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RESUMÉ

Ved udgangen af 2014 gik det internationale engagement i Afghanistan ind i en ny  
fase, hvor ansvaret for at opretholde fred og sikkerhed i landet fremover skulle påhvile 
de afghanske sikkerhedsstyrker. På den baggrund besluttede de partier i Folketinget, der 
har stået bag den danske indsats i Afghanistan, at der skulle gennemføres erfarings- 
opsamling vedrørende den samtænkte danske Afghanistan-indsats i 2001-2014 med  
sigte på fremtidige samtænkte indsatser i skrøbelige stater. DIIS blev i den forbindelse 
anmodet om at belyse:

” de internationale erfaringer med samtænkning af de politiske, 
udviklingsmæssige og militære indsatser i Afghanistan fra 2001-2014, 
herunder hvordan den militære indsats har indvirket på 
bestræbelserne på at vinde civilbefolkningens hearts and minds.”

Studiet er baseret på eksisterende, offentligt tilgængeligt materiale, herunder især 
evalueringsrapporter og lessons learned-studier, der er udarbejdet af eller for lande,  
der bidrog med tropper til ISAF. Der er især fokuseret på studier fra USA – den alt- 
dominerende internationale spiller i Afghanistan – og fra en række europæiske lande 
som Storbritannien, Holland, Tyskland og Norge. Hovedindtrykket herfra er, at det – på 
trods af støt stigende fokus på behovet for at sikre sammenhæng – var endog meget 
vanskeligt at finde fælles fodslag og få de forskellige politiske, udviklingsmæssige og 
militære indsatser til at spille konstruktivt sammen. Grundtonen i rapporterne – og 
derfor også i dette studium – er en søgen på svar efter, hvorfor det ikke lykkedes at 
omsætte de gode intentioner om sammenhæng til effektivt samarbejde i felten. 

Undervejs i forløbet udviklede de lande, der deltog i ISAF, forskellige nationale tilgange 
til det, der på dansk kaldes samtænkning, og som på engelsk går under betegnelser  
som 3D (Diplomacy, Development, Defence), Whole of Government eller Integrated/
Comprehensive/Joined-Up Approaches. Anført af Storbritannien var ambitionen for en 
række lande, heriblandt Canada og Holland, at etablere permanente strukturer, der 
kunne bane vejen for en mere integreret tilgang til civil-militært samarbejde både på 
hovedkvartersniveau og i felten i Afghanistan (og andre skrøbelige stater). Heroverfor 
stod lande som Tyskland og Norge, der ønskede at sikre en overordnet sammenhæng i 
deres Afghanistan-politik, men som i forhold til det konkrete bidrag lagde vægt på at 
fastholde en adskillelse mellem de civile og de militære indsatser på det taktiske niveau. 
Selvom både Norge og Tyskland således bandt bistandsmidlerne geografisk sammen 
med deres troppebidrag og i langt overvejende grad støttede projekter i netop de 
provinser, hvor ’deres’ soldater opererede, var der ingen relationer mellem disse i felten. 
Trådene skulle samles i Berlin og Oslo, ikke i Feyzabad og Meymaneh.

UDDRAG AF DELRAPPORT I:
“Internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan”
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Fælles for alle lande, der forsøgte at samtænke, var, at det tog tid at finde en organisa-
torisk form for et tværministerielt samarbejde, der kunne guide de nationale indsatser i 
Afghanistan. Og at den form, der opnåedes enighed om – måske med undtagelse af 
Storbritannien - ikke for alvor udfordrede eller gjorde op med eksisterende administrative 
skel. Udviklingen i de forskellige lande fulgte forskellige spor, men over tid tegner der sig 
dog en fælles tendens i de civil-militære relationer: svagt fra start, en vis tilnærmelse 
undervejs, men kun få varige institutionelle ændringer. 

Erfaringerne fra Afghanistan tyder på, at hvis det skal lykkes for alvor at overvinde de 
bureaukratiske barrierer og institutionelle skel, der vedholdende fremmer silo-tænkning 
fremfor samtænkning, skal samarbejdet: 

 Etableres og drives på så højt niveau som muligt internt i – og især i mellem – 
 de relevante organisationer.

 Skabe rammerne for fælles planlægning og beslutningstagning samt fælles 
læring og analyse.

 Tage udgangspunkt i de respektive aktørers forskellige kompetencer.

Udgangspunktet for studiet er dog, at sådanne nationale samtænkningsbestræbelser 
ikke giver en udtømmende forståelse af de udfordringer, der bestod i Afghanistan 2001-
2014 i forhold til at sikre sammenhæng mellem de diplomatiske, udviklingsmæssige og 
militære instrumenter. Det er også nødvendigt at inddrage og forstå bestræbelserne på 
at skabe sammenhæng mellem de forskellige internationale aktører, der opererede i 
Afghanistan og mellem de internationale aktører og de afghanske myndigheder. 

