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Diskussion & 
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Konflikterna hade bytt karaktär, sades 
det. Stater skulle inte längre slåss 

mot varandra, strider kunde numera en-
dast komma att utkämpas inom stater, 
gärna asymmetriskt som terrorist- och/
eller upprorsbekämpning. Man fick då 
blunda för det USA-ledda fälttåget mot 
Irak, det gällde ju den gången bara att bli 
kvitt Saddam Hussein. Ryskt cyberkrig 
mot Estland 2007 var i och för sig nog så 
allvarligt. Men något mer uppenbart hände 
sommaren 2008.  

En stat anföll en annan stat med militära 
stridshandlingar. På något annat sätt går 
det inte att beskriva det viktigaste som 
hände i augustikriget mellan Ryssland och 
Georgien, även om några folkrättsforskare 
vill få det till att Moskva var i sin fulla 
rätt att skydda landsmän i det omstridda 
Sydossetien.

Kvar står att reguljärt organiserade krigs-
makter med modern utrustning (nåja)  
således ställdes mot varandra i en kanske 
inte av båda avsiktligt symmetrisk batalj. 
Parterna stred med på vardera sidan ge-
mensamma insatser (joint). Det var inget 
stort krig, med till sist 20 000 i operatio-

nernaman på den ryska sidan och som 
mest kanske hälften på den georgiska. Men 
vad som i Ryssland uppfattades som en 
manifestation av nationell säkerhet kändes 
i Georgien redan efter någon dag som en 
fråga om överlevande.

När det gäller stridshandlingarna bröt 
framför allt Georgien mot krigets lagar 
genom urskiljningslösa bombardemang 
av städer och civila invånare. Ryssarna 
tycks ha försökt att uppträda försiktigare. 
Det ryska flyget angrep framför allt Ge-
orgiens militära baser bland annat för att 
omintetgöra mobilisering. Den georgiske 
presidenten förnekar å sin sida både anfall 
och vållande av civila offer.

Respektive beslut att gripa till vapen 
kan som så ofta principiellt och moraliskt 
fördömas även här. Enligt den mest veder-
tagna versionen av händelseförloppet gick 
Georgien förvisso omdömeslöst tillväga 
genom att med väpnat våld försöka återta 
makten i Sydossetien, där den sydossetiska 
folkdelen med allt mer uppenbart stöd och 
ledning av ryska tjänstemän har vägrat att 
lyda regeringen i Tbilisi.

Men georgierna bröt inte mot folkrätten 

Augusti 08: krig mellan stater

Av Olof Santesson
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genom att agera i eget land. Det gjorde 
däremot ryssarna genom att anfalla ett an-
nat självständigt, och politiskt av statssam-
fundet erkänt, land. De ryska argumenten 
att det skulle ha skett för att skydda egna 
fredssoldater och förhindra folkmord låter 
minst sagt sökta. Här är man långt ifrån 
FN-stadgans rätt till självförsvar. Det är en 
av säkerhetsrådets permanenta medlemmar 
som har överträtt våldsförbudet, vilket gör 
saken extra nedslående.

Krigsutbrottet kom inte som någon blixt 
på himlen. I modernaste tid har motsätt-
ningarna i denna del av Kaukasus tagit sig 
bekymmersamma former alltsedan Sov-
jetunionens sammanbrott 1991. Gränserna 
mellan de nya stater som reste sig ur im-
periets spillror skulle vara desamma som 
under sovjettiden. Detta motsatte sig inte 
Moskva. Men tillräckligt starka krafter i 
Sydossetien och Abchazien, som båda hade 
åtnjutit visst självstyre inom ramen för den 
sovjetiska republiken Georgien, vägrade 
att ingå i en nationell gemenskap med det 
georgiska folket. Centralregeringens krig 
mot dem gav ingen lösning utan förstärkte 
bitterhet och etnisk rensning. Regimen i 
Tbilisi har inte kunnat utöva sin makt i 
områden som baserar sina krav på fullt stöd 
från en makt utifrån, Ryssland.

sätta stopp för nato
Ett ryskt motiv var att hindra Georgien, 
med dess betydelse för olje- och gasleve-
ranser, från att med amerikanskt bistånd 
glida allt närmare väst och i förlängningen 
in i NATO. USA skulle inte tillåtas att 

inkräkta på gammalt ryskt område.
Den ryska regeringen har alltså valt att 

underblåsa spänningarna och destabili-
sera Georgien som stat. För att göra ont 
värre har man i Moskva frikostigt delat 
ut ryska pass till befolkningarna i Sydos-
setien och Abchazien. Ryssarna har inte 
haft det minsta att erinra mot att georgier 
har tvingats bort från båda områdena. Ut-
drivningen har skett med Moskvas goda 
minne. I Sydossetien är det en tredjedel 
av befolkningen som har försvunnit eller 
lever under hot. Sitt inflytande har Ryss-
land garderat genom deltagande i en s k 
fredsbevarande styrka.

