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Tema:

Radikalisering
og ekstremisme
• flere angrep mot mobiltelefoner og nettbrett
• de tapte illusjoners arena
• trusselbildet er i stadig endring

Viktige konferanser
styreleder Anne-lise Johnsen

Kvinners Frivillige Beredskap arrangerer årlig en rekke møter og konferanser. Å sette søkelyset på viktige temaer rundt samfunnssikkerhet og
beredskap er sentrale oppgaver. Det er
særlig fire arrangementer som primært bør trekkes frem. Det er «Linderudseminaret», «Sårbarhetskonferansen», «KFBs Kvinnekonferanse» og
«Totalforsvarskonferansen». Felles for
alle er at både interessen og oppslutningen har hatt en sterk økning de
senere år. Vi kan trygt slå fast at KFB
har lykkes i å skape en tverrfaglig
plattform for alle aktører på sikker-

hets- og beredskapsarenaen. Det var
ikke minst tydelig på «Totalforsvarskonfereansen 2013» som nylig ble arrangert. Der deltok rundt 100 personer fra offentlige og private instanser.
Et kjennetegn ved KFBs konferanser er
at de alltid speiler helheten og samspillet mellom Forsvaret og det sivile
samfunn.
Takket være et profesjonelt og dyktig sekretariat har KFB løftet frem temaer og problemstillinger som stimulerer. Det er all grunn til å se med
forventning frem til «Sårbarhetskonferansen 2013» den 24. september.

De tapte
illusjoners arena
redaktør jan erik thoresen

Gjennom årenes løp er det blitt sagt
og skrevet mange store ord om samfunnssikkerhet og beredskap. Spørsmålet er om vi er blitt noe klokere.
Eller rettere sagt om vi er blitt noe
bedre til å verne samfunnet mot uønskede hendelser.
«Å tenke det, tro det - ja, ville det
med. Men å gjøre det». I Ibsens Peer
Gynt snakkes det om de gode forsetter, men viljen og evnen til å gjennomføre glimrer med sitt fravær. Mange
kjenner seg nok igjen i de mange festtaler der det er lovet både gull og
grønne skoger, handlingsplaner som
aldri ble realisert, rapportene som ble
lagt til side og politiske floskler som
«vi har gjort mye, men vi skal gjøre
mer» når nær sagt ingenting er gjort.
Det er likefrem imponerende at så
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mange ildsjeler har klart å opprettholde sin entusiasme og sitt engasjement på denne tapte illusjoners arena.
Denne utgave av Trygge Samfunn
omhandler radikalisme og ekstremisme, alvorlige problemer som kan
undergrave våre demokratiske verdier.
Da er det bra å kunne fastslå at flere
etater samarbeider godt og målrettet
for å bekjempe de mørke krefter. Men
det alene er ikke nok. Dette dreier seg
om problemer hele storsamfunnet må
ta inn over seg og bidra til å løse. Likegyldighet i velferdshverdagen er en
utfordring for oss alle. Vi må ikke tro
at det bare er «noen andre» ansvaret
hviler på. Å gjenreise noen av de tapte
illusjoner krever også et engasjement
av deg og meg.
Stikk ikke hodet i sanden.
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KFB har som formål å styrke
landets beredskap ved å:
Spre opplysning om Norges
totalforsvar og beredskap.
Arbeide for å styrke det sivile
samfunns muligheter til å møte
krisesituasjoner i fred eller krig.
Søke å høyne og samordne
medlemsorganisasjonenes
innsats i beredskapssammenheng.
Fremme samarbeidet mellom
disse organisasjonene og
beredskapsmyndighetene.
KFB vil arbeide for å gjøre det
norske samfunnet mer robust
og mindre sårbart i en krisesituasjon,
med vekt på kvinneperspektivet.

aktuell:
Marie Moe,
sjefingeniør i NorCERT

Flere angrep mot
mobiltelefoner og
nettbrett
– De alvorligste utviklingstrekkene for 2013 er de vi ennå ikke kjenner til, men
samfunnet vil nok merke at vår IKT-sikkerhet blir satt på prøve, sier sjefingeniør Marie Moe i NorCERT. Som leder for Operasjonssenteret følger hun utviklingen løpende. Antall innrapporterte og håndterte hendelser økte kraftig i fjor.
av jan erik thoresen

N

orCERT (Norwegian Computer Emergency Team) er en
avdeling av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som arbeider
for å forebygge alvorlige angrep mot
samfunnskritisk infrastruktur og
informasjon på IT-sektoren, varsle
om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter og koordinere responsen i
forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep. Avdelingen består av et
operasjonssenter, en seksjon for
hendelseshåndtering og en seksjon
for varslingssystemer for digital infrastruktur.
– NorCERT prioriterer i dag å
håndtere saker innenfor to hovedområder. Det ene er det vi betegner som
«abuse»-håndtering, nemlig å varsle
internettilbydere om virusinfiserte
kunder og tjenesteleverandører om
web-sider som sprer virus eller medvirker til svindel. Den andre hovedkategorien er oppfølging av alvorlige
hendelser hos samfunnskritiske
virksomheter. Det kan i særdeles grad
dreie seg om forsøk på spionasje.
Utviklingen i antall spesielt alvorlige
sikkerhetshendelser er bekymringsfull. I fjor kunne vi registrere en øk-

ning på 109 prosent i nye alvorlige
hendelser og en økning på 151 prosent i alvorlige saker under oppfølging, forteller sjefingeniør Marie Moe.

Spionasje
– Noe av den store økningen må nok
tilskrives en kombinasjon av økt
innrapportering og samarbeid. Men,
til tross for dette, er det vår klare
vurdering at norske virksomheter i
stadig større grad utsettes for digitale angrep mot verdier som er tilkjennegjort i virksomhetens IKTsystemer. Dette omhandler ofte
sensitive dokumenter og e-post som
avslører forhandlingsposisjoner og
planer eller annen form for viktig

seg inn. De brukte kodeordet til å få
ut informasjon fra firmaets sjef.
Dette medførte at en viktig forhandling gikk i vasken og firmaet mistet
et oppdrag på flere hundre millioner
kroner, opplyser Marie Moe.

Web-sider sprer virus
NorCERT registrerer også en merkbar økning i antall alvorlige saker
der godt besøkte nettsteder sprer
virus til besøkende som surfer på
sidene deres.
- Det dreier seg om reklamenettverk som enten blir kompromittert
eller misbrukt til å spre virus til intetanende besøkende. Det kan være
vanskelig selv for nettstedene som

«Vi antar med stor sannsynlighet at mobile
enheter kommer til å bli enda mer utsatt for
virus og andre typer angrep»
dokumentasjon. Jeg kan nevne ett
konkret tilfelle fra en større bedrift
der nøkkelpersoner fikk tilgang til et
prosjekt ved hjelp av et internt kodeord. Utenforstående klarte å hacke

benytter dem å avgjøre hva som er
legitimt. For de besøkende kan det
nærmest være umulig å oppdage at
det er noe uregelmessig. Det kan
være kriminelle som kjøper annon-
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»

Aktuell

Tar høyde for å
håndtere ekstrem
situasjoner
Kriseorganiseringen i helse- og
sosialforvaltningen hviler på
risiko- og sårbarhetsanalyser.
Beredskapen settes stadig på
prøve.

seplass for å spre virus. Det største
problemet med økningen i antall
web-sider som sprer virus er at vi har
fått en sterk økning i antall norske
datamaskiner med virus som er kontrollert av kriminelle. Å begrense eller toppe spredningen av virus fra
norske nettsteder er, slik vi i NorCERT
ser på det, det mest nærliggende sett
av tiltak for å demme opp for økningen av antall kompromitterte datamaskiner i Norge, påpeker sjefingeniør Moe.

Mobiltelefoner og
nettbrett
Over en million nordmenn har tilgang til nettbrett etter at disse ble
introdusert på markedet i 2010.
Samtidig er den norske befolkning
verdensledende når det gjelder mobilbruk.
– Vi antar med stor sannsynlighet
at mobile enheter kommer til å bli
enda mer utsatt for virus og andre
typer angrep i løpet av inneværende
år. Det ser også ut til at internettkriminaliteten vil by på økt hodebry for
mange brukere. E-poster som er
skreddersydd for å lure folk kommer
til å bli enda mer profesjonelle. Dessverre ser det også ut til at mange av
oss kommer til å måtte oppleve forsøk på nettbanksvindel. Ja, i utgangspunktet er alle enheter som er koblet
opp mot internett et potensielt mål.
I det hele tatt er risikobildet mer utfordrende enn noen gang før, påpeker
Marie Moe.

4

T RYG G E SA M F U N N 2 • 2 0 1 3

Øvelser i krise
håndtering
NorCERT driver et utstrakt samarbeid med andre nasjonale og internasjonale sikkerhetsorganisasjoner
og -etater.
– Som et nasjonalt kontaktpunkt
for IKT-trusler i Norge har vi en kriseberedskapsfunksjon for store IKThendelser som kan skade nasjonal
infrastruktur. Det ligger i sakens natur at vi driver jevnlig med ulike
øvelsesscenarier, både nasjonalt og
internasjonalt. Ikke minst spiller
NATO en viktig rolle her. For ikke
Nå skal far
reise. deltok vi på to store inlenge
siden
ternasjonale øvelser, «Cyber Europe»
i regi av EU og «Crisis Management
Exercise» i regi av NATO. I øvelse «Cyber Europe» samarbeidet vi med over
300 fagfolk i 25 forskjellige land i
Europa for å bekjempe et massivt
simulert tjenestenektangrep. Øvelsen
var et viktig ledd i arbeidet med å
styrke samarbeidet om internettsikkerhet, beredskap og respons i hele
Europa, opplyser Moe.
Hun legger til at NorCERT også
samarbeider med ulike sektorer
gjennom en såkalt Sektor-CSIRT om
hendelser, sårbarhet, analyse og rapportering når en eller flere av virksomhetene i sektoren utsettes for
alvorlige dataangrep.
– Problemene er grenseløse i ordets
rette forstand. Et velutviklet samarbeid basert på kompetanse og ressurser er nødvendig for å kunne løse dem
avslutter sjefingeniør Marie Moe.