I forhold til at opnå fælles internationalt fodslag var der fra starten indbyggede spændinger 
mellem de to militære missioner, der opererede i Afghanistan på samme tid: den 
amerikansk-ledede antiterror-indsats (OEF-A) og den multinationale, senere NATO-
ledede, stabiliseringsindsats (ISAF). Selvom der over tid skete en vis tilnærmelse mellem 
OEF og ISAF, især fra 2009 og frem da USA satte én dobbel-hattet general i spidsen for 
begge missioner, lykkedes det aldrig at overvinde de grundlæggende modsætninger, der 
består, når én militær operation stiler efter at overbevise befolkningen om at støtte op 
om regeringen (og dens internationale partnere), mens én anden har til formål at 
udslette en fjende, der er en del af den af samme befolkning. 

På samme vis var der fra starten intern politisk uenighed i den internationale koalition 
om det politiske mål med engagementet. Fra amerikansk side søgte man blot at opnå et 
hurtigt regimeskifte, mens FN – og mange af USA’s europæiske partnere – havde ønske 
om at støtte en langt mere omfattende transformation af Afghanistan. Internt i NATO var 
der også meget divergerende syn på ISAF-styrkens karakter: var det en fredsbevarende 
styrke med et robust mandat eller var det en kampstyrke, aktivt engageret i oprørs-
bekæmpelse?

UDDRAG AF DELRAPPORT I:
“Internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan”
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Disse grundlæggende modsætninger gjorde det vanskeligt at skabe sammenhæng på 
den internationale side. Hertil kom en række lige så afgørende selvmodsigelser i den 
internationale tilgang til opbygningen af effektive og legitime afghanske statsstrukturer. 
Studiet peger især på modsætninger mellem 1) den meget centraliserede statsmodel, 
der formelt sigtedes efter at realisere, og som bl.a. kom til udtryk i den afghanske 
forfatning, der blev vedtaget på Loya Yirgaen i 2004, 2) de mange civile og militære 
indsatser, der i praksis blev gennemført udenom staten fra international side, og 3) det 
forhold, at der i Afghanistan ikke er tradition for en stærk centralmagt.

Disse modsætninger grundede i og bidrog til vedholdende problemer med at tilpasse 
den internationale indsats til de afghanske myndigheders planer. I 2001 vejede hensynet 
til afghansk selvbestemmelse og suverænitet – og ønsket om ikke at sidde fast i et lang-
varigt statsopbygnings-hængedyng – højest. Transitionsprocessen skulle være afghansk-
ledet og blot have et ’let’ internationalt fodaftryk. Men en stor del af problemet i 
Afghanistan var jo netop, at der ikke var nogen afghansk ledelse, der var i stand til at tale 
på hele nationens vegne. Staten var brudt sammen, og de statsstrukturer, der gradvist 
blev etableret, nød ikke den brede befolknings tillid. Samtidig bidrog man fra international 
side – ikke mindst i krigen mod terror – aktivt til at styrke væbnede grupperinger og 
lokale krigsherrer, der ingen interesse havde i at opbygge en effektiv og legitim stat med 
hovedsæde i Kabul. Modsætningerne var klare allerede i 2001. Løsningerne er stadig 
svære at få øje på. 

I forhold til fremtidige samtænkte stabiliseringsindsatser i skrøbelige stater understreger 
erfaringerne fra Afghanistan blandt andet: 

 Behovet for, at der fra international side lægges langt mere vægt og fokus på 
arbejdet med at skabe politiske løsninger. Varig fred skabes gennem politiske 
processer, ikke ved hjælp af forskellige kombinationer af udviklingsbistand og 
militære midler. 

 Vigtigheden af at kende den konkrete kontekst, man intervenerer i, og tage 
udgangspunkt i al dens kompleksitet for at undgå forenklede og overambitiøse 
forestillinger om, hvad der kan opnås gennem international intervention.  

 Behovet for en nedjustering af ambitionsniveauet og en langt højere grad af 
strategisk tålmodighed. Der er – hvis indsatsen skal gøre en positiv forskel  
– brug for en væsentligt længere tidshorisont end de 2-3 år, der typisk regnes  
som ’langsigtet’ i stabiliseringssammenhæng.

 Behovet for at prioritere, fokusere og fastlægge en meningsfuld rækkefølge for  
de forskellige indsatser.

UDDRAG AF DELRAPPORT I:
“Internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan”
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 Vigtigheden af at forstå, hvordan ressourcer fra eksterne aktører – civile såvel som 
militære – påvirker værtslandets politiske og økonomiske systemer. Pludselige og 
massive tilførsler af ressourcer i lande med svage eller sammenbrudte institutioner 
kan fremme korruption og skabe en konflikt-økonomi, hvor magtfulde aktører 
hverken har interesser i eller incitamenter til at ændre status quo.

Disse erfaringer er ikke unikke for Afghanistan, men ligner erfaringerne fra andre skrøbe-
lige stater. På forskellig vis understreger de behovet for langt bedre og mere dynamiske 
analyser af den skrøbelige og omskiftelige situation, der interveneres i. Fælles analyser 
– og dermed et fælles grundlag for at diskutere, hvad der skal og kan gøres – kan være et 
skridt på vejen i forhold til at overvinde fragmentering og fremme prioritering. Men de 
åbenlyse modsætninger, der f.eks. bestod mellem ISAF’s stabiliseringsmålsætning og 
OEF-A’s terrorbekæmpelsesindsats, kan ikke analyseres væk. De fordrer politiske valg. 

