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HANDLINGAR

Vapeninspektioner i Fredens Tjänst

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V 
den 20 april 2005 av avdelningsdirektör Åke Sellström 

Försommaren 1991 var Gulfkriget 
över. Saddam Husseins styrkor var 
utdrivna ur Kuwait. Det rådde va-

penvila men inte fred. Bland de villkor som 
skulle uppfyllas för att det skulle bli fred 
fanns nedmonteringen av Iraks program 
för massförstörelsevapen, kärnvapen (N), 
biologiska vapen (B) och kemiska vapen 
(C) samt missiler och andra vapenbärare. 
Ett enigt säkerhetsråd antog FN-reso-
lutionen (SCR) 687 som gav i uppdrag 
åt United Nations Special Commission 
(UNSCOM) och International Atomic 
Energy Agency (IAEA) att utföra avrust-
ningen av Irak, samt att rapportera tillbaka 
till Säkerhetsrådet då Irak var avrustat.

Jag hade möjlighet att medverka som 
vapeninspektör i UNSCOM:s arbete 
mellan 1994 och 2000. Jag medverkade 
också under våren 2000 till att organisera 
UNSCOM:s efterträdare United Nations 

Monitoring, Verification and Inspection 
Commission, UNMOVIC. Jag har själv 
liten eller ingen erfarenhet av det nedrust-
ningsarbete som genomfördes av IAEA 
och kommer därför i huvudsak att ta mina 
egna exempel från det inspektionsarbete 
som gjordes av UNSCOM vid nedrust-
ningen av Iraks kemiska vapen, biologiska 
vapen och vapenbärare. I efterhand är det 
förmodligen arbetet under UNSCOM-
perioden som är det mest intressanta, 
eftersom det i de undersökningar som nu 
utförts antyds att Irak kan ha varit avrustat 
redan under perioden 1996 – 1998.1 

Vad jag kommer att presentera är hur 
vapeninspektioner är tänkta att fungera 
och vilka möjligheter och begränsningar 
de har för att vara ett effektivt hjälpmedel 
i fredens tjänst. Jag kommer också att ge 
några personliga exempel och reflektioner 
utifrån min egen erfarenhet av ämnet.

1 Dulfer, Charles: Comprehensive Report to the Special Advisor to the DCI on Iraq' WMD, www.cia.gov/
cia/reports/iraq_wmd_2004/
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HANDLINGAR Något om nedrustning, 
verifikationsregimer och 
vapeninspektioner
Modernt arbete för nedrustning eller 
rustningskontroll sammanfattas utmärkt 
av Josef Goldblat.2 Under de fem decen-
nierna efter andra världskriget illustreras 
att viljan eller förmågan att sluta rustnings-
begränsande avtal utvecklats på ett mycket 
positivt sätt. Under perioden från slutet av 
andra världskriget fram till 1970-talet sluts 
i medel ett avtal per år. Detta stegras påtag-
ligt efter 1970 och under 1990-talet, efter 
järnridåns fall, sluts drygt sju avtal varje 
år med bäring på rustningsbegränsning. 
Flera viktiga överenskommelser, avtal 
/konventioner, med avgörande påverkan 
på rustningen med eller proliferationen 
av massförstörelsevapen har slutits under 
samma period. Avtalen har olika karaktär, 
de kan vara bilaterala såsom Intermediate 
Nuclear Forces (INF) eller Strategic Arms 
Reduction Treaty (START) eller multila-
terala såsom Treaty on Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons (NPT), Chemical 
Weapons Convention (CWC), Biological 
and Toxins Weapons Convention (BTWC) 
and Comprehensive Nuclear Test Ban 
Treaty (CTBT).3 De flesta av dessa avtal 
innehåller s k verifikationsregimer. En ve-
rifikationsregim skall erbjuda möjligheter 
för avtalsparterna att få en rimlig insyn, 

försäkran, i om avtalen efterlevs. Det nor-
mala är att ingående parter deklarerar sina 
åtagande eller effekten av sina åtaganden. 
Verifikationsarbetet går sedan ut på att 
kontrollera äktheten i av parterna avgivna 
deklarationer. Verifikationsarbetet kan i 
enklaste fall bedrivas utan att avtalande 
nationen behöver inspekteras, såsom med 
CTBT, där övervakningen sker med över 
1500 olika sensorer. I andra fall behöver 
den avtalande nationen inspekteras på plats 
av s k vapeninspektörer. Stora multilaterala 
avtal som NPT och CWC administreras 
av organisationerna Internationel Atomic 
Energy Agency (IAEA) eller Organisa-
tion for the Prohibition of the Chemical 
Weapons (OPCW). De inspektörer som 
är kopplade till arbetet med att övervaka 
konventionerna anställs och tränas av de 
båda organisationerna IAEA och OPCW.  