Etablerer helikopterberedskap i NordNorge
Forsvaret styrker helikopterberedskapen i nord og stasjonerer to Bellhelikoptre på Bardufoss i Indre
Troms. På anmodning skal helikoptrene kunne bistå politiet i henhold
til bistandsinstruksen. Imidlertid
gjelder dette kun transportstøtte og
ikke håndhevelsesbistand når politiet må ut i skarpe oppdrag.

Foto: Forsvarets mediesenter

Fra Operasjonssenteret (Foto: NorCERT)

Formålet med helse- og sosialberedskap er å verne liv og helse og bidra
til at befolkningen kan tilbys nødvendig medisinsk behandling, pleie
og omsorg samt sosiale tjenester i
kriser og katastrofer i fredstid og i
krig. Ansvars-, nærhets- og likehetsprinsippet utfordrer både myndighetsorganer og private virksomheter
til å ta et selvstendig ansvar, også når
det gjelder å samordne sine beredskapsoppgaver og selve krisehåndteringen med andre virksomheter.
Lov om helsemessig og sosial beredskap, som trådte i kraft i 2001,
pålegger kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten
å utarbeide beredskapsplaner.

nytt

Vil forsterke bruken av beredskapsmidler
Et regjeringsoppnevnt utvalg vil omorganisere Sivilforsvaret, Heimevernet
og Politireserven. Dette kan innebære store endringer for samfunnets
grunnberedskap.

Utvalgets vurdering er at Heimevernet og Sivilforsvaret har så grunnleggende ulike primærfunksjoner at
sammenslåing ikke er hensiktsmessig. Sivilforsvaret bør fortsatt være
samfunnets primære sivile forsterkningsstyrke og Heimevernet fortsatt en del av Forsvaret. Utvalget
peker imidlertid på mulige gevinster
i et økt samarbeid mellom de to etatene rettet mot seleksjon og forvalt-

anvendelse av militære styrker må
være avklart og formalisert.

Avvikling av
Politireserven

Statens beredskapsstyrke

Utvalget anbefaler at Politireserven
avvikles og begrunner dette med at de
oppdrag den var tiltenkt å løse i dag
bedre kan utføres av andre. «Når samfunnet pålegger borgerne tjenesteplikt til innsats til beste for Staten, er
det en forutsetning at tjenesten fyller
et reelt behov», påpeker utvalget.

En enstemmig anbefaling går på å
opprettholde en statlig, sivil etat som
er folkerettslig beskyttet og som har
tverrstatlig forsterkning som sitt
primære ansvarsområde. Utvalget
mener at Sivilforsvaret må gis anledning til å fullføre sin omstilling fra
krig til fredsoppgaver og innta en ny
rolle som Statens beredskapsstyrke.
Utvalget anbefaler at antall tjenestepliktige mannskaper halveres og at
styrken tilføres betydelig økt kompetanse og utrustning rettet mot håndtering av store hendelser.

Tydelig rolle for
Heimevernet
Utvalget anbefaler en tydeligere bruk
av Heimevernet til støtte for politiet
i vakt- og sikringsoppdrag. Gjennom
forhåndsplanlegging og felles øvelser, vil en slik viktig forsterkning
opptre forutsigbar og ensartet, mener utvalget. Samtidig presiseres det
at prinsipielle spørsmål knyttet til

Soldater fra Heimevernet samarbeider med Politiet om
å holde vakt utenfor Stortinget under øvelse Tyr.
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Ikke aktuelt med
sammenslåing

ning av personell, materiellanskaffelser, øvelser og opplæring.

Foto: Forsvarets mediesenter

Siden september i fjor har utvalget,
under ledelse av fylkesmann AnnKristin Olsen, arbeidet med spørsmål
tilknyttet samfunnets samlede forsterkningsressurser. Dette har munnet
ut i en NOU som nylig ble presentert.
De anbefalinger utvalget er kommet
frem til omfatter også den frivillige
del av samfunnssikkerheten og styring av ledelse av store hendelser.

nytt

Stor oppslutning om
«Totalforsvarskonferansen 2013»
Nærmere 100 representanter fra departementer, direktorater, Forsvaret
og sivile organisasjoner og institusjoner var samlet rundt temaet «Hvor
står norsk beredskap – snart 2 år etter 22. juli-hendelsene?»
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
kunne notere rekordoppslutning for
sin årlige «Totalforsvarskonferanse».
Deltagerne representerte et tverrsnitt
av offentlige og sivile aktører som har
faglig forankring i samfunnssikkerhet
og beredskap. Årets tema, «Hvor står
norsk beredskap – snart 2 år etter
22. juli-hendelsene?» var da også
særdeles aktuelt.
Forsker Magnus Håkenstad ved
Institutt for forsvarstudier (FHS) tok
innledningsvis for seg selve totalforsvarsbegrepet og trakk opp de historiske linjer frem til den kalde krigens
slutt i 1989 da Forsvarets rolle endret seg. Mens det før var slik at det
sivile samfunn skulle støtte Forsvaret, innebærer det moderne totalforsvarskonseptet at Forsvaret kan bistå
det sivile samfunn under katastrofer
og kriser. Håkenstad understreket at
Forsvarets nye bistandsrolle, som er
definert i Bistandsinstruksen, kunne
by på utfordringer på dagens hendelsesarena med terrortrusler, ekstremvær og økt potensiale for
større hendelser. Han betegnet dette
som en «gråsone» med stort fokus på
samordning og kommunikasjon
mellom Forsvaret og sivile samfunnsaktører. Håkenstad omtalte
norsk politi, 22. juli-kommisjonens
konklusjoner og den etterfølgende
oppgradering av aktuelle planverk.

Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen hadde viktige innspill på konferansen.

inn og forsinker operative prosesser
når større hendelser inntreffer. Det
at politikere hele tiden vil ha en
hånd på rattet, vil dessverre fortsatt
innebære en forsinkelse hva angår
effektiv inngripen i skarpe oppdrag.
Dette er et faktum vi må leve med,
påpekte Håkenstad.
«Beredskap og krisehåndtering –
øyeblikkets oppmerksomhet eller
kontinuerlig nødvendighet?» var tittelen på ekspedisjonssjef Øistein
Knudsen jr.s foredrag. Knudsen representerer Justis- og beredskapsdepartementet. Han understreket innledningsvis at det var en krevende
sannhet å måtte ta innover seg at

«Politikernes hånd på rattet vil fortsatt
være til hinder for en effektiv inngripen
i skarpe oppdrag»
Forskeren mente at norsk beredskap, samlet sett, var blitt bedre,
men at det fremdeles er slik at politikere, jurister og advokater trekkes
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mennesker ikke fungerer sammen,
men at meningsutvekslingen i etterkant av 22. juli-kommisjonens rapport var både viktig og nødvendig.

Knudsen sa at samfunnssikkerhet
krever systematikk og at beredskapsplaner, øvelser og evalueringer er løpende prosesser. Oppjusteringer og
forbedringer krever konkrete handlinger. Klargjøring av ansvar og vår vilje
og evne til å samordne og anvende
allerede vedtatte rutiner må hele tiden være tilstede, påpekte Knudsen.
Han trakk frem at en for første gang
hadde fått et felles bilde av samfunnets sårbarhet gjennom en samlet
rapport der DSB, PST, NMS og Forsvarets etterretningstjeneste sto bak.
Etter 22. juli-hendelsene har det
vært et sterkt søkelys på politiet.
Fung. Avdelingsdirektør Sture Martin Vang, Politidirektoratet (POD),
tok for seg de utfordringer etaten nå
hadde. Han nevnte ulike prosjekter,
dokumenter og tiltak for inneværende år og de styringsutfordringer
politiet har. Vang ga uttrykk for at
etaten erkjenner svakhetene og nåtilstanden og at POD hadde fått en
tydeligere rolle. Endringsprogrammet for å styrke politiets beredskapsevne, bredt og kontinuerlig
fokus på samarbeidet med Forsvaret,

Foto: Dag Tangen Olsen.

av jan erik thoresen

nytt

Kunnskapsoffensiv i Forsvaret
Forsvarssektoren har de siste årene gjennomgått en svært omfattende omstillingsprosess. Nye investeringer i alle forsvarsgrener skal
sikre evnen til å møte fremtidens sikkerhetspolitiske utfordringer.
Under fremleggelsen av stortingsmeldingen «Kompetanse for en ny tid (Stortingsmelding 12 2012–2013)» påpekte forsvarsminister Anne-Grete StrømErichsen at den neste store satsingen er på personell og kompetanse.
– Den skal sikre at sektoren forblir en attraktiv arbeidsplass i fremtidens
arbeidsmarked. Kompetansepolitikken skal sikre at sektoren klarer å rekruttere og beholde de beste i årene fremover, sa Strøm-Erichsen.
Forsvaret har samlet base- og støttevirksomheter, slik at det kan operere
mer kostnadseffektivt både hjemme og ute.
Ny struktur er på plass og nytt materiell er under innfasing. Det krever at
en må sikre den nødvendige kompetanse.
– Dersom vi ikke er i stand til å tiltrekke, beholde, videreforedle og anvende kompetanse vil vi som sektor ikke være i stand til å løse de oppgavene vi er pålagt. Vårt materiell krever allerede svært spesialiserte operatører og vi vet at det i fremtiden vil bli et enda større krav til spesialisert
kunnskap, understreket forsvarsministeren.