Forestillingen om, at der kan etableres en meningsfuld sammenhæng mellem en række 
modstridende målsætninger, kan uforvarende gøre det muligt for de politisk ansvarlige 
at undgå at foretage den nødvendige strategiske afvejning af mål, midler og metoder. I 
stedet for at prioritere og vælge mellem forskellige målsætninger, kan man søge at 
tilgodese dem alle – eller de fleste på samme tid. Det var måske især den ’strategi’, der 
kom til kort i Afghanistan? Studiet peger på, at samtænkning ikke er og ikke kan være et 
mål i sig selv. Det er en metode, der – måske – kan bruges til at opnå et givet mål. Men i 
sig selv kan ønsket om sammenhæng hverken identificere målet med indsatsen eller 
anvise, hvordan det konkret skal realiseres i en given intervention. Erfaringerne fra 
Afghanistan tilsiger, at fremtidige stabiliseringsinterventioner må tage udgangspunkt i 
den lokale kontekst og skitsere en mulig politisk proces, der kan føre landet væk fra 
skrøbelighed og over mod stabilitet. Kun på den baggrund kan man afklare hvilken 
kombination af internationale instrumenter, der vil give mening, og i hvilken grad disse 
behøver at gå hånd i hånd i felten for at være virksomme. Den nære sammenhæng 
mellem sikkerhed og udvikling betyder ikke kun, at der ikke kan opnås varig fred uden 
udvikling, men også at der ikke kan opnås udvikling, så længe der er åben krig.

UDDRAG AF DELRAPPORT I:
“Internationale erfaringer med samtænkning i Afghanistan”
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RESUMÉ

Dette er en af tre rapporter, som de politiske partier, der støtter Danmarks indsats i 
Afghanistan, har iværksat. Rapportens formål er at bidrage til udviklingen af realistiske 
og brugbare erfaringer i forhold til fremtidige samtænkte og integrerede indsatser i 
skrøbelige og konfliktramte stater og områder. 

Danmark har fra starten af den internationale indsats i Afghanistan i 2001 været bevidst 
om, at de danske udviklings-, sikkerheds- og politiske/diplomatiske værktøjer alle var 
nødvendige for at bekæmpe terrorisme og understøtte overgangen fra Taliban-regimet. 
Som en del af denne indsats har Danmark givet ca. DKK 4,3 milliarder i udviklingsbistand 
til Afghanistan i perioden 2002 til 2014 med det formål at bidrage til national, regional og 
global sikkerhed samt til reduktion af fattigdommen i Afghanistan. 

Evalueringen fra 2012 af det danske udviklingssamarbejde konkluderede, at den danske 
udviklingsbistand havde gjort en forskel. Støtten var relevant og i tråd med Afghanistans 
behov og er blevet leveret i overensstemmelse med afghanske prioriteter og planer. 
Danmark har aktivt fremmet vedtagne internationale principper for udviklingssamarbejde, 
herunder ejerskab, statsopbygning, ligestilling mellem kønnene og beskyttelse af 
menneskerettighederne samt anerkendelse af sammenhængen mellem politiske, sikker-
hedsmæssige og udviklingsmæssige mål. Det danske udviklingssamarbejde har ligeledes 
afspejlet principper om multilaterale organisationer som middel til at fremme danske 
udviklingsmål, idet en væsentlig del af bistanden er blevet kanaliseret via multilaterale 
organisationer. 

Samtidig har det været en uhyre stor udfordring at gennemføre udviklingsbistand i 
Afghanistan. Danmark har sammen med andre medlemmer af det internationale samfund 
måttet operere i et vanskeligt miljø præget af stærke strategiske interesser, stats-
institutioner med begrænset kapacitet og rækkevidde, dybt rodfæstet korruption, mange 
forskellige konflikter både internt i landet og i regionen, en dybtliggende mistillid 
mellem stat og borger samt en skærpet sikkerhedssituation. Der er i denne proces gjort 
en række erfaringer i forhold til integration af politik, udvikling, stabilitet og sikkerhed 
samt levering af udviklingsbistand.

UDDRAG AF DELRAPPORT II:
“Udviklingssamarbejde i Afghanistan”
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ERFARINGER
Integration af politik, udvikling, stabilitet og sikkerhed

1 En integreret tilgang kræver klare fælles strategiske mål. Indsatser i skrøbelige og 
konfliktramte stater som Afghanistan kræver en nuanceret tilgang baseret på en 
forståelse af den komplekse lokale kontekst, særligt de politiske aspekter. For at 
kunne levere den mest effektive, integrerede indsats er det nødvendigt, at 
internationale partnere som Danmark inddrager alle relevante aktører – politiske, 
udviklings- og sikkerhedsaktører – og etablerer en fælles kontekstuel forståelse og 
beslutter, hvordan aktørerne på de forskellige områder kan bidrage til den integrerede 
indsats. Særligt i forhold til udviklingssamarbejde er det afgørende at forstå hele den 
integrerede indsats for effektivt at kunne yde udviklingsbistand.