Under sommaren 2008 underhölls spän-
ningen på ett sätt som dessvärre har blivit 
en rutin. Illavarslande incidenter förekom 
med ryska kränkningar i luften. Granat-
anfall från sydossetiska miliser riktades 
mot georgiska byar i Sydossetien. Efter 
tre sådana nätter i rad valde dock den 
georgiska ledningen denna gång att gå till 
motattack. 

I rapporten Russia’s War in Georgia: 
Causes and Implications for Georgia and 
the World, författad av akademiledamoten 
Svante Cornell med flera inom ramen för 
tankesmedjan Central Asia – Caucasus 
Institute & Silk Roads Studies Program 
Joint Center, är en bedömning att anfallet 
utlöstes som en försvarsåtgärd mot ryska 
förband som redan befann sig under fram-
ryckning i Sydossetien. Även andra anser 
sig ha bevis för att reguljära ryska enheter 
hade gått över den sydossetiska gränsen 
genom den strategiska Roki-tunneln; bl a 
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tycks en rysk kompanichef ha pratat bred-
vid munnen.

Den georgiska operationen var hur som 
helst av allt att döma förberedd en tid. Man 
hade baserat fram anfallsstyrkor och lagt 
upp förråd.

Det georgiska anfallet genomfördes den 
7 augusti, efter några timmar med tung eld 
från granater och raketer mot huvudstaden 
i Sydossetien Tschinvali och en insats av 
två av landets fem markstridsbrigader, dess 
enda pansarbataljon och en artillerienhet. 
Staden utsattes för stor förstörelse, men 
angriparna körde fast och hade inte säkrat 
sin framskjutna ställning på morgonen 
den 8 augusti, då delar av den ryska 58. 
armén svarade med att sätta in pansar- och 
motoriserade styrkor, luftlandsättningsför-
band och spetsnazenheter understödda av 
flyg. Mot Svarta havskusten angrep ryska 
marina enheter. 

I sin både snabba och fylliga rap-
port Det kaukasiska lackmustestet från 
den 15 september talar Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, FOI, rent av om att 
det som inträffade utlöser en långtgående 
omvärdering av nuvarande världsordning! 
Taktiskt visade ryssarna att de kunde pla-
nera och ville genomföra insatser i ett brett 
spektrum av förband med olika militära 
förmågor. Även dataangrepp riktades mot 
Georgien. Inte minst markant är den ryska 
förmågan att snabbt operera i Svarta havet 
och blockera motpartens kust.

Man fäster sig vid att de svenska exper-
terna och forskarna kallar den ryska ope-
rationen med dess dominans i luftrummet 

för ”på det hela taget skicklig”. Men den 
som sedan tar del av FOI:s analys finner 
snarast en bred beskrivning av svagheter i 
den ryska krigföringen och brister när det 
gäller både utbildning och materiel. 

Förband sattes in från flera mekanise-
rade divisioner och från flera luftlandsätt-
ningsdivisioner (väl även idag elitförband 
med ryska mått), sedan tidigare bland 
annat ända från Pskov. Men i en besvärlig 
bergig terräng förmådde ryssarna endast 
uppträda samlat med smärre enheter. Luft-
landsättningstrupper och spetsnazförband 
genomförde inga insatser på djupet utan 
användes för att säkra förterrängen för 
de framtyckande markförbanden, vilket 
antyder viss oförmåga till mekaniserad 
strid. Soldaterna – mest kontrakterade men 
med inslag av värnpliktiga – hade sämre 
personlig utrustning än motståndaren. 