Foto: Forsvarets mediesenter

nytt system for mannskapsvarsling,
organisering og effektivisering var
blant de forhold Vang påpekte. Han
understreket at Nødnett skulle innføres fra 2015 og at dette, sammen
med Politianalysen med sine 10
hovedpunkter, ville gi politiet ytterligere muligheter til å heve nivået.
«Evalueringer, har de nytteverdi?»
Dette spørsmålet besvarte avdelingsleder Georg Bryn i Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap
(DSB). Han understrekt at en øvelse
må ha en klar målsetting og at evalueringer avfødte læring, implementering og gjennomføringsevne. Men,
sa Bryn, en må også lære av det som
går bra. Rapporter må skrives slik at
de blir forstått og skape oppmerksomhet. Bryn var også opptatt av
hvem som evaluerer og at det ikke er
personer fra virksomhetens ledelse.
Distrikssjef Anne-Margrete Bollmann, Hordaland sivilforsvarsdistrikt, behandlet i sitt foredrag, «Samarbeid og samvirke, hvor enkelt er
det?», ulike sider ved den praktiske
samordning. Hun mente at de friksjoner som kunne komme til syne under
større kriser til dels kunne bunne i
nedarvede holdninger. Ved å prioritere samordning mellom de ulike
beredskapsaktører bidrar dette til at
vi i Norge får en bedre utnyttelse av
ressurssene, mente Bollmann.
Distriktssjef oberstløytnant Even
Sandland, HV17, redegjorde for beredskapssamarbeidet i nord og de
utfordringer en hadde der. Han understreket at de store avstander og
tynt befolkede områder mer enn noe
annet sted satte store krav til samarbeid på tvers. I tillegg til et utfordrende klima er det langt mellom
beredskapsetatene. Samtidig er de
nordligste fylkene inne i en sterk industriell utvikling. Olje, gass, bergverksdrift og fiske skal sikkerhetsmessig ivaretas. Samtidig er trafikken
langs kysten økende. Det sier seg selv
at det her dreier seg om en maksimal
utnyttelse av fellesskapets ressurser
og at disse ressursene må finne hverandre gjennom gode øvelser og evalueringer, påpekte Sandland.
Møteleder på «Totalforsvarskonferansen 2013» var tidligere programsekretær i NRK, Geir Helljesen.

Sikkerhetsloven skal revideres
Sikkerhetsloven ble vedtatt av Stortinget i 1998. Bakgrunnen for at den nå
skal revideres har sammenheng med de store endringene samfunnet har
vært gjenstand for det siste tiåret, ikke minst på det teknologiske området.
Dette gjør det nødvendig med en lovrevisjon, spesielt innenfor håndtering
av informasjonssikkerhet, sikkerhetsgraderte anskaffelser og personellsikkerhet.
Arbeidet ledes av Forsvarsdepartementet som er ansvarlig for sikkerhetsloven. Øvrige deltakere er Justis- og beredskapsdepartementet og Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM). Det etableres en referansegruppe, bestående
av departementer som i særlig grad berøres av loven.
Sikkerhetsloven er et svært sentralt verktøy i arbeidet med forebyggende
sikkerhet i samfunnet, slik at en i forkant kan motvirk spionasje, sabotasje
og terrorhandlinger. Arbeidet er derfor gitt høy prioritet i inneværende år.
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Samler ansvaret for sivil IKT-sikkerhet

– IKT utgjør nå grunnmuren for all
samhandling på tvers av sektorer og
har derfor blitt en strategisk sikkerhetsutfordring. Regjeringens strategi gir klare ansvarsforhold samtidig som den gir oss mulighet til å se
sikkerhetsutfordringene på IKTområdet på tvers, sier Justis- og beredskapsminister Grete Faremo.
Den nye strategien, som nå er
ansvarsmessig plassert i Justis- og
beredskapsdepartementet, er rettet
mot sikkerhetsutfordringer og trender som utfordrer informasjonssikkerheten. Spionasje og sabotasje er
blitt en økende trussel samtidig som

det er et voksende marked for kjøp
og salg av informasjon og verktøy for
å gjøre datainnbrudd. Økt bruk av
internett og mobile enheter, skybaserte tjenester og bruk av utenlandske tjenesteleverandører er også
blant trender som utfordrer IKTsikkerheten.
– Angrepene blir stadig mer avanserte. Arbeid med forebyggende
sikkerhet blir derfor stadig viktigere.
Den nye strategien viser hvordan vi
skal møte disse sikkerhetsutfordringene, påpeker fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor
Aaserud i en kommentar.

Foto: iStock

En ny nasjonal strategi med tilhørende handlingsplan skal sørge for bedre
vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

Statsråd Rigmor Aaserud

Skal se nærmere på brann- og redningsvesenet
Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å gjennomgå de samlede ressurser.

Foto: iStock

Brann- og redningsvesenet er den
største beredskapsetaten i de fleste
norske kommuner. Etaten utfører et
omfattende forebyggende arbeid og
er den viktigste tekniske redningsressursen i kommunene ved brann
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og alle typer hendelser som krever
teknisk håndteringsevne. Justis- og
beredskapsdepartementet har nå
nedsatt en arbeidsgruppe som skal
se på hvordan de samlede ressurser
kan nyttiggjøres best mulig. Gruppen

ledes av avdelingsleder Hans Kristian
Madsen i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Utgangspunktet for gruppen er
også å se nærmere på samarbeidet
med andre beredskapsaktører for å nå
de nasjonale målene som er nedfelt i
Stortingsmelding nr. 35 (2008–2009)
Branntrygghet.
– Nå styrkes beredskapen og samfunnssikkerheten gjennom den offentlige storsatsingen på en helt ny
kommunikasjonsteknologi som innføringen av Nødnett innebærer. Med
Nødnett får brann- og redningsvesenet og 110-sentralene for første gang
helt likt og nytt kommunikasjonsutstyr som også legges til rette for videreutvikling av denne beredskapen.
Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for
å sikre at brann- og redningsvesenet
blir maksimalt forberedt på de fremtidige oppgaver, sier Hans Kristian
Madsen i en kommentar.
Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 1. desember i år.

gjesteskribenten: Grete Faremo

Fremtidens politi
Vi må gjøre norsk politi bedre rustet til å håndtere store
hendelser i fremtiden, samtidig som vi sikrer at hverdagskriminaliteten blir prioritert.
Vi har et grunnleggende velfungerende politi i Norge.
Hver dag, døgnet rundt, hele året gjøres det solid politiarbeid av dyktige medarbeidere i politi- og lensmannsetaten; arbeid for mer trygghet og mindre kriminalitet. Det
gjør meg optimistisk for fremtiden.
Regjeringen la nylig frem stortingsmeldingen «Terrorberedskap» om oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens
rapport. Der vi presenterer en overordnet strategi mot
terror.
Strategien er tuftet på ideen om at vi skal ha mest mulig ut av samfunnets samlede beredskapsressurser, slik at
helheten blir større enn summen av delene.
Et sterkt nærpoliti skal utgjøre grunnberedskapen vår.
Men lokalt politi må raskt kunne omstille seg fra daglig
tjeneste til skarpe situasjoner. Og når ei krise eller et terrorangrep skal håndteres, må vi sikre at personell med
tilstrekkelige ressurser kan nå de fleste innbyggere i
Norge innen rimelig tid. Det fordrer et godt samvirke mellom politiet og Forsvaret.
Beredskapsarbeidet har i lang tid vært basert på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Lederen av 22. julikommisjonen kalte 22. juli for «fortellingen om ressursene som ikke fant hverandre». Er det noe denne «fortellingen» viser, er det at disse prinsippene i for liten grad
kommuniserer nødvendigheten av godt samvirke mellom
ulike ansvarlige aktører.
Alt arbeid med beredskap må hvile på tanken om samvirke, fordi ingen sitter med det hele og fulle ansvaret for
beredskapen. Det er viktig å få dette til å fungere.
Tettere sivilt-militært samarbeid
Da må vi se hen til eksempler der samvirke fungerer i
praksis. Tettere samarbeid mellom politi og forsvar som
følge av den nye bistandsinstruksen er et godt eksempel.
Bistandsinstruksen effektiviserer kommunikasjonen
mellom etatene og inneholder klare instrukser for hastetilfeller. Den stiller også større krav til samtrening mellom
politiet og Forsvaret – noe som er avgjørende for godt
samarbeid i en krisesituasjon.
I samfunnssikkerhetsmeldingen og Forsvarets langtidsplan varslet regjeringen en rekke tiltak for å styrke det
sivil-militære samarbeidet: Forsvarets kapasiteter skal
innrettes og brukes mest mulig hensiktsmessig til støtte
for sivile myndigheter. Forsvaret skal være beredt til å
bistå politiet med tilgjengelige og relevante kapasiteter i
forbindelse med terror og annen alvorlig kriminalitet. Slik

Grete Faremo er utdannet Cand.jur.
Har tidligere hatt ministerposter i flere
departementer. Hun har en omfattende
erfaring fra næringslivet, bl.a. som
konserndirektør i Storebrand og direktør
for jus og samfunnskontakt i Microsoft,
Vest-Europa. Stortingsrepresentant
1993–1997.

får vi best mulig beredskap ut av de samlede ressursene.
Halvparten av 22. juli-kommisjonens anbefalinger
omhandler politiet. I arbeidet med å følge opp disse anbefalingene må politiets ledelse gis rom til å lede. Derfor
har regjeringen lagt den politiske styringen av politiet på
et mer overordnet, strategisk nivå. Vi har færre, klarere
mål og tydelige krav til resultater.
Politidirektøren har tatt i bruk dette handlingsrommet
ved å etablere et endringsprogram – merverdiprogrammet
– i Politidirektoratet som tar opp i seg kommisjonens
anbefalinger. Dette er et arbeid jeg vil følge nøye i tiden
fremover.
Naturligvis har mye av den offentlige debatten etter 22.
juli 2011 dreid seg om beredskap. Men dette kan ikke gå
på bekostning av politiets øvrige oppgaver, som kriminalitetsforebygging, ordenstjeneste og etterforskning.
Vi trenger et godt faglig grunnlag for hvordan politiet
skal organiseres i fremtiden. Det er mange spørsmål som
angår politiets arbeidshverdag, som vi trenger bedre svar
på.
For å få gode svar på slike spørsmål har regjeringen
nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre en politianalyse. Den skal legges frem i juni.
Analysegruppen vurderer blant annet politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering.
Vi går opplagt i retning av færre politidistrikter. Men hvor
mange bør først diskuteres politisk når det faglige grunnlaget er fremlagt i politianalysen.
Enhver plan for fremtiden må basere seg på et sterkt
tilstedeværende nærpoliti som legger ned en bred forebyggende innsats. Jeg er overbevist om at dette er en helt
sentral del av vår trygghet. Det er ikke tungt utstyr som
vil hjelpe oss å fange opp de som faller utenfor og blir
radikalisert. Denne utfordringen må møtes nærmest mulig lokalsamfunnet. Derfor må lensmannskontorene og de
lokale politistasjonene være nervetrådene i det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet.
Skal vi ha et sterkt nærpoliti, trenger vi politifolk. Derfor har regjeringen over lenger tid utdannet rekordmange
nye politifolk og sørget for at det finnes penger i budsjettene til å ansette dem. Av studentene som ble uteksaminert fra Politihøgskolen våren 2012, er allerede 87 prosent
i arbeid.
I år øker bevilgningene til politiet med 150 millioner
kroner til økt bemanning. Det innebærer om lag 70 nye
årsverk i Oslo politidistrikt og inntil 280 nye årsverk i
landet for øvrig. Det skal bidra til flere operative polititjenestemenn i alle distrikt.
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tema:

Radikalisering
og ekstremisme
I et demokratisk samfunn dreier radikalisering og voldelig ekstremisme
seg om strømninger som kan true de verdier samfunnet er tuftet på.
Terroranslagene 22. juli for to år siden innebar et brutalt møte med den
virkelighet mange andre land daglig lever med. Vi har ingen garanti for at
ikke tilsvarende hendelser kan ramme oss igjen. Derfor må vi være villige
de myndighetsorganer som er satt til å ivareta sikkerheten, men om hele
storsamfunnet.