2 En integreret gennemførelse kræver, at alle værktøjer anvendes bedst muligt. 
Danmarks kapacitet inden for fælles strategiudvikling og fælles planlægning er blevet 
bedre med tiden, men fælles gennemførelse udgør fortsat en udfordring. Der findes 
eksempler på produktivt samarbejde mellem danske og andre partners udviklings-
mæssige, politiske og sikkerhedsmæssige værktøjer i Afghanistan. Men der er stadig 
ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvad der er den mest hensigtsmæssige kombi-
nation af værktøjer og tilgange i områder, hvor de dominerende aktiviteter er krigs-
førelse og stabilisering, og hvor der er en risiko for, at international finansiering 
forværrer eller skaber sociale og politiske kløfter. Erfaringer viser, at anvendelse af 
udviklingsværktøjer i denne kontekst skal vurderes nøje i forhold til mulige indvirk-
ninger på sikkerhed, korruption og politiske relationer.

3 En bred politisk enighed om indsatsen skaber rum for en adaptiv og fleksibel 
tilgang til udvikling. En proaktiv inddragelse af et bredt flertal i Folketinget i 
drøftelserne af strategiske mål viste sig at være et effektivt redskab til at skabe en 
bred politisk enighed og beskytte udviklingsbistanden mod at blive anvendt i politiske 
kompro-misser, der intet havde at gøre med indsatsen i Afghanistan. Samtidig havde 
de kompromisser, der skulle til for at nå en sådan enighed, konsekvenser for de valg, 
der blev truffet i udviklingsprogrammet, særligt i forhold til Helmand-provinsen.

LEVERING AF UDVIKLINGSBISTAND

4 Udvikling af ejerskab til statsopbygning er grundlæggende en politisk proces, 
som kræver, at donorerne har en indgående forståelse af den relevante kontekst 
og er klar til at yde støtte på den lange bane. I skrøbelige og konfliktramte stater er 
der hele tiden kamp om magten. Der er magtkampe på og mellem alle 
regeringsniveauer og mellem statslige og ikke-statslige aktører. Ejerskabet til 
forandringsprocesser påvirkes af mange forskellige interessenters politiske og 

UDDRAG AF DELRAPPORT II:
“Udviklingssamarbejde i Afghanistan”
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økonomiske interesser. Samarbejdet mellem myndighederne på nationalt niveau og 
provinsniveau var f.eks. ofte skrøbeligt på grund af gensidig mistillid. Det gør det 
vanskeligt at anvende Paris-erklæringens grundlæggende princip – ejerskab – som 
forpligter donorerne til at respektere partnerlandets ledelse og bidrage til at støtte 
både statens kapacitet til at levere og civilsamfundets kapacitet til at kræve udvikling 
og menneskerettigheder. Erfaringer viser, at det er vigtigt, at donorerne forstår den 
kontekst, som de arbejder i, for kontinuerligt at kunne tilpasse sig forandringer og 
have et realistisk billede af den tid, det kræver for ejerskabet at udvikles og slå rødder.

5 At yde bistand i skrøbelige og konfliktramte stater kræver en nøje afbalancering 
mellem at fremme principper om bistandseffektivitet og at sikre tilstrækkeligt 
tilsyn med brugen af midler. Det blev uvægerligt en udfordring at skabe den form 
for ejerskab, som principperne for donorengagement forudsætter, hvor en proces, 
der sættes i gang af udefrakommende, bliver ejet af afghanske aktører med politisk 
vilje til at forfølge den samme dagsorden. Fjorten år efter den internationale indsats 
blev indledt, er Afghanistan fortsat en meget skrøbelig stat, hvilket pr. definition 
betyder, at den endnu ikke er i stand til at skabe grundlæggende sikkerhed, 
retssikkerhed, serviceydelser eller økonomiske muligheder for alle borgere og endnu 
ikke har befolkningens tillid. Med en korruption, der gennemgribende påvirker 
statens legitimitet, er det en påmindelse til Danmark og andre donorer om, at fremme 
af en afghansk ledet proces kan føre til både positive og negative udviklingsresultater. 
Derfor et det vigtigt, samtidig med at fremme principperne om bistandseffektivitet 
som ejerskab og udvisning af den nødvendige strategiske tålmodighed, at monito-
reringsmekanismerne for bilaterale og multilaterale kanaler er stærke nok til at for-
hindre, at misbrug af donormidler underminerer statens legitimitet.

