod IS, at operati-
onerne kan blive mere omfattende og mere offensive, 
skal den danske regering søge et militærfagligt  
råd fra Forsvarschefen om, hvad udviklingsmulig-
hederne er for de bidrag, som man måtte overveje 
– både på mellemlangt og langt sigt. 

■ Folketinget bør i forbindelse med behandling af et 
beslutningsforslag vedrørende Danmarks indsats i 
koalitionen mod IS pålægge regeringen at frem- 
lægge en langsigtet strategi for Danmarks politik i 
Mellemøsten, herunder indsatsen mod IS. Folketinget 
bør ligeledes pålægge regeringen, at denne strategi 
skal evalueres og at denne evaluering offentliggøres. 
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