Foto: Morten Holm/NTB Scanpix

til å bekjempe de onde krefter på alle plan. Det dreier seg ikke bare om

tema: radikalisering og ekstremisme

– Alle samfunn har radikale
grupper
– Den norske velferdsstaten er den største årsak til at potensialet for radikalisering er mindre her enn i mange andre land. Demonstrasjoner og trusler om
voldsbruk er i hovedsak trigget av Norges engasjement i utenlandske operasjoner, sier seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

I

over et tiår har terrorforskerne
ved FFI studert jihadisme og
store transnasjonale terrornettverk. I denne perioden har terrorisme hovedsakelig vært forbundet
først og fremst med Al-Qaida. Ved
Bin Ladens død ble Al-Qaida svekket
og etter 22. juli-angrepene i 2011 er
anti-jihadisme blitt et hett tema.
Terrorismeforskningen ved FFI har
navnet Terrorisme og Asymmetrisk
Krigføring, forkortet Terra. Etter 11.
september-angrepene i USA ble
forskningen spisset mot militante
islamistiske nettverk og dets ideologi som opererte på tvers av landegrenser. Spesialiseringen var begrunnet i det internasjonale trusselbildet og Forsvarets behov for
kunnskap om trusselaktører norske
styrker kunne komme til å stå overfor i internasjonale operasjoner. Det
viktigste formålet er å frembringe

me i Norge, Soloterrorisme og Jihadisters bruk av internett.
– Alle samfunn har radikale grupper. De kan operere i ulike miljøer. Å
være radikal er en ting. Det er først
når radikalismen blir truende og i
neste instans voldelig at samfunnet
virkelig får et problem. Tross alt er
det et drøyt stykke fra å være radikal
i ytringsform innenfor lovverket til
å utøve voldshandlinger. Vi mangler
studier som med tilstrekkelig sannsynlighet kan slå fast hvorfor og
hvilke personer som tyr til vold. Det
er imidlertid mye som tyder på at
enkeltpersoner kan være personlig
disponert. Det sosiale element spiller også inn. Søsken, venner og øvrig
familie – kanskje har noen her utøvet vold. Folk radikaliseres sammen
gjennom attraktive meningssystemer der vold anses som viktig, forklarer seniorforsker Brynjar Lia.

«Tross alt er det et drøyt stykke fra å være
radikal i ytringsform innen lovverket til å utøve
voldshandlinger»
relevant og oppdatert kunnskap om
terrorister, hvordan de radikaliseres
og rekrutteres, hvordan de opererer
og hva som motiverer dem.

Norske forhold
Terra-prosjektet tar også for seg norske forhold. Dette er en konsekvens
av at skillet mellom internasjonale
og lokale trusler gradvis viskes ut. På
FFI er det nå en rekke studier under
arbeid, blant andre Radikal Islamis-

Han understreker imidlertid at
den norske velferdsstaten er den
største årsaken til at potensialet for
radikalisering er mindre enn i mange andre land.
– Dessuten har vi i Norge evnen til
å tolerere at noen skriker og truer i
det offentlige rom uten uforholdsmessig inngrep fra politiet. På denne måten får de radikale ungdommene utløp for sine frustrasjoner innenfor
kontrollerte rammer. Vi ser ungdom

Foto: Hanne Garder

av jan erik thoresen

Seniorforsker Brynjar Lia

som opptrer korrekt i moskeene, men
som er aggressive under demonstrasjoner. Flere har kriminell bakgrunn,
men har lagt det på hylla og engasjerer seg i stedet i demonstrasjoner.
Engasjementet dreier seg ofte om
konflikter i utlandet der Norge er engasjert. Det oppfattes som «krig mot
Islam». Så har vi Muhammed-karikaturene i pressen og Norges nære forhold til USA, fastslår Brynjar Lia.
Han påpeker at muslimske ledere er
blitt flinkere til å forklare ting enn før.
– Vi ser at muslims ungdom i
større grad deltar aktivt i samfunnsdebatten. Når noen sier at de vil innføre Sharia-lover i Norge, dreier det
seg om et lite mindretall. Det er verdt
å merke seg at «Sharia» betyr noe som
er «bra/rettferdig», opplyser Lia.

Nynazistene lite aktive
Med unntak av Anders Behring Breiviks soloangrep 22. juli 2011, er det
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»

nynazistiske miljøet i Norge lite synlig og lite aktive i Norge. I etterkant
av terrorangrepene har det vært et
sterkt islamofobisk engasjement på
ulike nettfora.
– Facebook er blitt en viktig arena
for ytterliggående grupper i begge
ender av skalaen. Profetens Umah er
et godt eksempel på det. Gruppen har
rundt 700 medlemmer, men få av
disse er overbeviste radikale. Miljøet

er riktignok blitt synlig, men vekstpotensialet er neppe overveldende stort.
Profetens Umah har ingen markant
ledende ideolog i gruppen. Lite tyder
på at miljøet vil vokse og radikaliseres ytterligere, mener Lia.

Må tas alvorlig
– Når unge muslimer med ekstreme
holdninger reiser til Syria eller andre
konfliktfylte land for å kjempe må vi

være klar over at de opererer sammen
med grupperinger som står Al-Qaida
nær. Det kan innebære at de hjemkomne krigerne har fått trening i våpenbruk og mulig inspirasjon og kunnskap til å iverksette voldelige aksjoner
her hjemme. Dette må selvsagt tas
høyst alvorlig. Selv om dette ikke
dreier seg om mange personer, må vi
ikke glemme hva en person klarte å
utrette 22. juli 2011, sier Brynjar Lia.

Trusselbildet er i stadig endring
– De senere års utvikling viser at vi står overfor et mer skjerpet, komplekst og uoversiktlig
trusselbilde. Det er en stor utfordring, ikke bare for Politiets sikkerhetstjeneste, men for alle
aktører som arbeider for å bedre robustheten i samfunnet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
Internett er en radikaliseringsarena. De hatefulle ytringer bekymrer meg, sier hun.
av jan erik thoresen

En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å
forhindre at det planlegges og utføres
terrorhandlinger i Norge og å forhindre at norsk territorium blir brukt som
utgangspunkt for planlegging eller
utførelse av terrorhandlinger andre
steder i verden. – Det er nødvendig å
være klar over at ikke alle trusler kan
avdekkes eller avverges. Terroraksjoner og angrep på norske myndighets-

PSTs livvakter må øve jevnlig (Foto: PST)
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personer kan skje uten forvarsel. Selv
om vi følger med på enkelte ytterliggående grupperinger, kan noen operere uten at vi har kjennskap til dem,
og det vil også kunne dreie seg om
soloterrorister som vi av ulike årsaker
ikke har fanget opp. Slik er det i
Norge, så vel som i andre land. Likevel mener vi at de løpende trusselvurderinger PST utarbeider, gir et rimelig godt bilde av de potensielle

farer som truer. Slike vurderinger kan
også inneholde råd og anbefalinger
om politioperative sikkerhetstiltak.
Således har PST en rådgivende funksjon. Det er Politidirektoratet og politimesteren i de respektive politidistrikt som avgjør hvilke tiltak som
eventuelt skal settes ut i livet. Store
arrangementer og utenlandsk statsbesøk er den type begivenheter som
vil kunne kreve ekstra oppmerksom-

tema: radikalisering og ekstremisme
eres i Norge. Samtidig kan angrep mot
Norge og norske interesser også planlegges av personer og grupper utenfor
Norge. PST har et nært samarbeid
med andre lands etterretningstjenester. Det er både viktig og nødvendig
med gode rutiner for informasjonsutveksling, påpeker Bjørnland.

Høyreekstreme og antiislamske grupperinger

PST-sjef Benedicte Bjørnland (Foto: PST)

het, forteller Benedicte Bjørnland.
Når Felles Kontraterrorsenter – et
samarbeid mellom Etterretningstjenesten og PST – etableres i løpet av
høsten, har vi som mål å produsere
enda mer presise og dekkende trusselvurderinger enn tidligere, tilføyer
Bjørnland. Senteret skal etableres
med leder fra PST og nestleder fra
Etterretningstjenesten. Vi samarbeider godt i dag – med senteret på
plass tror vi det legger til rette for at
samarbeidet forbedres ytterligere.