6 Når der træffes beslutninger om at tilføre væsentlig kapacitet via ekspertrådgivning 
(TA), er det vigtigt aktivt at adressere bæredygtigheden for at undgå at skabe en 
parallel administration. Donorer, herunder Danmark, har finansieret rådgivere i 
titusindvis med henblik på at adressere den kapacitetssvaghed, som prægede 
ressortministerierne fra 2001 og frem. Donorernes stærke overbevisning om, at en 
bedre leverance af serviceydelser ville kunne overbevise afghanerne om, at det var i 
deres interesse at støtte regeringen og ikke den væbnede opposition, og at 
ekspertrådgivning kunne fremskynde denne proces, førte til finansiering af et stort 
antal rådgivere. I mange ministerier blev ekspertrådgivning en vej til vennetjenester 
og svindel. Selvom man forudsatte, at rådgiverne ville være en midlertidig måde at 
udvikle kapaciteten i kerneadministrationen på, så blev der i mere end ti år ikke gjort 
tiltag til at udfase rådgiverne, og de blev forankrede som en parallel administration. 
Det er flere årtier siden, at man på globalt plan gjorde erfaringer med rådgiver-
modellens svagheder, men donorerne i Afghanistan var længe om at kræve, at 
rådgiverne skulle fokusere på at overføre kapacitet i stedet for selv at udføre opgaven.  

UDDRAG AF DELRAPPORT II:
“Udviklingssamarbejde i Afghanistan”
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7 Mens typen og størrelsen af projekter skal tilpasses konteksten, herunder de 
danske strategiske prioriteter, og kan forventes at ændres over tid, kan en 
minimering af antallet af projekter i porteføljen og fokusering på større indsatser, 
som støtter levering af resultater på en større skala, skabe rum for dybere 
engagement med partnere, herunder i forhold til strategier og politisk arbejde 
for at forbedre donorernes forståelse af konteksten. I en kontekst, hvor der er 
meget på spil, giver presset for hurtigt at levere resultater gerne anledning til et stort 
antal projekter. I Afghanistan på det tidspunkt, hvor Danmark øgede sin bistand, 
vanskeliggjorde en stor portefølje af projekter Danmarks mulighed for at samarbejde 
med multilaterale partnere og regeringen under udarbejdelsen af nye programmer, 
som kunne levere resultater på en større skala. Der er vigtige grunde til i en 
indledende fase at finansiere flere forskellige partnere og formål. Visse temaer som 
menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene vil altid være en politisk 
prioritet for Danmark, og inden for begge områder kan der være behov for midler til 
mindre indsatser. Samtidig har beslutningen i landeprogrammet for 2014/15-2017 
om at fokusere udviklingsbistands-ressourcerne på et mindre antal større 
multilaterale projekter betydet, at Danmark kan opnå større effekt via sine aktiviteter, 
herunder via politikdialog. 

8 Danmarks ‘risikovillige’ tilgang er hensigtsmæssig i en kontekst, hvor der er 
mange alvorlige risici. Den understøttes bedst af stærke monitorerings- og 
evaluerings-foranstaltninger, som tilpasses i takt med, at konteksten ændrer sig. Tid 
og erfaring har vist, at stærke monitoreringsforanstaltninger er afgørende for en 
effektiv risikostyring, og at disse foranstaltninger skal etableres i de tidlige stadier af 
indsatsen. Det er en udfordring, når Danmark giver ansvaret til implementerings-
partnere for at overvåge de resultater, som de selv er ansvarlige for at skabe. Det er 
en endnu større udfordring, når disse partnere ikke har mulighed for at besøge 
usikre områder for at verificere det, der rapporteres. Monitoreringstilgangene er 
blevet tilpasset ændringer i konteksten, men det er sket langsomt. I fremtidige 
indsatser er det afgørende, at risikoen minimeres ved at afsætte tid og økonomiske 
ressourcer til at sikre, at monitoreringsforanstaltningerne er de bedst mulige i den 
givne kontekst, og at de tilpasses konteksten hurtigt, når den ændrer sig, således at 
programmerne kan tilpasses efter behov.

9 Hvis Danmark skal have en indflydelsesrig stemme inden for bistandskoordination, 
skal personalet have tilstrækkelig charge eller erfaring, stor viden om landet, 
relevant teknisk ekspertise og en vedvarende tilstedeværelse. I så politisk en 
kontekst som Afghanistan, hvor de største donorers mange dagsordener dominerer, 
og hvor der er talrige koordinationsfora og aktører, er det en udfordring at deltage i 
bistands-koordinationen. Det er en ekstremt stor udfordring for en lille donor at få 
indflydelse. Trods denne ulempe er der dog evidens for, at mindre donorer kan opnå 
en vis indflydelse, hvis de, afhængigt af forummet, har stor viden om landet, relevant 
sag-kyndig ekspertise, og tilstrækkelig charge eller erfaring. Alliancer som Nordic 
Plus kan også være med til at styrke indflydelsen.  
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KONKLUSIONER
Der kan drages fem primære konklusioner af de erfaringer, som identificeres i denne 
rapport.