Ryssarnas inte helt moderna stridsvag-
nar visade sig föga oväntat sårbara för 
anfall från sidan. På motsvarande sätt 
saknade stridsflyget tillräckligt skydd mot 
handburna luftvärnsrobotar. Förmågan 
till markunderstöd var svag och bekämp-
ningen av det georgiska luftförsvaret be-
gränsad. När det gäller ledningen visade 
sig ledningsstödet vara outvecklat, det 
brast i både strategisk, operativ och tak-
tisk underrättelseförmåga (bl a avsaknad 
av obemannade spaningsfarkoster, UAV) 
liksom i logistik. 

Inte minst sambandssystemen var otill-
räckliga, det uppges att ryska befälhavare 
övergick att leda förbanden med mobilte-
lefon.(Ett outrotligt nationellt problem? 
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Någon påminner sig kanske hur ryssarna 
redan 1914 i första världskrigets upptakt 
spelade motståndaren i händerna med att 
ge order på radio i klartext.) 

Den för 2000-talets operationer alltmer 
efterfrågade centrala förmågan att leda 
militära operationer utifrån gemensam 
lägesuppfattning och lägesförståelse visar 
sig ha varit låg. Detta ger således en bild 
av var åtminstone en del av förbanden står 
i förmåga. En slutsats blir att 2000-talets 
ryska försvarsmakt (ännu?) inte behärskar 
modern krigföring!

Georgierna bättre utrustade
Vid en jämförelse visar sig georgierna 
ha varit bättre utrustade för exempelvis 
mörkerstrid, med GPS och taktiskt sam-
band. De hade tillgång till självgående 
artilleri och UAV och hade ett övertag i 
både signalspaning och elektronisk krig-
föring. Men vad amerikanerna har tränat 
de georgiska brigaderna för är gerilla- och 
upprorsbekämpning, COIN (Counter-
Insurgency Operations) inför uppgifter 
vid USA:s sida i Irak. Georgierna som 
gick in mot Tschinvali var utrustade och 
övade för att överflygla sydossetiska mi-
liser. Förbanden var inte redo att möta en 
konventionell armé med övertag i luften. 
När det nu kom till regelrätta strider brast 
truppmoralen.

Scenändringen blev anmärkningsvärt to-
tal. På två dygn, besegrades den georgiska 
huvudstyrkan i grunden. Det georgiska 
flygvapnet – ett dussintal attackplan – fort-
satte visserligen att strida med sporadiska 

företag in i det sista, medan armén flydde 
söderut. Och ryssarna var inte färdiga 
med det. Men de behövde samla sig för 
nästa steg. Först efter att söndagen den 10 
augusti ha konsoliderat sina ställningar 
anföll de söderut, nu längs två riktningar 
från Sydossetien (10 000 man) respektive 
Abchazien (9 000 man); i det senare fal-
let där inga strider hade förekommit. Ett 
huvudmål var att skära av vägen mellan 
Tbilisi och hamnstäderna Poti och Batumi 
vid Stilla havet. 

Den ryska offensiven avstannade efter 
det att stora delar av den georgiska arméns 
baser och infrastruktur hade förstörts. Se-
dan dess håller Ryssland både Abchazien 
och Sydossetien i ett om möjligt ännu 
fastare grepp än tidigare. Den 26 augusti 
erkände Ryssland ensamt och ensidigt 
de två små enklaverna som självständiga 
stater. Georgien förefaller slutgiltigt am-
puterat, den ryske presidenten Medvedev 
kallar sin georgiska motpart Saakasjvili 
för död.

Många spekulerade först i att ryssarna 
heller inte tänkte nöja sig med att ”be-
straffa” Georgien. De skulle i så fall inte 
ge sig förrän de hade störtat den nuvarande 
folkvalda regeringen och fått till stånd ett 
regimskifte till en mot Ryssland välvillig 
motpart i Tbilisi. Enligt den rapport som 
Cornell medverkat till talar en rad indicier 
för att detta verkligen också var det ryska 
syftet med uppladdning ovanför den sydos-
setiska gränsen och det snabba igångsät-
tandet av en offensiv. Själv har han gett 
uttryck för möjligheten att vad som fick 
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ryssarna att efter fem dagar hejda sig kan 
ha varit USA:s snabba transport tillbaka 
till Georgien av den georgiska brigad som 
verkade i Irak. Hemtagningen var förbe-
redd som en för georgierna nödvändig 
säkerhetsåtgärd. Brigaden gick i ställning 
för att försvara Tbilisi, och ryssarna stan-
nade upp.

