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Rådande konvensjonell 
visdom spår at det vil bryta 
ut krig mellom Libanon og 
Israel neste år, hevdar 
oberstløytnant Gunnar 
Gabrielsen (kronikk i 
Klassekampen 13. mai) 
– utan å komma med eitt 
einaste argument for 
påstanden, endå han får ei 
heil side å breia seg på. 

Han opnar med å fortelja 
om den siste krigen 
mellom dei to landa, i juli 
2006, og skriv at Hizbollah 
då sende «tusenvis av 
raketter mot Israel», men 
fortel ikkje at Israel då 
bomba alt som fanst i 
Sør-Libanon. Ikkje eit hus 
stod uskadd igjen etter 
krigen, eit utal sivile 
libanesarar blei drepne 
– men det fortel han ikkje. 

Han hevdar også at 
sikkerhetssituasjonen til 
Israel er unik «etter enhver 
global målestokk». Kva 
med sikkerhetssituasjonen 
til nabolanda? I mange tiår 
har dei levd med israelske 
militære truslar og provo-
kasjonar, fl eire gonger har 
dei blitt angripne. Israel-
ske militære overfl ygingar, 
den såkalla «Beirut-ek-
spressen», er dagleg rutine 
i Libanon. Du kan stilla 
klokka etter dei. Ingen 
andre land har vore nøydde 
til å leva med slikt, og dette 
pågår tiår etter tiår. 
Sikkerhetssituasjonen til 
nabolanda er langt verre 
enn Israels, «etter enhver 
global målestokk».
 
Gabrielsen bør prøva å 
forstå at i Midtausten er 
det fl eire omsyn å ta enn 
bare omsynet til den 
israelske regjeringa.

Leiv Olsen,
Stavanger

leolsen@online.no

Underleg, 
Gabrielsen

Klassekampen 13. mai

LIBANON
Leiv Olsen

I Langtidsplanen for Forsvaret 
løftes totalforsvarskonseptet 
nok en gang fram etter å ha 
ligget i dvale i en årrekke. Så 
langt kan det synes som om 
Regjeringen fokuserer mest 
på militær bistand til sivil 
krisehåndtering, samt 
logistisk støtte fra det sivile 
samfunn til norske og allierte 
militære styrker. Jeg på min 
side er av den formening at et 
robust totalforsvarskonsept 
betinger en vesentlig mer 
helhetlig  tilnærming.

For det første må det tas 
høyde for et bredt utvalg 
scenarier som kan 
inntreffe, fra 
naturkatastrofer til 
væpnet okkupa-
sjon av hele eller 
deler av landet. Jo 
mer avansert et 
samfunn er, jo 
fl ere sårbarheter 
fi nner vi der. 
Norge er kanskje 
et av klodens mest 
avanserte sam-
funn, og følgelig et 
av de mest sår-
bare. 

I et tenkt scenario 
hvor det skjer en 
opptrapping mot væpnet 
konfl ikt mellom øst og vest, 
kan vi se for oss at vi som 
nasjon blir utsatt for en serie 
hybride virkemidler før man 
ender opp med en lavintensi-
tetskonfl ikt hvor Norge blir 
delvis okkupert. 

I den innledende fasen tas 
økonomiske virkemidler i 
bruk, sentrale IT-systemer 
lammes, energi- og vannfor-
syning saboteres og vi 
opplever at motparten aktivt 
begrenser vår adgang til egne 
farvann og økonomiske soner.

Idet en væpnet konfl ikt 
bryter ut, vil dette mest 
sannsynlig skje et annet sted 
i Europa. NATO vil med 
andre ord ha sitt hovedfokus i 
Sentral-Europa, men Norge 

vil på grunn av sin strategiske 
beliggenhet raskt bli dratt inn 
i konfl ikten. 

For å sikre sin nordlige 
fl anke er det sannsynlig at 
motparten okkuperer Finn-
mark fram til  aksen Porsan-
gerfjorden – Karasjok gjen-
nom et strategisk overfall. I 
tillegg kan vi se for oss at også 
Rogaland okkuperes av fl ere 
årsaker, i hovedsak som følge 
av regionens rolle som 
mat- og energiprodusent og i 
tillegg for å hindre oss i å 
benytte Boknafjordbassenget 
som konvoihavner. Samtidig 
fortsetter bruken av hybride 
virkemidler mot resten av 
landet.