Konteksten er vigtig. Danmarks erfaringer i Afghanistan understreger vigtigheden af det 
første princip for godt internationalt engagement i skrøbelige stater: Tag udgangspunkt 
i konteksten. De viser også, hvor komplekst det er at følge dette princip. For bedst muligt 
at kunne forstå konteksten og afhjælpe den skærpede konflikt ved hjælp af udviklings-
bistand viser de danske erfaringer, at følgende spiller en vigtig rolle: tværministerielt 
samarbejde på strategisk niveau og planlægningsniveau, en integreret ambassade, 
personale med de korrekte ekspertiser (område, udvikling og politisk) både i hjemme-
tjenesten og på ambassaden, et godt samarbejde med lande-/områdespecialister, 
udsendelsesperioder af en passende længde, og et system til udvikling og brug af 
institutionel hukommelse. At tilvejebringe disse kompetencer i de rette mængder er en 
udfordring, særligt i de tidlige faser af en overgangsproces, men de rette kompetencer i 
det rette forhold vil bidrage til en bedre forståelse af konteksten.

Fordi konteksten er kompleks og udvikler sig over tid, er det afgørende at være fleksibel 
og kunne tilpasse programmerne i takt med, at donorerne bliver mere fortrolige med 
omgivelserne. Forståelsen af konteksten bliver dybere med tiden, efterhånden som de 
internationale aktører bliver mere fortrolige med omgivelserne, men programmerne kan 
ikke vente på, at denne viden udvikles. Selv når donorer og implementeringspartnere er 
relativt fortrolige med konteksten, er det umuligt at forudse alle konsekvenser – positive 
som negative – af udviklingsindsatser eller den måde, som konteksten udvikler sig på. Der 
vil uvægerligt skulle træffes programmeringsafgørelser på baggrund af ufuldstændige 
oplysninger, og de må tilpasses efterhånden, som der kommer flere oplysninger.

Det er vigtigt at forsøge at gøre det rigtige. Danmarks udviklingssamarbejde med 
Afghanistan har afspejlet Danmarks opbakning til internationalt vedtagne principper for 
udøvelse af udviklingsbistand. Overholdelsen af disse principper har budt på en række 
forhindringer, men danske embedsmænd er generelt enige om, at det er vigtigt at 
fastholde en principfast tilgang, da det er med til at lægge grunden for bedre løsninger i 
fremtiden. 

Integrerede strategier, planlægning og gennemførelse er alt sammen vigtigt. Under sin 
indsats i Afghanistan skabte Danmark grundlaget for anvendelse af en integreret tilgang 
i skrøbelige og konfliktramte stater (til dels baseret på sin indsats i Irak). Fremskridtene 
på strategisk niveau var størst på hovedstadsniveau, og det bidrog til udviklingen af 
Helmand-planerne. Resultaterne af den integrerede gennemførelse af disse strategier 
og planer har været blandede, og de har rejst spørgsmål om levedygtigheden af fælles 
implementering. Særligt er der uklarhed om, i hvilken grad det er muligt at gennemføre 
udviklingsaktiviteter (i modsætning til stabiliseringsaktiviteter, som finansieres via ud-
viklingssamarbejdet) i meget usikre områder.
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Ved arbejde i skrøbelige og konfliktramte stater, hvor udviklingsindsatsen udøves side 
om side med en stabiliserende militær tilstedeværelse, er det vigtigt, at man gør sit 
yderste for at lære af erfaringerne. Denne rapport har sat fokus på, hvor vigtigt det er at 
være villig og i stand til at lære af erfaringerne. Denne konklusion er på ingen måde ene-
stående for Afghanistan eller for andre skrøbelige og konfliktramte stater, men det er 
sværere at lære af erfaringerne i disse omgivelser, fordi der er så mange forskellige 
aktører involveret, og fordi det er svært at operere under så komplekse forhold og med 
en politisk dagsorden. De danske erfaringer i Afghanistan understreger, sammen med de 
andre medlemmer af det internationale samfunds erfaringer, hvor vigtigt det er med 
systemer, som fremmer kritisk refleksion, således at organisationer, og ikke blot enkelt-
personer, kan lære, selv under forhold hvor der er et stort politisk pres for positive 
resultater.

UDDRAG AF DELRAPPORT II:
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RESUMÉ

INTRODUKTION

Denne rapport er Forsvarsakademiets bidrag til opsamlingen af den danske samtænkte 
Afghanistan-indsats 2001-2014, som de politiske partier bag Afghanistanindsatsen med 
udgangen af 2014 besluttede sig for at gennemføre. Rapporten, som er et af tre studier, 
skal give en kortfattet, realistisk og anvendelig opsamling af de danske erfaringer med 
de projekter, som Forsvaret inden for rammen af forsvarsbudgettet har gennemført til 
støtte for militære operationer (de såkaldte CIMIC-projekter) samt erfaringer fra de 
stabiliseringsprojekter, som blev udført i samarbejde mellem Forsvaret og Udenrigs-
ministeriet i Afghanistan, og som blev finansieret gennem Globalrammen og dennes 
efterfølger Freds- og Stabiliseringsfonden.

Forsvarsakademiet er yderligere anmodet om at undersøge i hvilket omfang og hvordan, 
stabilisering og operativ militær indsats blev samtænkt, idet indsatserne med henblik på 
den videre perspektivering for fremtidige indsatser i muligt omfang søges sammenholdt 
med indikatorerne for Fremskridt: Sikkerhed, Regeringsførelse og Udvikling.