Även om farhågor för ett av Ryssland 
med militärt våld framtvingat regimskifte 
inte har besannats, åtminstone i förstone, 
är följderna av augustikriget ännu inte 
utklarade. Särskilt oroande är att kriget 
med dess geopolitiska följder inte kunde 
förhindras av aktörer med ansvarskänsla 
och kunskaper om varandras inställning 
och förmågor.

Beslutsfattare har predikat för oss med-
borgare att klok politik, baserad på en god 
underrättelseverksamhet, skulle vara det 
främsta försvaret mot allvarligt våldsutbrott. 
Vart tog i detta fall våldsförebyggandet 
vägen? Verktyg fanns. Parterna borde ha 
haft rätt ingående kunskaper om varandras 
inställning och förmågor. 

USA hade 130 rådgivare inne i Georgien. 
I juli hade ettusen amerikanska soldater 
samverkat med den georgiska armén i ma-
növern ”Immediate Response” med syfte 
att förbereda en brigad inför en insats i Irak. 
Samtidigt genomförde ryssarna parallellt en 
övning ”Kavkaz” med delar av den 58. ar-
mén vid den sydossetiska gränsen. Somliga 
bedömare anser att det rörde sig om en ge-
neralrepetition inför vad som senare skulle 
komma. De amerikanska förbanden drogs 
bort. De ryska trupperna blev kvar.

Den lokala ryska militärledningen lär ha 
insett att något var i görningen i Georgien. 
Däremot verkar det som om den politiska 
ledningen i Moskva faktiskt överraskades 
av tidpunkten för det georgiska anfallet. 
Man tycker annars att Moskva i god tid, 
medan spänningen tilltog delvis under 
rysk tillskyndan, hade kunnat slå larm 
diplomatiskt. Kraftiga varningar kunde ha 
riktats mot ledningen i Tbilisi och kanske 
framför allt mot georgiernas beskyddare 
USA. Den avvaktande ryska hållningen 
har fått somliga iakttagare att tala om en 
fälla, som georgierna störtade in i.

Svårt är det också att tro att Georgien 
skulle ha gått till anfall mot ett krismed-
vetet USA:s vilja, att man i Tbilisi hade 
känt sig i stånd att helt enkelt vägra att lyda 
order från supermakten. Lät amerikanerna 
sig hastigt övertygas om att Georgien 
inte kunde avvakta inför ett påstått ryskt 
angrepp? USA kan naturligtvis ha missat 
arten och graden av den ryska uppmar-
schen på gränsen till Sydossetien. Kanske, 
vilket nog vore allvarligare, felbedömde 
man ryssarnas avsikter. Inte sedan Afgha-
nistan hade ryska trupper angripit mål i 
främmande länder. Hade man i Vita huset 
och Pentagon invaggat sig i bilden av ett 
Ryssland i fortsatt militär röra och utan 
väpnade handlingsalternativ? Det vore 
ett allvarligt fel och är en tankställare för 
många länders underrättelseorgan.

Ryssland har på ett verkningsfullt sätt 
ändrat läget vid sin sydgräns. Det har 
skett efter ett långt skede där den ryska 

Misstankar om en fälla
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ledningen har gett intryck av att känna 
sig inringad av en motpar,t som om denna 
rent av ville knäcka landet. Senast, i juli 
och augusti, gjorde USA upp med Tjeckien 
och Polen om ett ballistiskt missilförsvar. 
Utvecklingen i både Ukraina och Georgien 
har enligt kretsen kring förre presidenten, 
numera regeringschefen, Putin, manipu-
lerats av USA. Syftet skulle vara att dra 
in dessa länder i NATO, som om det inte 
räckte med alla delar av Sovjetväldet som 
redan ha inlemmats i pakten i två om-
gångar, 1998 respektive 2004.

Ryssarna kände sig också pinligt över-
körda i fallet Kosovo, där de har vägrat att 
se ett särfall när det gäller Helsingforsav-
talet om de nationella gränsernas okränk-
barhet. Nu ställer de sitt eget resonemang 
på huvudet genom att till synes slutgiltigt 
vilja beröva det lilla grannlandet Georgien 
två av dess provinser. Det kan Ryssland av 
allt att döma göra ostraffat. Amerikanska 
invändningar anser man sig i propagandan 
kunna hantera som hyckleri. Georgien som 
Kosovo!