Ekstreme islamistiske
aktører
Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme representerer en alvorlig utfordring for norske verdier.
– Fra enkelte islamistiske miljøer
som ytrer seg ekstremt, frykter vi at
holdningene skal følges opp med
voldshandlinger. Det som gir grunn til
særlig bekymring, er at enkelte personer tilknyttet miljøene har reist til
konfliktområder og deltatt i kamphandlinger. De kan gjennom dette ha
bygget kunnskap om våpen og eksplosiver, og de kan ha knyttet kontakter med terrornettverk. Når de
deretter returnerer til Norge kan vi
stå overfor personer som har mistet
mentale sperrer i tillegg til at enkelte
kan ha utviklet vilje til å utøve voldelige handlinger her til lands. PST følger miljøene og foretar løpende vurderinger om det er grunn til på en
eller annen måte å intervenere. Norge
har, tradisjonelt sett, ikke vært et høy
prioritet mål for ekstreme islamistiske grupper, men trusselen er grenseoverskridende. Angrep mot andre
land kan både planlegges og finansi-

De høyreekstreme miljøene i Norge er
små sett i europeisk sammenheng.
– Selv om PST for øyeblikket ikke
anser disse gruppene for å representere en like tydelig trussel som de
ekstreme islamistiske miljøene, må
vi til enhver tid ta i betraktning at
det nettopp er fra slike miljøer ekstreme personer har vist seg å være
i stand til å begå alvorlige handlinger. Så har vi de antiislamske aktørene med sin klart fremmedfiendtlige ideologi som mener at Norge og
Europa er i ferd med å bli islamifisert. Terrorhandlingene 22. juli 2011
ble utført av en gjerningsmann som
bl.a. henviste til antiislamsk propaganda. Denne terroraksjonen viste at
soloterrorister kan utgjøre en ukjent,
men alvorlig trussel, sier PST sjefen.

Internett
Benedicte Bjørnland uttrykker sterk
bekymring for internett som en radikaliseringsarena.
– Jeg er bekymret over de mange
hatefulle ytringer som kommer til
uttrykk der. Det kan være vanskelig
å vite om enkelte av dem som står
bak ytringene har kapasitet til å
gjøre alvor av budskapet de fremsetter. På den annen side kan politiet
vanskelig gjøre noe så lenge det
alene dreier seg om rene ytringer –
og hvor man ikke overskrider grensen til straffbare trusler, opplyser
Benedicte Bjørnland.

Forebygging viktig
Hun legger stor vekt på det forebyggende element.
– Som samfunn må vi se nærmere
på årsakene til at ungdom blir radikalisert. En rekke aktører har tatt tak
i dette. PST bidrar gjerne så langt
kapasiteten rekker, sier en engasjert
PST-sjef.

begrepsforklaringer
• Ekstremisme
Begrepet «ekstrem» refererer seg i denne
sammenheng til holdninger til bruk av
vold. En ekstrem person er således en
person som aksepterer bruk av vold for å
nå sine politiske mål. «Ekstremisme»
henspeiler derfor kun på valg av virkemidler og ikke på politiske mål.
• Radikalisering
En prosess der en person i økende grad
aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske mål. Slik sett vil radikalisering kunne
representere en prosess som under gitte
forutsetninger vil kunne utvikle seg til
ekstremisme.
• Islamisme
En politisk ideologi og bevegelse inspirert
av Islam der fellesnevner er et ønske om
å etablere en islamsk stat basert på sharia. Midlene for å nå målet spenner fra
ikke-voldelige virkemidler (moderate
islamister) til bruk av voldelige virkemidler
(ekstreme islamister).
• Sharia
På arabisk betyr sharia «veien». Shariabegrepet finner vi ofte i «Sharia-lover».
Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver
tid gjennom varierende tolkninger av
Koranen.
• Jihad
Et arabisk ord som kommer fra ordet
jahada, som betyr å «utvise det ytterste
forsøk». Ordet oversettes vanligvis med
«hellig krig».
• Mullah
Betegnelse på en religiøs leder. Andre
religiøse ledere er Imam, Ayatollah, Mufti
og Muezzin.
• Nynazisme
En politisk ideologi og kultur som bygger
på den tyske nasjonalsosialismen fra
1920-tallet.
• Fascisme
En politisk retning og bevegelse som først
vokste frem i Italia rett etter første verdenskrig under ledelse av Benito Mussolini.
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– Bekjempelse av terrorisme må ses
i et helhetlig perspektiv
– Det finnes grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at
terrorhandlinger finner sted, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.
– Tidlig intervensjon kan avverge alvorlige hendelser, mener han.
av jan erik thoresen

Tore Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen og har særlig forsket på rasistisk og høyreekstrem vold, ungdomsgjenger, terrorisme og strategier for forebygging av
vold og annen kriminalitet.
I en samtale med Trygge Samfunn
understreker Bjørgo at hovedmålsettingen i arbeidet mot terrorisme er å
forebygge at terrorhandlinger finner
sted.
– Behovet for en mer helhetlig
tenkning om terrorbekjempelse ble
tydeliggjort i årene etter terrorangre-

pene 11. september 2001, hvor Bushadministrasjonen de neste fem årene
ensidig satset på strategier basert på
militær maktbruk, represjon og kontroll. Dette undergravet mer langsiktige strategier som forsøkte å gjøre
noe med selve årsakene til at terrorisme oppstår og vedlikeholdes i et
samfunn og til at enkeltpersoner og
grupper blir radikalisert og lar seg
rekruttere til terroristisk virksomhet,
påpeker Bjørgo.
På den annen side mener professoren at det ikke bare er politiske

endringer og tiltak alene som på
grunnleggende vis kan fjerne eller
redusere årsakene til voldelig ekstremisme.
– Det vil nødvendigvis ta lang tid
før slike endringer vil skape gode og
varige resultater. I mellomtiden vil
det oppstå akutte trusselsituasjoner
hvor det er nødvendig å forhindre at
terrorhandlinger gjennomføres. Utfordringen ligger i å finne et samspill
og en balanse mellom de kortsiktige,
repressive og kontrollerende strategiene og de mer langsiktige tiltak, forklarer professor Bjørgo.

Vold og ødeleggelser følger i ekstremismens kjølvann.

14

T RYG G E SA M F U N N 2 • 2 0 1 3

Foto: Scanpix NTB

Voldelig ekstremisme er
kriminalitet
De studier Bjørgo og hans kolleger
har utført beskriver ni ulike forebyggende mekanismer.
– Bekjempelse og forebygging er
to sider av samme sak. Voldelig ekstremisme er kriminalitet. Således
dreier det seg om de samme forebyggingsmodeller enten det dreier seg
om tyveri, ran, økonomisk kriminalitet eller terrorvirksomhet. Den sosiale forebyggingsmodellen søker å
påvirke de faktorer som gjør mennesker til kriminelle eller til å involvere seg i kriminalitet. Dårlige levevilkår og oppvekstforhold, uheldig
påvirkning fra negative miljøer, vennegrupper eller rusmidler er alle noe
samfunnet kan forebygge, både på
gruppenivå og individnivå. Så har vi
den situasjonelle forebyggingsmodellen som tar sikte på å endre de
situasjoner hvor kriminelle handlinger skjer. I praksis kan det være å øke
de anstrengelser som skal til for å
gjennomføre en bestemt kriminell
handling, øke risikoen for å bli oppdaget, redusere gevinsten og de pro-
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Professor Tore Bjørgo. (Foto: Politihøgskolen)

vokasjoner som kan utløse en bestemt kriminell handling, og gjerne
unnskyldningene for å begå den kriminelle handlingen. Bak alt dette
finner vi den strafferettslige forebyggingsmodellen med utgangspunkt i
straffens forebyggende virkning,
opplyser professor Bjørgo.

Avskrekking og avverging
Fundamentalt sett er «vold» og «terrorisme» moralske begreper. Å gjennomføre voldshandlinger og påføre
andre mennesker død eller lidelse er
en alvorlig terskel å overstige. Når
noen anvender vold for politiske og
religiøse formål er de ofte av den
oppfatning at de gjør det for å oppnå
rettferdighet og at deres handlinger
derfor er legitime.
– Kampen mot terrorisme er i høy
grad en kamp for å vinne «hearts and
minds», både hos dem de hevder å
kjempe for og for deres støttespillere.
Det er viktig å forsterke motforestillinger og barrierer mot bruk av vold
og terrorisme og å fjerne unnskyldninger og påskudd for å bruke vold.
Her dreier det seg om et engasjement
fra mange aktører helt ned til enkeltmennesker. Jeg vil peke på en strategi som ofte gir gode resultater,
nemlig avskrekking. Det handler om
å få aktører som vurderer å gjennomføre terrorhandlinger til avstå av
frykt for de reaksjoner og konsekvenser dette vil medføre. Når politietterforskere overvåker ekstreme miljøer og enkeltpersoner kan det gripes
inn før noen skade er skjedd. En be-

kymringssamtale der vedkommende
blir gjort oppmerksom på at en er
under overvåking og at konsekvensene ved å fortsette vil være at en
ikke vil kunne se familien sin på så og
så mange år, har i mange tilfelle vært
virkningsfull. Trusler om straff og
gjengjeldelse er et godt virkemiddel
for å redusere terroristenes motivasjon og derved avstå fra handlingen.
Ved avskrekking er strategien mest
vellykket når virkemidlene ikke må
tas i bruk, men bare fremstå som en
troverdig trussel, fremholder Tore
Bjørgo.
Han opplyser at det i perioden 11.
september 2001 og frem til vinteren
2008 ble avslørt og avverget 54 store
terroranslag planlagt gjennomført av
islamistiske ekstremister i Europa.
– Avverging av planlagte terroranslag betinger at en evner å opp-

dage og avsløre forberedelser til aksjoner i forkant. Hovedaktørene er
særlig sikkerhets- og etterretningstjenester og politiet, men også publikum som gir viktig informasjon om
mistenkelige aktiviteter og personer.
Spaning og infiltrasjon i bestemte
miljøer er nødvendige og viktige virkemidler. I Straffeprosessloven gis
politimyndighetene hjemmel til å
gripe inn «hvor alvorlig handlinger
som kan tenkes å bli begått» før
straffbare handlinger er begått. Dette
betegner vi som preaktiv bruk av
tvangsmidler. Når vi ser konsekvensene av terroranslag rundt om i verden
– og nå også i vårt eget land – er det
tvingende nødvendig å ha et sterkt
fokus på alle forhold rundt voldelig
ekstremisme, avslutter professor Tore
Bjørgo.