Rapporten beskriver således kun et udsnit af den samlede indsats i Afghanistan 2001-
2014, nemlig stabiliseringsmidler for ca. 16 mio. kr. og CIMIC-midler for ca. 7 mio. kr.

METODE OG KILDEGRUNDLAG

Rapporten er kildebaseret og opsamler først og fremmest erfaringer fra eksisterende 
skriftlige kilder, herunder projektdokumenter, direktiver og rapportering for CIMIC, 
stabilisering og samtænkning. Arbejdsgruppen har haft fri adgang til at søge i Forsvars-
ministeriets og Forsvarets arkiver, mens arbejdsgruppen alene har kunnet anmode om 
specifikt relevant materiale fra øvrige involverede danske myndigheders arkiver. Selvom 
arbejdsgruppen tidligt erkendte, at relevante dokumenter kunne befinde sig i britiske 
arkiver, har det inden for tidsrammen ikke været muligt for gruppen at få adgang til 
disse. I det omfang, at de skriftlige kilder har været mangelfulde eller uklare, er de blevet 
suppleret af rundbordsamtaler og interviews med et bredt udsnit af de relevante aktører.

Erfaring forstås i rapporten som den viden og den forståelse af effekt og konsekvenser, 
som enkeltudsendte, enheder og myndigheder har opnået og erkendt i forbindelse med 
arbejdet med stabilisering og CIMIC i Afghanistan.

UDDRAG AF DELRAPPORT III:
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Der er repræsenteret to erfaringsniveauer i opgaven. Det ene og mest fremtrædende er 
de udsendtes egne vurderinger fra samtidige rapporter. Det andet er erfaringer, der er 
identificeret af arbejdsgruppen selv ud fra observationer i kildematerialet og via inter-
views. Sidstnævnte er især gældende for erfaringer, som er gjort gradvist over en 
længere periode og derfor kun er identificerbare retrospektivt.

GRUNDLAGET FOR DE DANSKE OPERATIONER

Den danske Afghanistan-indsats fra 2001 til 2014 skal ses som bidrag til og som integreret 
i en international indsats i en særdeles kompleks og udfordrende kontekst i et land med 
svage eller ingen samfundsinstitutioner kendetegnet ved korruption samt et generelt 
højt voldsniveau. Den danske indsats var ydermere samtænkt, hvilket vil sige at indsatsen 
i det pågældende kriseramte område ikke kun var en militær opgave, men en tvær-
ministeriel opgave. Samtænkningen omfattede bistand til samfundsopbygning som  
f.eks. politi, lokal administration, infrastruktur samt tilvejebringelse af basale tjeneste-
ydelser som vand, elektricitet og transport. De såkaldte samtænkningsprojekter, som 
blev planlagt i fællesskab af civile stabiliseringsrådgivere og de udsendte militære 
enheder, men udført af de militære enheder, skulle således i situationer, hvor sikkerheds-
situationen umuliggjorde de civile bistandsorganisationers tilstedeværelse, tilgodese 
elementære humanitære behov, bistå genopbygning af den lokale administration, eller 
fremme enkeltes eller gruppers retssikkerhed, idet der samtidig blev fastsat en øvre 
økonomisk ramme på 50.000 USD for et projekt.

Danmark havde i årene 2001-2014 uafbrudt indsat militære enheder i Afghanistan i 
omfattende operationer. Det er karakteristisk for missionen, at indsatsens målsætninger, 
intensitet og vilkår løbende er blevet ændret i et omfang, hvor det er vanskeligt at drage 
direkte sammenligninger mellem indsatsen til destruktion af ammunition mv. i og 
omkring hovedstaden Kabul, indsatsen i Feyzabad, Mazar-e Sharif og Chagcharan alle i 
det relativt sikre nordlige og vestlige Afghanistan til den kamphærgede og usikre 
Helmand-provins.

Udover at danske styrker har været indsat i geografisk forskellige områder, har indsatsen 
i betydelig grad ændret karakter i de år, man var indsat. Den mest markante ændring kan 
iagttages i Helmand, hvor oprørsbekæmpelsen indledningsvis var rettet direkte mod at 
bekæmpe Taliban med våbenmagt i besværlige operationer i hele provinsen på hold 1-4. 
På hold 5-12, hvor Danmark havde ansvar for et fast operationsområde, fandt et strategisk 
skifte sted: Fra Taliban-centric til Population-centric. Da missionen på lignende måder 
ændrede karakter flere gange i perioden, er det derfor vanskeligt at drage direkte 
sammenligninger mellem indsatsens forskellige faser.

UDDRAG AF DELRAPPORT III:
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ERFARINGER FRA ANVENDELSEN AF SAMTÆNKTE STABILISERINGSMIDLER

Det helt centrale element i den internationale stabiliseringsindsats i Afghanistan var de 
såkaldte Provincial Reconstruction Teams (PRT), som koordinerede sikkerheds- og stabili-
seringsindsatsen i hver af de afghanske provinser. Danmark og danske bidrag indgik i 
skiftende perioder i PRT’er under ledelse af Tyskland, Litauen, Sverige og Storbritannien. 
Den danske samtænkte indsats i Helmand var således forankret i Helmand PRT, som 
under britisk ledelse koordinerede de allierede landes bidrag til at stabilisere sikkerheds-
situationen og til udvikling af Governance og Development i provinsen.