Vi står da i en situasjon 
hvor adgangen til vår viktig-
ste matressurs, havet, er 
redusert med minst en 
tredjedel, hvor vi har mistet 

kontroll over mer enn 
10 - 15% av vår 
strømproduksjon og 
omtrent 10% av 
landbasert matpro-
duksjon, oljevirk-
somheten er sterkt 
hemmet og vår evne 
til å motta forsterk-
ninger og forsynin-
ger er redusert. 
Samtidig vil våre 
væpnede styrker 
være bundet opp, 
kritisk infrastruktur 
vil være under 
vedvarende trussel 
og sentraleuropeiske 
husholdninger 

opplever at gassleveransene 
svikter. 

En delvis okkupasjon slik den 
her er beskrevet kan mulig-
gjøres gjennom det faktum at 
vi i overskuelig framtid trolig 
vil ha et forsvar som i volum 
er for lite til å ha nevneverdig 
utholdenhet, og som raskt vil 
kunne bindes opp. Heimever-
net, den eneste del av Forsva-
ret som er landsdekkende, er 
i tillegg i ferd med å reduse-
res til under kritisk størrelse. 
Sikring av kritisk infrastruk-
tur vil derfor bli en utfordren-
de øvelse. Vestkysten av 
Norge, som står for omtrent to 
tredjedeler av vårt brutto 
nasjonalprodukt på land i 
tillegg til brorparten av våre 

oljeinntekter, er i ferd med å 
bli vår «bløte mage» i militær 
sammenheng. 

Vi har per i dag ingen 
okkupasjonsberedskap av 
nevneverdig format utenom 
Heimevernet. Også i en slik 
sammenheng fremstår det 
som lite gjennomtenkt å 
redusere et volum som  etter 
alt å dømme allerede er for 
lite, all den tid det vil være 
vesentlig enklere å vinne 
tilbake terreng der det 
allerede føres motstands-
kamp mot en okkupant.

Selv om det i et slikt scenario 
fort vil bli slutt på tacofredag 
og biffmiddager, vil det neppe 
bryte ut hungersnød. Mat-
korn vil fortsatt kunne 
importeres, eksempelvis fra 
Danmark, og fi sk og poteter 
vil fortsatt være tilgjengelig i 
tilstrekkelige mengder. 

Et vedvarende fokus på 
IT-sikkerhet vil trolig sette 
oss i stand til å beskytte 
kritiske informasjons- og 
betalingssystemer i den grad 
det er mulig. Selv om det 
fortsatt eksisterer sårbarhe-
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 nedprioriterer den sivile beredskapen.

okkupert

ter, har stortingsfl ertallet 
blant annet lagt opp til en 
styrking av Cyberforsvaret. 
En styrking av denne sekto-
ren, sammen med en tilsva-
rende styrking av våre 
etterretningskapasiteter, 
synes i høyeste grad å være 
fornuftig i dagens situasjon.

Situasjonen blir dermed 
neppe kritisk før kamphand-
linger når sivile sentra, eller 
kritisk infrastruktur angripes 
fysisk. 

Det som en gang var grunnpi-

larer i totalforsvaret, Heime-
vernet og Sivilforsvaret, er i 
dag begge redusert til under 
kritisk størrelse, noe som 
skaper store sårbarheter 
uansett hvor nøye man ellers 
planlegger. Så selv om vi på 
mange måter er på vei mot et 
kvalitativt godt totalforsvars-
konsept, mangler vi fortsatt 
deler av fundamentet før man 
kan tilby befolkningen den 
trygghet den behøver i krig 
og krise. 

Dette er tiltak som kanskje 
er mer kostnadskrevende enn 

våre politikere vil gå med på. 
Spørsmålet er i siste instans 
om det på sikt vil kunne være 
mer kostbart å la være. Det er 
viktig å forstå at vi ikke kan 
isolere deler av forsvarspoli-
tikken og si oss fornøyde med 
det. 