Kan terrorgrupper nedlegge våpnene?
Dette skjer og har skjedd på flere måter, eksempelvis i Nord-Irland hvor IRA
og de protestantiske paramilitære gruppene la ned våpnene. I Egypt avsluttet de to islamistiske terrororganisasjonene, «Den Islamske Gruppen» og
«Jihad» sine terrorkampanjer etter at lederne for de to organisasjonene erkjente at den voldelige kampen var et feilspor.
Noen grupper sluttet etter å ha erkjent sitt nederlag. Det var eksempelvis
«Røde Arme Fraksjon» i Tyskland. Andre avslutter den væpnede kampen
gjennom forhandlinger og fredsavtaler.
En studie av hvor lenge terrorgrupper er aktive viser at nesten 75 prosent
av gruppene var aktive etter 10 år. 47 prosent av terrorgruppene sluttet å
gjøre bruk av vold fordi de ble beseiret gjennom bruk av politi, etterretning
eller militære styrker. Mer overraskende er det at hele 43 prosent sluttet
fordi de ble deltakere i en politisk prosess. 10 prosent av gruppene sluttet
fordi deres kamp endte med en form for sier.
Andre studier viser at mange grupper faller fra hverandre gjennom indre
splid eller svinner hen på grunn av manglende folkelig støtte, desillusjonering blant medlemmene eller svak ledelse.

Terrorhandlinger –
i hovedsak et gruppefenomen
Terrorforskningen viser at terrorhandlinger hovedsakelig er et gruppefenomen. Voldelig radikalisering og involvering i terroraktiviteter, skjer ofte ved
at vennegrupper radikaliseres sammen, gjerne ved at en av kameratene er
mer ideologisk og politisk motivert og mer karismatisk enn de andre. De
andre følger han inn i militant aktivisme, først og fremst på grunn av sterke
sosiale vennskapsbånd og lojalitet til gruppen. Etter hvert tar de selv opp i
seg den militante ideologien, mer som en konsekvens av enn årsak til at de
gikk inn i den voldelige ekstremistgruppen.
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– Foreldre må mobiliseres
mot radikalisering
– Unge norske muslimer blir rekruttert inn i radikale miljøer. For enkelte kan
det resultere i voldelig ekstremisme. Kampen mot radikal ideologi kan bare
lykkes dersom storsamfunnet, altså hver enkelt av oss, inntar en klar holdning.
Det gjelder i særlig grad foreldre – både til etnisk norske og til innvandrerbarn,
sier Tina Shagufta Kornmo, styreleder i LIM-nettverket (Nettverket for likestilling, integrering og mangfold).
av jan erik thoresen

Tina Shagufta Kornmo. (Foto: Privat)

Avhengig av politisk ståsted er det
mange meninger hvorvidt integreringen av innvandrere i Norge er
vellykket eller ikke.
– Det skjer mye positivt. Stadig
flere minoritetsungdommer tar utdannelse og vi ser av flere undersøkelser at det er sterk oppslutning om
grunnverdiene i det norske samfunn.
Samtidig er det miljøer som avviser
demokratiet og det åpne samfunn.
Der argumenteres det sterkt med
hatpropaganda fra antidemokratiske
krefter, sier Tina Shagufta Kornmo,
styreleder i LIM-nettverket.
LIM er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme
innvandrernes deltakelse, tillit og
tilhørighet til det norske samfunnet.
Målsettingen er et fredelig og inkluderende samfunn der individets
universelle rett til frihet og verdighet blir ivaretatt. Bakgrunnen for
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etableringen var at initiativtakerne
så et behov for at sekulære krefter
med muslimsk bakgrunn kunne
komme sterkere på banen for blant
annet å fungere som motvekt mot de
mer religiøst-konservative kreftene
som har vært svært aktive i samfunnsdebatten.
– Vi snakker ikke på vegne av
norske muslimer, men ønsker å synliggjøre det mangfold som finnes i
innvandrermiljøer. Etter terrorangrepene i New York og Washington
11. september 2001 har norske muslimer opplevd at den muslimske
identitet har vært under press. Som
en følge av dette er resultatet blitt en
forsterket religiøs identitet, forklarer
Kornmo.
Hun peker på at det er uheldig
når dette går på bekostning av tilhørigheten til det norske samfunn og
ikke minst lojaliteten til de verdier
et demokrati hviler på.

Mangel på aksept
– Ser vi på integreringsprosessen
under ett dreier det seg både om
hvilket ansvar innvandrerne selv har
og det samfunn de skal integreres i.
Det dreier seg om holdninger, vilje

og få venner, kort sagt bygge et nettverk. Uten dette er det lett å bli
utelatt, oversett og isolert. Men å
skape relasjoner og tilhørighet er
ikke bare innvandrernes ansvar.
Storsamfunnet må også engasjere
seg gjennom å vise toleranse, tålmodighet og vilje til å hjelpe. Åpenhet,
gjensidig respekt og forståelse vil
kunne bygge bro over kulturelle
ulikheter. Det er av stor betydning at
en ikke tenker som så at «dette angår
ikke meg», men snarere er bevisst på
at en kan gjøre noe. Invitere familien
inn til en kopp kaffe eller te, vise
interesse, la barna leke sammen, ja,
rett og slett la de nye landsmenn føle
at de er velkomne. Å føle at en er
akseptert er viktig for trygghetsfølelsen hos dem det gjelder, fremhever Kornmo.

Radikale miljøer
Muslimer i Norge er ingen ensartet
gruppe. Familiene kommer fra ulike
land, har ulik bakgrunn og ulik religiøs tilknytning.
– Det er familier som lever isolert
fra det norske samfunn står for. Foreldrene snakker nesten ikke norsk og
oppdrar sine barn svært strengt i

«I disse miljøer finnes det ekstreme holdninger
som lett kan radikalisere sårbar muslimsk
ungdom på leting etter identitet»
til å forstå og akseptere. For å bli
akseptert i en ny kultur er språk en
nøkkelfaktor. Å kunne søke arbeid

forhold til det som er vanlig i Norge.
Samtidig skal disse barna gå på
skole og omgås andre barn med et-
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nisk norsk oppdragelse. De unge blir
sårbare, frustrerte og kan miste sin
identitet. Ungdom som føler seg avvist og opplever at samfunnet har
sviktet kan bli tiltrukket av miljøer
som agiterer for parallelle samfunnssystemer der norske grunnverdier er
fraværende. I disse miljøene finnes
det ekstreme holdninger som lett
kan radikalisere sårbar muslimsk
ungdom på leting etter identitet,
opplyser Tina Shagufta Kornmo.

Foreldre må engasjere
seg
Det er ikke alltid lett for foreldrene
å oppdage hvilken påvirkning de
unge blir utsatt for.
– Samtidig er foreldrene ungdommenes nærmeste pårørende. Ungdommer som sliter føler ofte trang til
å være i opposisjon. Dersom de innser
faresignalene har de muligheter til å
påvirke de unge og forhindre at flørting med totalitære ideer og ideologier utvikler seg i feil retning. Om
nødvendig må foreldrene få hjelp til å
ta den vanskelige kampen om de unge
som er i faresonene. Lærere på ulike
trinn i skoleverket, Barnevernet, ungdomsskolene, SLT-systemene i skolene og de lokale politimyndighetene
må også bidra i kampen. En slik kamp
kan være nødvendig for å forhindre at
de unge blir radikalisert og i verste fall
kriminelle, mener Kornmo.
Hun understreker at kampen mot
radikal ideologi bare kan bli vellykket dersom det sivile samfunn inntar
en klar holdning.

avradikaliserings-programmer
I Norge, Sverige, Tyskland og Nederland er det gjort gode erfaringer med
innsats for å få deltakere i høyreekstreme grupper til å trekke seg ut av
disse miljøene. Dette har skjedd gjennom Exit-prosjekter for avhoppere,
nettverksgrupper for foreldre med barn i ekstreme grupper og politiets
bekymringssamtaler. Exit-prosjektene har tilbudt bistand til personer som
selv søker hjelp til å komme seg ut av ekstreme miljøer, blant annet gjennom
individuell veiledning, gruppesamtaler med andre avhoppere og hjelp til å
etablere nye sosiale nettverk og kontaktformidling med offentlige etater og
hjelpeapparat. I Danmark er det også utviklet tiltakspakker for «avradikalisering» av unge muslimer involvert i militant islamisme. Her anvendes
tidligere erfaringer fra Exit-programmer for høyreekstremister.

Forsvaret øver antiterror
Helt siden 1980-tallet har Forsvaret og politiet gjennomført antiterrorøvelser med fokus på Forsvarets støtte til politiet. En av disse går under betegnelsen Gemini der hensikten er å samtrene sivile og militære etater i en
kontraterror-aksjon med anslag mot maritime petroleumsinstallasjoner.
Øvelsen er et ledd i den generelle beredskapen for å sikre olje- og gassinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Gemini ble utviklet med tanke
på en mulig terrortrussel mot oljeproduksjon og har tradisjonelt vært gjennomført i et politidistrikt med sokkelindustri og et eller flere petroleumsrelaterte øvingsobjekter.
Oljeselskaper, operatørselskaper, Petroleumstilsynet, PST, Politiet og Forsvaret er involvert i øvelse Gemini.

Trygg identitet

Foto: Forsvarets mediesenter

– Unge mennesker må lære at identitet er sammensatt og at det ikke er
nødvendig at det religiøse må overskygge alt annet. Å være kritisk til
holdninger i eget miljø er ikke det
samme som å gi avkall på sin muslimske identitet. Unge muslimer
trenger å se at ekstremister får saklig motbør fra andre muslimer med
bakgrunn og erfaring fra deres eget
miljø. Vi må vise at når det er konflikt mellom ideologi og samfunn, så
har unge muslimer et reelt valg, avslutter Kornmo.
Operatører fra Forsvarets Spesialkommando under Øvelse Gemini 2011.
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Viktig å fange opp
potensielle trusler

Skjerpet beredskap mot terror
En ny stortingsmelding er kommet som en følge av
22. juli-kommisjonens sterke kritikk.
I følge regjeringen bevilges det nå til
sammen 1,5 milliarder kroner til
oppfølging etter terroranslagene for
snart to år siden. For raskt å følge
opp strategien som er nedfelt i den
nye stortingsmeldingen er det lovet
109 millioner kroner til nye beredskapstiltak. Under presentasjonen av
meldingen ble det understreket at
de nye tiltakene vil kreve økte bevilgninger også i årene fremover.