Inspektionsverksamhet och massför-
störelsevapen startade med att kärnva-
peninnehavarna gemensamt beslutade 
om provstoppsavtal. Det ingångna avtalet 
var tydligt och möjligheten att övervaka 
avtalets efterlevnad god. Detta ledde till 
att goda exemplet kunde etableras. Avtalen 
gav en tydligt god effekt och bidrog därför 
till att skapa det förtroende som behövdes 
för att fler avtal skulle kunna följa. Senare 
då NPT trädde i kraft, 1970, fanns det stora 
förhoppningar att IAEA skulle skapa en 

2 Goldblat, Jozef: Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, Sage Publications, 
2002. 

3 Dahlman, Ola; Alewine, Ralph; Asada, Masahiko; Ifft, Edward; Mackaby, Jenifer; Massinnon, Bernard; 
Meerburg, Arend; Poucet, André; Sitt, Bernard och Sur, Serge:Generic Aspects of Arms Control Treaties: 
Does One Size Fit All?, EU Joint Research Centre, EUR 21077, 2004.
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effektiv verifikationsregim för att garan-
tera efterlevnaden bland avtalspartnerna. 
Att verifiera efterlevnaden av NTP, d v s 
att förhindra att kärnenergi och utrustning 
ämnad till kärnenergi inte användes till att 
utveckla kärnvapen, skulle komma att visa 
sig svårare än väntat.

Konventionen som förbjuder utveckling 
och innehav av kemiska vapen, CWC, un-
dertecknas 1993. Detta är första gången ett 
helt vapensystem förbjuds. Avtalet skulle 
göras trovärdigt genom att en kraftfull 
verifikationsregim ingick i avtalet. Veri-
fikationsregimen innehöll såväl rutinin-
spektioner som inspektioner på anmodan 
(challenge inspections). Avgörande för att 
världen faktiskt kunde enas om den dittills 
kraftfullaste åtgärden i nedrustningens 
tjänst, ett totalförbud i kombination med 
en stark verifikationsregim, var den pro-
liferation av kemiska vapen som skett till 
Libyen och Irak under 1980-talet.

Verifikationsarbetet inom kärnvapen-
området startade alltså med de relativt 
lätta uppgifterna att konstatera att inga 
provsprängningar skett eller att räkna att 
ett visst antal vapen inte överskreds. Mot 
slutet av perioden anförtroddes mer kom-
plicerade uppgifter till de administrerande 
organisationerna och deras vapeninspektö-
rer. Det gällde att kontrollera mindre på-
tagliga saker såsom missbruk av produkter 
med dubbel användning för produktion av 
kärnvapen eller kemvapen eller kanske 
den ännu svårare uppgiften att avslöja 
förberedelser och utvecklingsarbete för 
överträdelser av avtalen.

Arbetet som inleddes 1991 med att 
avrusta Irak och de metoder och förvänt-
ningar som förknippades med detta, skall 
alltså ses mot den relativt positiva erfaren-
het och tilltro som vid denna tid fanns till 
rustningsbegränsning, verifikationsregimer 
och vapeninspektioner. 

Avtal

InF 
Start
NPT
CWC
BTWC

Administrerande 
organisation

Nationella organisationer
Nationella organisationer

IAEA
OPCW
Saknas

Verifikationsregim

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Inspektioner

  R*
   R + C**

R + C
R + C
-

Tabell 1
* R syftar på periodiska rutininspektioner där periodiciteten ingår i avtalet;  
** C syftar på ”challenge inspections” eller inspektioner efter anmodan

Sammanställning av viktiga avtal inom rustningsbegränsning
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Avrustning av Irak: 
Hur såg mandatet ut? eller  
Vilken var uppdragets legala grund?
Uppdraget att avrusta den suveräna staten 
Irak gavs i Säkerhetsrådet och blir där-
med reglerat i internationell lag. Det finns 
sammanlagt 10 resolutioner4 som reglerar 
IAEA:s och UNSCOM:s mandat. De tre 
första, som skrevs under perioden 1990- 
1991, är de som definierar uppdraget och 
sammanfattas därför nedan. De övriga sju 
resolutionerna utgörs av pekpinnar från 
Säkerhetsrådet mot Irak, som vägrar sam-
arbeta under perioden 1996-1998.

Den 3 april 1991 antar Säkerhetsrådet 
resolution 687. I sektion C paragraf 8 sti-
pulerar Säkerhetsrådet att Irak skall:

... Decides that Iraq shall uncondition-
ally accept the destruction, removal, or 
rendering harmless, under international 
supervision, of
All chemical and biological weapons and 
all stocks of agents and all related sub 
systems and components and all research, 
development, support, and manufacturing 
facilities related thereto
All ballistic missiles with a range greater 
than 150 kilometres, and related major 
parts and repair and production facili-
ties...

Den 15 augusti efter det att Irak har 
demonstrerat litet intresse för att medverka 
antar säkerhetsrådet resolution 707. Vilket 

i en mycket hård skrivning upprepar kra-
ven på Irak som definierades i SCR 687.