Et godt totalforsvar betin-
ger et tilstrekkelig militært 
forsvar i samspill med god 
sivil beredskap.

Ragnhild Tau Strand Oanes,
forsvarsdebattant og lokalpolitiker

ragnhildoanes85@gmail.com

et sterkt sivilt beredskap, skriver artikkelforfatteren. Bilde av Heimevernets innsatsstyrke på Nord-Vestlandet.
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UNGKALVEN: Da Anders Lange døde i 1974, kom varamann Carl 
I. Hagen på Stortinget – her med SVs representant Berit Ås.
  FOTO: NTB SCANPIX

Siden ordningen med 
utjevningsmandater og 
sperregrense ble innført ved 
valget i 1989 har Frem-
skrittspartiet foreslått både 
å senke og å øke grensen.

I 1999 avviste Stortinget 
et grunnlovsforslag som Frp 
stilte seg bak om å senke 
sperregrensen fra fi re til tre 
prosent. I den saken gikk 
Arbeiderpartiet og Høyre 
sammen om å skape fl ertall.

I 2010 avviste Stortinget 
et Grunnlovsforslag fra 
selveste Carl I Hagen om å 
øke sperregrensen fra fi re til 
fem prosent. Hagens 
begrunnelse for forslaget 
var at små partier kan få for 
stor makt.

Det er viktig å vite at alle 
partier har vært små, eller 
for å si det slik – kua har 
også vært kalv. Frp gikk på 
årets landsmøte inn for å 
heve sperregrensa ved 
norske stortingsvalg fra 
dagens fi re prosent. Partiet 
har ikke tatt stilling til hvor 
høy den skal være. Det som 
er faktum er at en sperre-
grense på seks prosent først 

og fremst vil komme de 
største partiene, Ap, Høyre 
og Frp til gode. 

I dagens valgordning får 
partiene en representasjon 
på Stortinget som er noen-
lunde i overensstemmelse 
med deres faktiske oppslut-
ning målt i stemmetall. Det 
sørger blant annet de 19 
utjevningsmandatene for. 

Et av de største demokra-
tiske problemer med 
ordningen er at stemmene 
til partier under sperregren-
sa forblir urepresentert.

For å minske dette 
problemet, ville for eksem-
pel en sperregrense på to 
prosent, som danskene har, 
vært et alternativ. 

Frps forslag går derimot 
den helt motsatte veien. Det 
er skuffende.

Det å innføre en høyere 
sperregrense vil i praksis 
bety å vekte opp stemmene 
til store partier på bekost-
ning av de mindre. Derfor 
kan løsningen være å gi din 
stemme til de minste 
partiene, slik at disse blir 
større.

Svein Otto Nilsen,
fylkestingsrepresentant for 

Pensjonistpartiet i Trøndelag, 
førstekandidat på stortingslista 

svein.otto.nilsen@trondheim.kommune.no

Husk at kua 
har vært kalv!
SPERREGRENSE
Svein Otto Nilsen

MER DEBATT NESTE SIDE »

Om du skal bruke grønn, prøv å 
matche fargen i våre visuelle 
profi l. Ikke bare under midda-
gen.
MDG gir klestips til landsmøte-
delegatene, melder Nettavisen

Dette er jo Kina for 40 år siden 
når alle delegater gikk i Maos 
uniform.
PR-rådgiver Håkon B. Schrøder 

reagerer i Nettavisen

Poesien skal holdes levende, ikke 
få aktiv dødshjelp av P2!

Poet Joanna Rzadkowska 
protesterer mot nedleggelse av 

NRK-programmet Diktafon, på 
forfatterforeningen.no

NRK kan få poesien ut til folket 
ved å lage en frisørsalong der 
poeter blir vasket, klippet og 
fønet på direkten mens de leser 
egne dikt. DIKTAFØN.

Tom Stalsberg med innspill i 
diktafondebatten, i Dagbladet

Om alt annet går dårlig, så kan vi 
i hvert fall tjene penger på å 
drive rekrutteringsbyrå for NRK!
VG-redaktør Gard Steiro snuser 

på nye inntektskilder, på 
medier24.no
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