Ti viktige tiltak
Etableringen av en nasjonal politioperativ sentral for å styrke politiets
evne til å koordinere responsen ved
kriser og større hendelser fremstår
som spesielt presserende. Styrking
og oppbemanning av politiets utrykningsenheter i distriktene, økt trening i «skyting pågår»-situasjoner,
krav om minimumsbemanning for
alle politiets operasjonssentraler og
anskaffelse av nettbrett til politiets
patruljebiler med direkte adgang til
politiets IT-systemer, ansees også
som svært vesentlig. I meldingen
pekes det videre på at frivillige skal
få utstyr og tilgang til Nødnett og at
PST styrkes og gis tilgang til forvaltningsregistre for å lettere å kunne
utveksle informasjon med andre
offentlige etater. Styrket helikopterberedskap og strengere regulering

Å fange opp og reagere mot det
lille mindretallet utlendinger som
er potensielle trusler mot grunnleggende nasjonale interesser er
hjemlet i utlendingsloven og følges opp i instrukser som Justis- og
beredskapsdepartementet har
gitt til Utlendingsdirektoratet og
Utlendingsnemnda.
Den preventive effekten i dagens utlendingslovgivning ligger
blant annet i bestemmelsene om
bruk av tvangsmidler, straff og
sanksjoner på grunnlag av brudd
på utlendingslovgivningen. Det
kan være beslag av reisedokumenter, pålegg om meldeplikt og
bestemt oppholdssted for utlendinger som er en trussel mot
sikkerheten. Andre reaksjoner
kan være utvisning, tilbakekall
og avslag på søknad om fornyet
oppholdstillatelse. Videre kan
innreise nektes og søknad om
tillatelse avslås eller det kan settes begrensninger og vilkår for
tillatelse for å ivareta hensynet til
grunnleggende nasjonale interesser.
Årlig ankommer det flere tusen mennesker til Norge uten
reisedokumenter eller andre
papirer som er egnet til å avklare
vedkommendes identitet. Av
hensyn til rikets sikkerhet ble
derfor Nasjonal identitets- og
dokumentasjonssenter opprettet
i 2010. Senteret er det nasjonale
ekspertorganet overfor aktørene
på utlendingsfeltet.

og kontroll med bombekjemikalier
er ytterligere tiltak.

Samordning må bedres
God og effektiv beredskap krever
koordinert innsats som involverer
flere aktører, blant andre Forsvaret,
helsesektoren og utlendingsmyndighetene.
– Regjeringens strategi bygger på
ideen om et godt fungerende samvirke. Vi skal ha mest mulig ut av
samfunnets samlede beredskapsressurser. Likevel er det umulig å forberede oss så godt at vi unngår enhver
krise, understreket Justis- og beredskapsminister Grete Faremo under
presentasjonen.

Kulturen må endres
Tiltak og ressurser er i seg selv på
langt nær nok. At beredskapen sviktet så kapitalt under terroranslagene
var i vesentlig grad knyttet til holdninger, kultur og lederskap og hvordan mennesker og instanser utøvet
den myndighet de var gitt.
– Regjeringen deler denne oppfatningen. De tiltak som gjennomføres for å forebygge og håndtere terror, skal, sammen med et målrettet
arbeid for å endre ledelse, kultur og
holdninger, gjøre det norske samfunn tryggere, lovte Faremo.

Vakthold rundt regjeringskvartalet etter terrorbombingen i Oslo 22. juli 2011.
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Foto: Forsvarets mediesenter

Aktuelt nettsted:
www.radikalisering.no
Nettstedet er beregnet på den
som søker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være
nyttig, eksempelvis for ansatte i
kommuner, skoler, barnevern og
politi – eller andre som arbeider
med ungdom, foreldre og de
unge selv.

Stor etterspørsel
KFBs sekretariat registrerer stor etterspørsel etter folderen «Egenberedskap i
hjemmet» som ble lansert for en tid tilbake. En lang rekke bestillinger både
telefonisk og på hjemmesiden fra medlemmer så vel som utenforstående forteller at stadig flere tar sin beredskap
alvorlig. Som kjent skal egenberedskap
være et satsningsområde i 2013.
«Egenberedskap
i hjemmet» ring
22 47 82 60
ap
Egenberedsk
eller digitalt på
i hjemmet
kfb@kfb.no.
Folderen er
gratis.

selv må ta
enkelte som
ktet er det den
estes sikkerhet.»
«I utgangspun
og sine nærm
et for sin egen
beredskap (DSB)
hovedansvar
ssikkerhet og
for samfunn
Jon A. Lea, Direktor

logi gjør
all sin tekno
t.
samfunn med
het som resulta
Vårt moderne
økende sårbar
e, men med
har kunnskap
hverdagen enkler
mulig av oss
viktig at flest
Derfor er det
og sikkerhet.
om beredskap

atet

, 0106 Oslo
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4. etg
Skippergt. 17,
22 42 85 52
Besøksadresse:
34 58 Telefaks:
82 60 / 23 09
Telefon: 22 47
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.no www.kfb.
E-post: kfb@kfb

«Sårbarhetskonferansen 2013»
I samarbeid med Norges Forsvarsforening arrangerer KFB sin årlige «Sårbarhetskonferanse» tirsdag 24. september
i Den gamle Logen i Oslo.
Temaet for høstens konferanse er
«Norge – et terrormål?» Søkelyset settes på norsk terrorberedskap, forebygging, konsekvenser for samfunnet og
den enkelte borger.
Programmet er under utarbeidelse og
vil bli lagt ut på www.kfb.no så snart
det er klart. Sett av dagen allerede nå!
Du kan også melde deg på til
kfb@kfb.no eller over telefon 22 47 82 60.

Grethe Værnø
Grethe
Værnø

Kvinnenes for

Kvinnenes e
tori
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Foto: Nils Arne Skaret, HV-staben.
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KFBs beredskapspris 2012
Oberstløytnant Even Sandland, distriktssjef HV17, er tildelt KFBs Beredskapspris 2012, forsvarsrelatert sektor. Overrekkelsen fant sted under KFBs store
arrangement, «Totalforsvarskonferansen 2013».
Prisen kan gis til enkeltpersoner, både i forsvarsrelatert og sivil sammenheng, som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement har bidratt
til å bedre beredskapen i Norge – uansett nivå.
I juryens begrunnelse heter det bl.a. «Juryen mener vedkommende kan stå
som et eksempel på en samarbeidets mann med sikte på hva som er blitt
gjort for å få alle instanser, Forsvaret, politiet, nødetatene og de frivillige, til
å samarbeide med sikte på å få til en best mulig beredskap og har vist resultater av dette arbeidet.
Juryen har bestått av tidl. stortingsrepresentant Signe Øye, AP, generalsekretær oberst Knut Jahr, CIOR, spesialrådgiver Synnøve Lohne–Knudsen,
Negotia, nestleder kaptein Stine B. Gaasland, Nettverk for kvinnelig befal og
kommunikasjonssjef Ernst Larsen, Redningsselskapet.

Anne-Lise Johnsen gjenvalgt
På KFBs Årsmøte 21. april ble Anne-Lise Johnsen, Kvinne & familieforbundet,
enstemmig gjenvalgt som styreleder for en ny 2års-periode. Synnøve LohneKnudsen, Negotia, ble gjenvalgt som leder av Valgkomiteen, også hun enstemmig. Eva Arntzen, Norges Lotteforbund, ble nytt medlem av valgkomiteen
for 2 år etter Ingebjørg Wedding, Nasjonalforeningen, som ikke ønsket
gjenvalg. Anne Hatlevik, Kvinne & familieforbundet, ble enstemmig gjenvalgt
som vararepresentant for 2 år.
Årsmøtet vedtok enstemmig styrets årsberetning og regnskap for 2012,
handlingsplan for 2013-14 og rammebudsjett for 2014.

En høyaktuell bok!

svarshistorie

Bli med på et unikt streiftog gjennom en spennende tidsepoke.
Må leses av alle som er opptatt av landets sikkerhet i bredt perspektiv.

010

BIND II 1990–2

«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–2010, bind II» kan bestilles hos
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) på kfb@kfb.no eller telefon 22 47 82 60.
Pris kr 300. Porto kommer i tillegg.
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profilen
Allsidig er en betegnelse vi trygt kan sette på
May Kristine Andersen. Hennes spesielle bakgrunn er et godt eksempel på at det går an å ha
to tanker i hodet samtidig.
– Jeg trives best med kontraster. Valgmulighetene, fleksibiliteten og frivilligheten i Forsvaret
passer meg perfekt, sier hun.
Foto: Privat

av jan erik thoresen

Sersjant, lotte og
landskapsarkitekt
Det lå liksom i kortene at May Kristine skulle bli militært interessert.
Mange i familien hadde forsvarsbakgrunn. Men selv om hun på et tidlig
stadium ville bli kokk, fant vi May
Kristine som en særdeles aktiv HVungdom allerede i 16-års alderen.
– Da jeg gikk på Sørumsand videregående var jeg fast bestemt på å
satse på en karriere i Forsvaret. Etter
avsluttet eksamen jobbet jeg ett år
mens jeg trente for å komme inn på
Befalsskolen. Jeg endte opp på
idrettslinjen på Marinens befalsskole i Horten. Her byttet jeg til sa-

fullført aspirantperioden mistet jeg
motivasjonen og hadde to valg – enten å dra hjem eller gjennomføre
førstegangstjenesten. Jeg valgte det
siste og dro til Madlamoen. Fordi jeg
hadde gjennomført aspirantperioden
slapp jeg med bare tre ukers rekruttskole, forteller May Kristine.