Den 11 oktober 1991 antar säker-
hetsrådet resolution 715, om “Ongoing 
monitoring and verification”. Denna 
resolution bemyndigade UNSCOM att 
kräva återkommande deklarationer av 
Irak och att genom en i landet upprättad 
övervakningsorganisation både med tek-
niska hjälpmedel och inspektörer övervaka 
och inspektera Irak. Från Säkerhetsrådets 
sida krävdes att Irak skulle acceptera SCR 
715, för att Säkerhetsrådet skulle lyfta på 
de sanktioner som satts i kraft mot Irak. 
SCR 715 skulle förvissa Säkerhetsrådet 
om att Irak inte återrustade efter det att 
handelsrestriktionerna lättade. Irak hade 
mycket svårt att acceptera resolutionen, 
den utgjorde ett stort ingrepp i Iraks suve-
ränitet, och förutsättningarna för hur den 
skulle upphöra att gälla var inte särskilt 
väl formulerade.  

Liksom i all lagstiftning utvecklas i 
tillämpningen en praxis. De praktiska 
situationerna måste lösas. Lagstiftaren 
reglerar av erfarenhet sällan alla detaljer. 
Alltefter som uppdraget att inspektera och 
övervaka Irak fortskred uppstod därför ett 
antal frågor som krävde förhandlingar el-
ler där det utan förhandlingar etablerades 
en hel del ”bilaterala” överenskommelser 
mellan UNSCOM och den irakiska staten. 
Problemet kunde t ex vara att helikoptrar 
inte skulle flyga över centrala Bagdad 
eller hur många irakiska representanter 

4  SCR 687, SCR 707, SCR 715, SCR 1051, SCR 1115, SCR 1134, SCR 1137, SCR 1154, SCR 1194 och 
SCR 1205.
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som skulle vara närvarande vid intervjuer. 
Sådana underavtal kunde refereras till som 
”Memorandum of Understanding, modali-
ties eller exchange of letters”.

Vad var det som skulle avrustas?
Irak hade med mycket hög ambitionsnivå 
under lång tid satsat på att bli arabvärldens 
ledande nation och på att rusta sig själv till 
en nivå som kunde legitimerade detta. Som 
arabvärldens ledare ingick, och ingår för-
modligen fortfarande, att nationen skulle 
ha maktmedel nog att utmana Israel. Det är 
därför inte konstigt att Iraks ambitioner att 

skaffa kärnvapen sträcker sig tillbaka till 
mitten – slutet på sextiotalet. D v s hämtar 
sin första inspiration ur de föga framgångs-
rika försöken av Syrien, Egypten och Irak 
att bekämpa Israel. Ambitionerna på ke-
miska och biologiska vapen börjar i mitten 
på sjuttiotalet. De första kemiska vapnen 
utvecklades och användes under Iraks krig 
mot Iran. De kemiska vapnen spelade en 
avgörande roll för krigets utgång. Irakiska 
beslutsfattare stack aldrig under stol med 
att det var de kemiska vapnens förtjänst 
att Irak kunde försvara sig mot Irans at-
tacker i det krig som Irak självt hade startat. 

Tabell 2
* Kärnvapen och kärnvapenbärare såsom de anges i tabellen, var inte färdiga 1991. Det beräknas 
att tre – fem år av ytterligare utvecklingsarbete, skulle ha krävts för att förfärdiga dessa vapen.

Vapentyp  Kärnvapen*  B-vapen  C-vapen

Taktiska vapen ?    

Strategiska vapen   

Botulinustoxin 
Aflatoxin 
Spray – helikopter  
122 mm raketer  
155 mm artillerigranater 
LD 250/500 flygbomber  

Senapsgas    
Sarin (-cyklo)   
VX     
122 mm raketer
155 mm artillerigranater
LD 250/500 flygbomber

Antrax    
Botulinustoxin   
Aflatoxin    
R-400 flygbomber   
Al Hussein missiler   
Spraytankar

VX

R-400 flygbomber
Al Hussein missiler
Spraytankar

10-20 kiloton  
Ballistiska missiler 
”Super Gun”

Iraks planerade massförstörelsevapen
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Tabell 2
* Kärnvapen och kärnvapenbärare såsom de anges i tabellen, var inte färdiga 1991. Det beräknas 
att tre – fem år av ytterligare utvecklingsarbete, skulle ha krävts för att förfärdiga dessa vapen.

Vapentyp  Kärnvapen*  B-vapen  C-vapen

Taktiska vapen ?    