Intrycket stärks att ryssarna tacksamt ta-
git chansen att befästa att en ny verklighet 
råder. Man kunde invadera i ett annat land 
utan att USA förmådde att reagera på något 
effektfullt sätt. Samma maktlöshet gäller 
ett Europa där ju flera länder har gjort sig 
starkt beroende av Rysslands strategiska 
resurser – oljan och gasen. Eventuella 
garantier till Rysslands grannar har visat 
sig sakna värde, vara tomt prat. USA har 
andra intressen som lär visa sig viktigare. 
Man vill inte hamna på en kollisionskurs 
med Ryssland när det gäller främst Iran. 

Ryssarna skulle t ex kunna förse Iran med 
ett modernt luftförsvar.

Så har ett litet avlägset krig, avgjort 
på några dygn, trängt USA mot väggen. 
Med sina låsningar i Irak och Afghanistan 
har världens militärt starkaste makt inga 
strategiska resurser över för interventioner 
på marken. Amerikanerna mötte augusti-
krisen ur balans. Inte ens en protegé har 
mycken hjälp att vänta av USA när det 
verkligen gäller. Den uppblossade finans-
krisen gör knappast utsikterna ljusare för 
supermakten.

Att den georgiska armén trots ameri-
kanska satsningar på utbildning och vapen 
kom ömkligt till korta är inte smickrande 
för USA. Georgien vill nu naturligt nog 
bygga upp sitt sargade försvar – enligt 
dess försvarsledning helst med en fördubb-
ling av armén med upp till åtta brigader. 
Men det är inget frestande åtagande för 
Pentagon.

En svag försvarsmakt som den geor-
giska beredde inte ens alltjämt aningen 
fumliga ryska anfallare några oöverstigliga 
problem. I det förflutna har vi sett föga 
imponerande ryska truppinsatser och mas-
sivt våld mot mestadels oskyldiga i två 
krig i Tjetjenien. Men nu, med viss tid för 
förberedelser, fungerade den ryska armén 
operativt tillräckligt kompetent.

inget smärtfritt fälttåg
Det är för den skull storpolitiskt inte frå-
gan om något helt smärtfritt fälttåg med 
lätthanterliga följder för Ryssland, ett 
land med stora hälso- och demografiska 
problem. Ryssarna måste ha överraskats 
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av att finna sig praktiskt taget helt utan in-
ternationellt stöd. Regimen i Kreml undgår 
inte att riskera att hamna i mer av isolering, 
ekonomin har snabbt tagit stryk av utländ-
ska investerares tvekan i kombination 
med fallande oljepriser, och svårigheter 
väntar kanske ännu mera långsiktigt. Just 
omsorgen om ekonomin och västkontak-
terna ansågs vara det som på ett avgörande 
sätt kunde avhålla Putin/Medvedjev från 
äventyrlig maktpolitik. Idag vet vi bättre 
var Ryssland har en tyngdpunkt.

Stödd på sitt säkerhetsetablissemang har 
Putin visat vad han syftade på med talet 
om Sovjetunionens upplösning som en 
”geopolitisk katastrof”. Det är inte kom-
muniststaten han vill återupprätta men väl 
stormaktens nationella säkerhet som den 
formuleras i Kreml. En regering med delvis 
ansenliga resurser – kärnvapen och enorma 
råvarutillgångar – återtar 2008 också något 
av sina företrädares gamla makt och nöd-
gar kanske andra länder till smärtsamma 
omvärderingar. I utrikesminister Bildts lätt 
förtröstansfulla tappning ändrar vad som 
har skett visserligen knappast grunderna 

för svensk säkerhetsstrategi, men det kan 
inte undgå att få konsekvenser för vår 
bedömning av den miljö i vilken den ska 
verka, konstaterar han.

Ryska vapen i Georgien visar att en 
maktbalans har skiftat på vad Ryssland ser 
som sin egen bakgård. En utvärdering av 
vad som uträttades respektive brast på det 
georgiska slagfältet kan i Moskva utmynna 
i krav på ökade väpnade resurser och re-
sultera i ökad militarisering. Det är något 
som NATO i sin tur, för begripligt oroade 
centraleuropeiska och baltiska staters 
skull, lär känna sig nödsakat att åtminstone 
på symbolplanet möta med nya operativa 
planer och övningar.

Hur som helst: Ryssland stärker sitt 
inflytande inom den gamla sovjetiska 
maktsfären. Perspektivet är än så länge 
ofrånkomligen provisoriskt. Men hösten 
2008 ser det ut som att en politiskt ny 
verklighet etableras.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