Til Middelhavet
Hun fikk andrevalget i troppen. Det
ble fregatt, anti ubåtvåpen med base
på Haakonsvern.
– Først var jeg på KNM Tordenskjold. Jeg studerte våpensyste-

gen spesielt. Etter noen uker ble vi
mønstret om bord på KMN Bergen
og utkommandert til utenlandstjeneste i Middelhavet i regi av NATO.
Vi byttet fartøy til KNM Narvik. Vel
fremme sluttet vi oss til en styrke
som het STANAVFORLANT (Standing
Naval Force Atlantic). Vår oppgave
var å drive overvåking og kontroll. Vi
samarbeidet nært med personell fra
Tyskland, Spania, Portugal og Danmark. De seks månedene i Middelhavet gikk fort. Selv om det ikke
skjedde noe spesielt, lærte jeg utrolig mye, understreker May Kristine.

Søkte arkitektskolen

«Eksamensdagen var 11. september 2001,
samme dag som terrorangrepene
i New York fant sted»
nitetslinjen. Akkurat da var jeg nok
litt frustrert fordi jeg ikke kom inn på
Luftforsvarets skole, som jeg egentlig
hadde mest lyst til. Da jeg hadde
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mer. Eksamensdagen var 11. september 2001, samme dag som terrorangrepet i New York fant sted. Derfor
vil jeg for alltid huske eksamensda-

Da hun kom tilbake til Haakonsvern
var hennes tjeneste slutt. Ferden
gikk tilbake til Lillestrøm.
– Jeg ville begynne på skolen
igjen og søkte interiørlinjen ved
Mercantilt Institutt. Etter to år var
jeg utdannet interiørkonsulent. Det
kom brev fra HV02 om at jeg kunne
søke inntaksstyrken. Nå sto studier
på Arkitekthøgskolen i Bergen øverst

May Kristine tar et overblikk. (Foto: Privat.)

på listen. Etter tre år der var jeg utdannet bachelor landskapsarkitekt.
Jeg tok et friår og arbeidet i sivil
jobb. I denne perioden ble jeg gravid.
Så tok jeg en Master ved Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, forteller
May Kristine.
Samtidig savnet hun Forsvaret
med sine spennende utfordringer. På
Gardens Dag besøkte hun Norges
Lotteforbunds stand.
– Da med ett forsto jeg at det gikk
an å kombinere oppgaver i Forsvaret
med sivil jobb og at jeg lenge hadde
savnet å kunne ikle meg uniform og
ta sekken på ryggen. Når jeg får uni-

formen på føler jeg at jeg får en sterk
respekt for det jeg driver med. I det
daglige må jeg være løsningsorientert. Med bopel på Dal, sivil jobb
som landskapsarkitekt i Oslo, samboer og en sønn på 4 år er det mye å
ta seg av i det daglige. Min samboer
er også aktiv med i HV02, forteller
May Kristine.

Ringen er sluttet
I dag er hun nestleder i Lillestrøm og
omegn lotteforening og tilbake i
HV02.
– Det blir mye lottearbeid i fritiden. Å få innblikk i hva lottene står

for har vært både nyttig og spennende. Sett i totalforsvarssammenheng er det en utfordring å bidra til
å samordne ressurser og øvelser
med Sivilforsvaret og HV. Den «grønne» delen har alltid appellert til meg.
Nylig har jeg avsluttet kurs i lederskap på Heistadmoen i regi av HV02,
opplyser May Kristine.
Hun roser Forsvaret for hvordan
de legger forholdene til rette og den
frihet under ansvar som gis den enkelte. Det hele startet i HV – og
endte i HV.
Ringen er sluttet.

trygge samfunn 2 • 2 0 1 3
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

Det var rekordoppslutning da forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen
innledet seminaret med et tilbakeblikk på kvinnenes kamp for stemmerett
og historien frem til kvinnenes posisjon i Forsvaret i 2013. Ikke mindre enn
230 kvinnelige deltakere hadde funnet veien til Fanehallen på Akershus festning der de kunne bivåne et innholdsrikt program med mange ulike foredrag
som satte søkelyset på kompetanse, lederutvikling og opptak og seleksjon.
Temaet «Kvinner og livslang karriere» ble grundig belyst av opptaksoffiser
Sølve Bruvik fra Sjøkrigsskolen, forsker Frank Brundtland Steder, FFI, oberstløytnant Hilde Solheim fra Forsvarsstaben og oberst Ole Asbjørn Fauske, sjef
for Luftkrigsskolen. I den etterfølgende paneldebatten ble det stilt en rekke
spørsmål til foredragsholderne.
Den andre seminardagen ble åpnet av brigader Arild Dregelid, som i fjor
mottok Forsvarets Likestillingspris. Dagens tema var «Personlige historier
fra kvinnelige rollemodeller i Forsvaret». Kommandør Solveig Krey, brigader
Anne Rydning, kaptein Gøril Stordal og oberstløytnant Benedicte Haslestad
kunne alle oppfordre yngre kvinner til å huske at Forsvarets system byr på
flere muligheter enn begrensninger.
Arrangementet omfattet også NvKbs Årsmøte med etterfølgende festmiddag i Oslo militære Samfunds lokaler.
NvKBs leder, Anita M. Ellingsen, kunne trygt konstatere at arrangementet
hadde vært meget vellykket.

Norges Lotteforbund fyller 85 år
Forbundet ble stiftet 19. mars 1928, da under navnet Norske Kvinners Frivillige Verneplikt, ledet av den da pensjonerte rektor Jacobine Rye. Ideen kom
opprinnelig fra Finland hvor foreningen Lotta Swärd ble stiftet i 1918.
De første årene gikk med til å spre lottetanken og samle inn penger. Det
ble arrangert kurs av diverse slag og kravene til å bli opptatt som lotte var
strenge. Gjennom 1920-årene appellerte Lotteforbundet til Storting og regjering om økte bevilgninger til Forsvaret.
9. april 1940 strømmet kvinner til forbundet for å hjelpe til der de kunne.
I 1943 beordret tyskerne Lotteforbundet oppløst. Da var medlemstallet kommet opp i 16.000. Straks etter krigens slutt ble virksomheten gjenopptatt,
nå under navnet Norges Lotteforbund (NLF) med daværende Kronprinsesse
Märtha som sin høye beskytterinne. I 1947 ble det undertegnet en avtale
mellom NLF og Heimevernet om samarbeid. Da Stortinget i 1953 vedtok å
ansette kvinnelige inspektører i forsvarsgrenene spilte NLF en sentral rolle.
Med sitt sterke engasjement var det utvilsomt NLF som banet vei for kvinnenes etter hvert sentrale rolle i Forsvaret.
Da Stortinget i 1977 vedtok nye bestemmelser om kvinners tjeneste i
Forsvart ble lottenes stilling klargjort. To år senere åpnet en samarbeidsavtale mellom Forsvarets Overkommando og NLF for utdannelse av kvinnelig
reservepersonell gjennom kurs i samarbeid med Heimevernet. Senere kom
betegnelsen A-lotter, som omfattet lotter med avtale og tjenestegjøring med
militær status.
I dag har NLF fokus på å skaffe kvalifiserte avtalelotter for Heimevernet
og instruktørvirksomhet innen feltet sanitet.
Line Raustein er leder av Norges Lotteforbund i jubileumsåret.
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Anita M. Ellingsen

Redningsselskapet
nominert til designpris
Det morsomme er, i følge dem som har
arbeidet med logoen, at de egentlig
bare har hentet tilbake deler av den
logo som mannskapene på redningskøytene brukte i riktig gamle dager. Den
gang sto det RS på sjøgenseren.
– Redningsselskapets nye visuelle
identitet har gitt medlemsrekord og økt
giverglede. Nå er livredderne nominert til
«Hedersprisen for god design», heter det
fra juryen i Norsk Designråd.
– Hedersprisen fremhever landets
enere innen design. Hensikten er å inspirere næringslivet til å investere i designmetodikk for å øke konkurranseevne og
nyskaping, sier Thea Mehl, prosjektleder
i Norsk Designråd.
– Konkurransen på verdensmarkedet
er beintøff, skal norske eksportbedrifter
hevde seg må de tilby de smarteste og
mest brukervennlige løsningene. Her
spiller design en svært viktig rolle, sier
næringsminister Trond Giske.

Foto: Magne Åhjem

230 deltakere på Nettverkets seminar

H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident
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Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap, PB 694 Sentrum, 0106 Oslo

Foto: Forsvarets mediesenter

HELt til slutt
Marinejegerkommandoen
kan bistå politiet

Fra Forsvarsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen
og forsvarssjef General Harald Sunde’s pressekonferanse om styrket beredskap og spesialstyrkemiljøene som får en felles virksomhetsledelse.(Foto:
Forsvarets Mediesenter.)

Forsvarets spesialstyrker skal forbedre vår nasjonale beredskap.
Med virkning fra 1. august i år settes Marinejegerkommandoen (MJK) på nasjonal
kontraterrorberedskap og kan på anmodning bistå politiet. Det er først og fremst
MJKs maritime spesialkompetanse og kapasitet som styrkes, men kapasiteten vil
også dekke håndhevelsesbistand til politiet på landobjekter. Beredskapen skal ivaretas fra Bergen og kommer i tillegg til beredskapen som Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK) ivaretar fra Rena.
En felles virksomhetsledelse for spesialstyrkene vil innebære etablering av en
driftsenhet i Forsvaret, som eksempelvis Cyberforsvaret. Operativ ledelse av spesialstyrkene skal foregå som i dag.
Oppjusteringen av beredskapen omfatter betydelige investeringer i bygningsmassen både på Haakonsvern og på Rena, ikke minst for å oppfylle spesialstyrkenes krav til de operative kapasitetene ved innsetting fra luften. Spesialstyrkenes
utdannings- og øvingsaktivitet på Ramsund opprettholdes som i dag. Likeledes videreføres Vealøs ved Horten som base for trening og samøvelse mellom spesialstyrkene, Beredskapstroppen, Forsvarets transportfly og helikoptrene fra Rygge.
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et trygt og
robust samfunn?
Klikk deg inn på

www.kfb.no