Strategiska vapen   

Botulinustoxin 
Aflatoxin 
Spray – helikopter  
122 mm raketer  
155 mm artillerigranater 
LD 250/500 flygbomber  

Senapsgas    
Sarin (-cyklo)   
VX     
122 mm raketer
155 mm artillerigranater
LD 250/500 flygbomber

Antrax    
Botulinustoxin   
Aflatoxin    
R-400 flygbomber   
Al Hussein missiler   
Spraytankar

VX

R-400 flygbomber
Al Hussein missiler
Spraytankar

10-20 kiloton  
Ballistiska missiler 
”Super Gun”

Iraks planerade massförstörelsevapen Behovet att utveckla vapenbärare uppstår 
parallellt med att det nukleära och det ke-
miska vapenprogrammet utvecklades. För 
utförligare beskrivning av vapenprogram-
men hänvisas till Ingrid Fängmark m fl.5

Den 2 augusti då Irak invaderar Kuwait, 
är Irak faktiskt arabvärldens mäktigaste 
militära nation. Förutom mycket starka 
konventionella styrkor, har Irak utvecklat 
strategisk vapenkapacitet för kemiska och 
biologiska vapen, och landet anses vara 
två till fem år ifrån att också ha utvecklat 
ett första kärnvapen. Irak hade dessutom 
kommit en lång väg mot att utveckla den 
inhemska förmågan, till att bli självför-
sörjande med kemiska prekursorer, med 
tillverkningsutrustning, med ”know-how” 
och med forskning. Iraks tillgångar på 
färdiga vapen sammanfattas i Tabell 2. 
Förutom själva vapnen och förutom lager 
av upparbetat uran, av färdigsyntetiserade 
kemikalier eller av biologiska ämnen, 
fanns det alltså i Irak också inköpsor-
ganisationer, forskning och utveckling, 
tillverkning av produktionsanläggningar 
och färdigställda produktionsanläggningar 
som utgjorde komponenter av programmen 
för massförstörelsevapen.

Hur det gick för UNSCOM 
att fullgöra sitt uppdrag – 
Kortversionen
UNSCOM:s första ordförande blev ambas-
sadör Rolf Ekéus. Själva kommissionen 
som sammanträdde några gånger per år, 

utgjordes av knappt 20 nedrustningsex-
perter och diplomater. Till kommissionen 
knöts, under Rolf Ekéus ledning, ett antal 
vapenexperter för analys- och inspek-
tionsverksamhet samt en administrativ 
apparat, totalt i New York ca 35 personer. 
Genom åren fram till att UNSCOM upp-
löstes och UNMOVIC bildades år 2000, 
hade organisationen vuxit ut med en stor 
anläggning i Bagdad, 125 personer, och ca 
15 personer i Bahrain.

Uppgiften att avrusta Irak bedömdes från 
början ta mindre än ett år. I det perspektivet 
var det naturligt att Irak initialt fick 15 da-
gar på sig att lämna in sina deklarationer. 
Detta skulle följas av att UNSCOM:s 
vapeninspektörer efter visst analysarbete 
verifierade deklarationerna som korrekta. 
Uppdraget skulle därefter avslutas med 
att deklarerade vapen förstördes under 
UNSCOM:s överinseende.

Irak klarade inte att prestera en verifier-
bar deklaration inom 15 dagar. Deklaratio-
nerna som i sina första versioner understeg 
10 sidor, förelåg, 10 år senare, år 2000, som 
flera olika dokument på tillsammans flera 
tusen sidor. I praktiken har Irak fortfarande 
inte, på ett verifierbart sätt, deklarerat sitt 
innehav av massförstörelsevapen och va-
penbärare i enlighet med SCR 687.

Nedrustningsarbete enligt den modell 
som förespråkades, byggde på att Irak de-
klarerade sitt vapeninnehav sanningsenligt 
samt att dessa deklarationer var möjliga att 
verifiera med hjälp av fysiska bevis, do-

5 Fängmark, Ingrid; Norlander, Lena; Sandström, Björn och Sellström, Åke: I Irakkriget, Perspektiv på 
Politik och Krigsföring, Red Bengt Anderberg, Anders Cedergren, Stefan Ring och Jan Ångström, För-
svarshögskolan 2004.
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kument eller vittnesuppgifter. Irak fattade 
tidigt, dessvärre, beslutet att förstöra alla 
dokument, att undanhålla många fysiska 
bevis, samt att hindra användbara vittnes-
uppgifter från att komma fram. Iraks age-
rande kullkastade hela arbetets grund, d v s 
uttömmande deklarationer, som verifieras 
med hjälp av tillgängligt material.

Den planerade arbetsprocessen innebar 
kontroll av deklarationer, så att dessa 
kunde verifieras eller förkastas. För detta 
rekryterade Rolf Ekéus engagerade fors-
kare och vapenexperter. Inslaget av militär 
personal eller underrättelsepersonal var 
lågt. Experterna lånades ut av FN:s med-
lemsstater.

Iraks ovilja och oförmåga att samarbeta 
gjorde att uppdraget hotade att gå i stå. 
Med en hel nation under kännbara sank-
tioner var detta oacceptabelt. Mer krea-
tiva och aktiva processer för informations-
inhämtning behövdes. Genom samarbete 
med underrättelseorgan, genom ”polisiärt” 
arbete och kemisk-, biologisk- och materi-
alanalys förmådde UNSCOM tvinga Irak 
formulera om sina deklarationer. Denna ar-
betsmetod innebär dessvärre att stora delar 
av verifikationsarbetets resurser används 
redan för att formulera deklarationerna.