De britiske Helmand Planer var dermed styrende for både den danske samtænkte indsats 
og for udførelsen af de enkelte elementer i den samtænkte indsats. De danske Helmand 
Planer, som blev udarbejdet parallelt med de britiske planer, var en samlet strategisk 
beskrivelse af en dansk national strategisk plan for indsatsen og den ønskede udvikling 
i Afghanistan. Det er dog en gennemgående erfaring fra de udsendte aktører, at man 
blandt de udsendte efterspurgte en dansk plan for, hvorledes den samtænkte indsats 
skulle realiseres fra dansk side bl.a. for at undgå tendensen, at de nye hold lavede nye 
planer hver 6 måned frem for at bygge videre på de foregående.

Samtidig med, at de danske styrker tilgik Helmand, finansierede Udenrigsministeriet 
først én civil rådgiver, og i forbindelse med, at Danmark i 2007 fik et fast operationsområde 
i Helmand, bidrog man med finansiering af yderligere et antal udviklingsrådgivere i de 
PRT-afdelinger, som understøttede de danske fokusområder - primært uddannelse og 
sundhed samt med en udsendt diplomat, som stedfortrædende chef for det britisk ledede 
PRT. I takt med styrkeforøgelsen, den såkaldte Surge (2010-2012), styrkedes også den 
civile rådgivning yderligere gennem udsendelse af en civil rådgiver på højt niveau 
indenfor regeringsførelse og en officer udsendt fra Forsvaret til planlægningssektionen 
i PRT’et. Det er her en generel erfaring, at jo større indsats man bidrager med, jo større 
indsigt og indflydelse får man.

Sikkerhedssituationen var utvivlsomt den væsentligste enkeltfaktor for udførelsen af 
stabiliseringsprojekter og deres effekt. Og netop sikkerhedssituationen medførte, at 
banale forhold som transportkapacitet fik en direkte og negativ indflydelse på projekt-
ernes succes og levedygtighed. For at opnå optimal opgaveløsning og undgå tab af civil 
indflydelse er gode transportmuligheder og sikringskapacitet væsentlig. Dermed bliver 
også smidige godkendelsesprocedurer essentielle, da de kan sikre hurtig implementering 
og påvirkning af lokalsamfundet. Alligevel er det aktørernes egen opfattelse, at de 
samtænkte midler i høj grad medvirkede til at bygge bro mellem det eksisterende lokal-
samfund og den langsigtede stabiliserings- og udviklingsbistand.
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De personlige relationer mellem cheferne for de skiftende militære kontingenter og de 
udsendte civile stabiliseringsrådgivere har haft stor betydning for oparbejdelse af gen-
sidig tillid og forståelse. Imidlertid har den måde, hvorpå de militære enheder opstilles, 
uddannes og deployeres på og den procedure, som finder anvendelse ved Udenrigs-
ministeriets rekruttering af rådgiverne, ikke altid givet de bedste muligheder for at op-
bygge gode relationer forud for mødet i missionsområdet.

I lighed med andre skrøbelige stater er det en væsentlig erfaring, at ukritisk tilførsel af 
store pengesummer til lokalsamfundene i missionsområdet kan øge risikoen for inflation 
og skævvridning af de lokale samfundsstrukturer, ligesom de udsendte konstant må for-
holde sig til korruption i det lokale samfund. Derfor er det nødvendigt at give handlefrihed 
til de udsendte enheder og rådgivere, som afbalanceres med midlernes anvendelse.

I rapporten fremhæves vigtigheden af institutionel lagring af erfaringer for at give 
mulighed for institutionel læring. Selvom der i forhold til overdragelsen mellem holdene 
er sket forbedringer, der gør det muligt at bygge videre på tidligere holds erfaring, er det 
vigtigt, at der sker en systematisk overdragelse, samt at skriftlig dokumentation bliver 
overdraget og arkiveret. Skiftende journaliseringssystemer i statens arkivering har med-
virket til, at det kan være vanskeligt at opsamle og lære af tidligere erfaringer. Relevant 
materiale for denne rapport er blevet hjemsendt, men kan ikke genfindes i arkiverne. 
Andet materiale er formentlig blevet arkiveret i Helmand PRT, hvor det formentlig kan 
genfindes i britiske nationale arkiver, men altså ikke er umiddelbart tilgængeligt for 
dansk brug. Det har således ikke været muligt at genfinde den rapportering, som danske 
enheder og enkeltpersoner i PRT Helmand har udarbejdet. Det er derfor en vigtig erfaring, 
at rapportering af national interesse bliver gemt, da det kan være problematisk at skaffe 
denne rapportering i partnerlandes arkiver. For bedst muligt at bygge videre på erfaringer 
er det yderligere vigtigt, at mundtlige erfaringer bliver fastholdt på skrift.
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