UNSCOM:s mer aktiva metoder för att 
tvinga Irak att börja deklarera, var i början 
en stor framgång. Irak pressades att erkän-
na ett B-vapenprogram vilket man försökt 
hemlighålla och förneka. Irak förmåddes 
också erkänna ett avancerat program för 
utveckling av nervgasen VX, vilket man 
haft för avsikt att inte deklarera.

Samtidigt som Ekéus slutade och Richard 

Butler tog över ledningen av UNSCOM, 
började intresset svalna hos framför allt 
Ryssland, Frankrike och Kina för att stödja 
avrustningsprocessen. Stödet hade börjat 
avta redan under Ekéus sista år, Butlers sätt 
att leda och förhålla sig till Säkerhetsrådets 
medlemmar kom dock att drastiskt minska 
det politiska stödet. I denna situation kom 
b1 a UNSCOM:s kreativa metoder, som 
förmodligen utnyttjades av USA för andra 
syften, att bidra till organisationens fall.

Stimulerade av Säkerhetsrådets vikande 
stöd, vägrar Irak samarbeta med UNSCOM 
under hösten 1998. Efter ett år av kraft-
fulla amerikanska påtryckningar, men där 
amerikanskt utnyttjande av UNSCOM 
för politiska syften användes som irakisk 
”motammunition”, beslutade Säkerhets-
rådet år 2000 om SCR 1284. Resolution 
1284 skall ses som en eftergift åt en mer 
Irakvänlig attityd. Detta var den linje som 
Ryssland, Frankrike och i någon mån Kina 
förespråkade. Storbritannien spelade en 
viktig roll i att formulera SCR 1284 och 
i att lyckas låsa upp det låsta läget mel-
lan å ena sidan USA och sig självt och  å 
andra sidan Ryssland, Frankrike och Kina. 
UNSCOM upphörde därmed att existera 
och en ny verifikationsorganisation UN-
MOVIC tog över. 

UNMOVIC får i uppdrag att i princip 
utföra samma uppgift som UNSCOM 
med i grunden samma mandat (SCR 687, 
707, 714). SCR 1284 betonar emellertid 
att UNMOVIC skall lägga tonvikten på 
monitorering, övervakning, i nutid, inte 
på att försöka kartlägga historien om hur 
vapenprogrammen faktiskt såg ut. Detta 
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betydde att Säkerhetsrådet också skick-
ade signalen att det inte var lika viktigt 
längre att försöka få fram en fullständig 
deklaration om Iraks vapenprogram. Det 
var viktigare att koncentrera sig på att få 
övervakningen av Irak att fungera så att 
sanktionerna skulle kunna lyftas. Detta var 
ett tydligt avvikande från den linje USA 
och UK tidigare hävdat.

Den nya resolutionen innehöll också 
tydlig kritik mot USA och mot UNSCOM 
för samröret mellan USA:s nationella 
underrättelseintressen och UNSCOM:s 
behov av underrättelser. Detta skulle i och 
med bildandet av UNMOVIC korrigeras 
genom tydligare instruktioner om t ex 
personalförhållanden och om samröre med 
underrättelsevärlden.

Rustningsbegränsning i FN:s regi 
– några problem
Den nyckfulla uppdragsgivaren
Uppdraget att avrusta Irak gavs till 
UNSCOM och IAEA av ett enigt Säker-
hetsråd. De fem permanenta medlemmarna 
var samtliga allvarligt störda över Iraks 
ambitioner att skaffa kärnvapen och av 
dess innehav av kemiska, biologiska va-
pen och av vapenbärare. Medlemmarna 
var förstås också störda över att  Irak inte 
hade dragit sig för att använda kemiska 
vapen mot Iran och mot sin egen kurdiska 
minoritet.

Mot slutet av UNSCOM:s verksamhets-
period, svalnade Rysslands, Frankrikes 
och Kinas intresse för att stödja processen. 
En snäll förklaring till oenigheten bland 

Säkerhetsrådets permanenta medlemmar 
var att de båda lägren skiljde sig åt i tolk-
ningen över hur färdigt nedrustningsupp-
draget var. En mindre snäll tolkning var att 
Ryssland, Frankrike och Kina hade bråttom 
med att återuppta sina tidigare framgångs-
rika affärer med Irak. Storbritannien och 
framför allt USA hade inte bråttom med att 
låta Irak återuppta sin utrikeshandel. Att 
behålla ”Saddam” i boxen var ett sätt att 
kontrollera honom och kanske kunde det 
t o m påskynda hans fall. Iraks oförmåga till 
tydlig nedrustning passade därmed USA:s 
och Storbritanniens syften väl.

Resolutionerna 687, 707 och 714 gav 
oinskränkt auktoritet till UNSCOM.
Ändå  testade Irak ständigt gränserna för 
detta mandat.  Då resolutionerna skulle 
implementeras, fanns det alltså hela tiden 
tolkningstvister. Irak prövade att på detta 
sätt flytta gränserna för vad som UNSCOM 
tilläts och inte tilläts göra. Med brett stöd 
för avrustning bland säkerhetsrådets med-
lemmar kunde Irak föras tillbaka i fållan. 
När stödet i Säkerhetsrådet började svikta, 
tilläts Irak allt oftare att hävda sin tolkning  
och kunde på så sätt hindra UNSCOM från 
att utföra sitt arbete.

I praktiken betydde detta, att det uppdrag 
som tilldelats UNSCOM av Säkerhetsrådet 
under början av 90-talet och som sedan 
låg fast blev omöjligt att utföra 1996 
– 1998.  Irak kunde då vägra att samarbeta 
med UNSCOM utan att Säkerhetsrådet 
kunde enas om en lämplig motåtgärd 
eller repressalie. Detta sammanfattas i 
UNSCOM:s slutrapport till Säkerhetsrådet, 
S/1999/94. 
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Några personliga reflektioner över 
svåra problem
Två organisationer – två kulturer
Uppdraget att avrusta Irak tilldelades 
UNSCOM och IAEA. Dessa respektive 
organisationer kom på ett olyckligt sätt att 
symbolisera två kulturer som ställdes och 
kontrasterades mot varandra.

IAEA var ett sedan länge fungerande 
FN-organ. IAEA hade ett tydligt, begränsat 
och väl inarbetat mandat. IAEA hade fast 
anställd personal, som rekryterats med en 
vid geografisk distribution, organisationen 
behandlade dessutom underrättelsefrågor 
med stor diskretion. För den kritiske har 
FN:s organisationer ett rykte om sig att ha 
låg effektivitet, något som ofta är sant för 
en demokratisk och multilateral organisa-
tion som FN. Ineffektiviteten hos IAEA:s 
övervakningsregim hade dessutom illustre-
rats i Irak, där den irakiska regimen, genom 
att skickligt utnyttja begränsningarna i 
IAEA:s mandat, lyckats driva ett program 
för kärnvapenutveckling bakom ryggen på 
IAEA:s inspektörer.

UNSCOM var en ny företeelse på 
nedrustningsområdet. Direkt underställd 
Säkerhetsrådet, fick UNSCOM ett unikt 
starkt mandat, men också ett mandat som 
var starkt beroende av Säkerhetsrådets 
struktur (se stycket innan). Organisatio-
nen hade en egen ekonomi som var helt 
frikopplad från FN:s vanliga finansiering. 
UNSCOM valde att inte anställa perso-
nal, utan lånade sina experter från olika 
medlemsländer. UNSCOM formerades 
för att vara effektivt, men kom från början 

att också uppfattas som mindre politiskt 
korrekt än IAEA. I slutet av sin aktiva pe-
riod, när Irak kunde förhindra ett effektivt 
arbetssätt, blev den politiskt inkorrekta 
aspekten av UNSCOM det som kom att 
stå i centrum. Efterträdaren UNMOVIC 
har i enlighet med SCR 1284 därför in-
korporerat många av IAEA:s element i sin 
organisation.

Hur rekryterar man bra vapeninspektörer 
till en internationell organisation? 
Uppdraget att avrusta och kontrollera Irak 
var känsligt på många sätt. Även om det 
varit politiskt korrekt att engagera alla 
FN:s medlemsstater i uppdraget ansågs 
vissa stater uteslutna av politiska skäl. 
Andra uteslöts därför att kunskap saknades 
i sakfrågan och/eller därför att kunskap 
om massförstörelsevapen kan leda till att 
vapnen sprids.

Försök gjordes att rekrytera personal till 
UNSCOM med en viss nationell spridning. 
Trots detta kom USA i kraft av kunskap, 
ekonomi och motivation att dominera or-
ganisationen. Andra nationer som lämnade 
stora bidrag var Tyskland, England och 
Frankrike. Stort finansiellt stöd lämnades 
av de så kallade Gulfstaterna. Ryssar och 
kineser deltog också med personal, men 
genom kortvarigare engagemang och med 
en mer avvaktande attityd i botten.

Som svensk med viss kunskap, fick jag 
spela Sveriges klassiskt viktiga roll mel-
lan blocken. Jag saknade själv detaljerad 
kunskap om nervgasen VX tillverkning, 
likväl ledde jag under en period kart-
läggningen av Iraks VX-program. Privat 
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kunde jag då utbildas av såväl ryssar som 
amerikaner i de hemligheter jag inte kände 
till, men likväl behövde för att kunna lösa 
uppgiften. Däremot var båda nationernas 
representanter förhindrade att lämna 
samma information inför hela gruppen. De 
bästa VX-experterna vågade inte prata med 
varandra, eftersom de kunde avslöja något 
de inte fick, däremot kunde de från var sitt 
håll ”utbilda” en svensk så att uppgiften 
vis-à-vis Irak kunde lösas.

I balansen mellan att behålla kunskap 
hos de redan kunniga och att göra uppdra-
get inom UNSCOM politiskt opportunt, 
prioriterades alltså strategier för att hålla 
gruppen som fick del av informationen 
begränsad, detta för att minimera risken 
för proliferation. Som redan antytts ovan, 
kom detta inslag av brist på insyn, till-
sammans med ett okontrollerat samröre 
med underrättelesetjänsterna att leda till 
UNSCOM:s upplösing.

Opartiskhet – Risk för sammanblandning 
av intressen
Den irakiska attityden att för det första, 
förstöra alla bevis om sina vapenprogram 
och för det andra, inte själv aktivt deklarera 
sina vapenprogram, ledde UNSCOM att 
mer aktivt driva på avrustningsprocessen. 
I början innebar detta att mer kreativa och 
aktiva processer för informationsinhämt-
ning kom till användning. Resultatet blev 
att Iraks vapenprogram efter påtryckningar 
från UNSCOM och senare UNMOVIC till 
slut kunde deklareras relativt fylligt.

I ett senare skede av undersökningen 
(1996-1998) framtonade en bild av att 

Irak fortfarande innehade och gömde en 
strategisk vapenkapacitet. Hypotesen var 
att några SCUD-robotar och några strids-
spetsar antingen med VX eller med biolo-
gisk fyllning fanns kvar i Irak och att dessa 
aktivt gömdes och flyttades framför näsan 
på UNSCOM:s vapeninspektörer.

Den underrättelseverksamhet som 
bedrevs av UNSCOM i samarbete med 
medlemsstaternas underrättelseinstitutio-
ner blev en viktig komponent både för 
kartläggning av Iraks vapenprogram och 
för kontroll av dess faktiska vapeninne-
hav. Eftersom massförstörelsevapnen och 
deras bärare var strategiska tillgångar för 
Irak, styrdes deras handhavande på högsta 
politiska nivå. Jakten på vapnen och va-
penprogrammen blev därför många gånger 
synonymt eller nästan synonymt med att 
kartlägga regimens intimaste besluts- och 
kontrollapparat.

Om risken för proliferation av mass-
förstörelsevapen ledde till att en mycket 
selekterad skara medarbetare var enga-
gerade i nedrustningsarbetet, var det en 
än mer selekterad skara av organisationer 
och individer som deltog i underrät-
telserelaterad verksamhet. Samarbete, 
utöver informationsutbyte, över nations-
gränserna inom underrättelseområdet är 
svårt. Även på detta område kom USA att 
dominera inom UNSCOM. USA var den 
nation som också med jämna mellanrum 
använde väpnat våld för att tvinga Irak 
samarbeta. Det var därför extra känsligt 
att USA till stor del var involverat i den 
underrättelseverksamhet som bedrevs av 
UNSCOM mot Irak. UNSCOM:s under-
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rättelseverksamhet bedrevs alltså på ett sätt 
som gjorde att det var omöjligt att förbli 
Säkerhetsrådets instrument i Irakfrågan.

Det är svårt att i internationella opera-
tioner och i internationella organisationer 
samverka och samarbeta inom under-
rättelseområdet. Risken finns att den in-
ternationella dimensionen leder till att 
underrättelsearbete blir diffust, osäkert och 
ineffektivt. Vem skall man som inlånad 
personal vara lojal mot, mot uppdraget, 
mot UNSCOM och det internationella 
samfundet eller mot hemlandet? Detta var 
en mycket svår fråga för många. Så länge 
uppdragsgivaren är ett enigt Säkerhetsråd, 
borde uppdraget vara relativt enkelt. Ett 
enigt Säkerhetsråd borde innebära att lo-
jalitet mot nationen och lojalitet mot FN, i 
detta fall UNSCOM, var samma sak. Men 
hur agerar t ex en ryss eller fransman då 
Säkerhetsrådet blir splittrat i sin syn på 
frågan? Är det Moskva, Paris eller Richard 
Butler som gäller?

Är då erfarenheten med UNSCOM 
och UNMOVIC unik?
Uppdraget att avrusta Irak var unikt i det 
att det skiljde sig från alla de moderna 
övningar i rustningsbegränsning som fö-
retagits efter andra världskrigets slut. Det 
gällde att avrusta en nation mot dess vilja, 
och det gällde att verifiera något långt 
mycket svårare än att räkna vapen. 

Uppdraget att avrusta Irak liknar till 

karaktär mest den tvingande avrustning 
som de allierade krävde av Tyskland i 
Versaillesfreden, 1919. Den tyska nationen 
kände sig förmodligen lika kränkt och 
omotiverad att samarbeta som den irakiska. 
Tyskland hade just förlorat kriget och av 
segrarna krävts på förnedrande eftergifter 
för att få fred. Stridskrafterna skulle redu-
ceras, vapen förstöras, land övervakas av 
de allierade och dryga skadestånd betalas. 
De allierade var, liksom FN:s säkerhetsråd 
var 1991, enade och stod starka bakom ge-
nomförandet av t ex vapeninspektioner.

Vapeninspektörer som arbetade i Tysk-
land stötte på samma ovilja till samarbete 
som vapeninspektörerna i Irak. Samma 
förstörelse av bevis, samma försök till 
förhalningar och samma försök att gömma 
undan materiel prövades i Tyskland och i 
Irak. Kanske hade Irak inspirerats av de väl 
dokumenterade erfarenheterna efter den 
tyska avrustningen. Kanske är de åtgärder 
som vidtogs både av Irak och Tyskland, 
samma som dem varje land skulle använda 
sig av i motsvarande situation. Situationen 
i Tyskland efter första världskriget beskrivs 
bl a av E J Gumbel.6 

 I figur 1 försöker jag illustrera det unika i 
avrustningsföretagen i Irak och i Tyskland. 
Både i dimensionen Frivillighet – Tvång 
och i dimensionen Materialbalans – Im-
materiella tillgångar utmärker sig det som 
krävdes i Versaillesfreden och det som 
krävdes av Säkerhetsrådet i SCR 687.

6 Gumbel, E J: “Disarmament and Clandestine Rearmament under the Weimar Republic“, s 203–219 i 
Seymour, Melman (red): Inspection for Disarmament, Columbia Press, 1958. 
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Sammanfattning 
Det finns en stark union mellan un-
derrättelsearbete och rustningskont-
roll. Organisationer som UNSCOM,            
IAEA, UNMOVIC och OPCW, som 
verkar i rustningskontrollens tjänst, skall 
utföra tekniskt svåra och politiskt käns-
liga uppgifter. Sådana uppgifter kräver en 
avvägning mellan öppenhet och politisk 
förankring å ena sidan och slutenhet och 
teknisk effektivitet å den andra sidan som 

Figur 1.  Figuren är ett försök att analysera några större rustningsregimer i två olika dimensioner. 
Den ena dimensionen beskriver graden av frivillighet. Den andra dimensionen beskriver inslaget 
av konkretion i verifikationsuppdraget. I texten antyds inte oväntat att det uppdrag med minst 
frivillighet och minst grad av konkretion skulle vara det svåraste att genomföra. 

Frivillighet Tvång

Materialbalans

Immateriella tillgångar

INF
START

BTWC
SCR 687
Versaillesfreden

NPT
CWC

kan vara svårt att hitta. Hur långt åt ena 
eller andra hållet ett samhälle är berett att 
gå är en funktion av hotbilder och poli-
tiska viljor. Samma problematik dyker upp 
idag i samband med att antiterroristlagar 
skyndsamt skall stiftas efter amerikanska 
initiativ efter den 11:e september.

UNSCOM var en unik konstruktion, 
formerad vid en tidpunkt då Säkerhetsrå-
dets permanenta medlemmar stod inför ett 
gemensamt potentiellt hot. UNSCOM var 
inte särskilt demokratisk. Det fanns inget 
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regelverk som definierade organisationens 
skyldigheter. Under ett enigt Säkerhetsråd 
och under ett klokt ledarskap var denna 
organisation väl rustad att förvalta ett stort 
mandat och genomföra den svåra uppgiften 
att avrusta Irak.

Erfarenheten av att försöka avrusta Irak 
ligger nu bakom oss. De amerikanska un-
dersökningar som gjorts efter det att Irak 
blev ockuperat tyder på att Irak faktiskt 
blev avrustat. Fortfarande återstår att be-
svara frågorna: Av vem? När? och Hur? 

Förmodligen hade UNSCOM rustat av 
Irak 1996/1997. De flesta inspektörer var 
emellertid oförmögna att se detta. Man 
hade nått dit man hade genom att pressa 
och hota Irak. Det var därför mycket svårt 
att avgöra vad man ännu inte lyckats extra-
hera ur de samarbetsovilliga irakierna. 

Inom Säkerhetsrådet fanns före 1995–96 
relativt stor enighet. Splittringen inom 
säkerhetsrådet blev tydligare och tydligare 

efter 1996. USA och Storbritannien var 
fast beslutna att inte släppa Irak ur boxen, 
medan Ryssland, Frankrike och Kina var 
villiga att gå från nedrustning till monitor-
ing och till lyftande av sanktionerna. 

Mellan 1998 och 2000 ändras Storbritan-
niens attityd. En stor del av förberedelsear-
betet och det politiska fotarbetet inför SCR 
1284 görs av Storbritannien. I och med att 
SCR 1284 antages, uttrycker egentligen 
Säkerhetsrådet att nedrustningsarbetet i 
Irak kan vara över. I stället för att lägga 
merparten av energin på avrustning, upp-
manas UNMOVIC koncentrera sig på att 
övervaka att Irak inte återrustades. Kunde 
detta göras under betryggande former 
skulle sanktionerna lyftas.

Resten av historien om Irak och dess 
massförstörelsevapen tillhör den moderna 
världshistorien, den som också inkluderar 
ockupationen av Irak. 

Källförteckning
Albright, David: Masters of deception. Bulletin of the Atomic Scientists 54(3), 1998 s 

44-50.
S/1999/94. Enclosure 1. Report: Disarmament. UNSCOMs slutrapport till Säkerhets-

rådet 1999.


