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Klassekampen rapporterte forrige uke at syriske opprørsgrupper som Norge har trent og 

støttet har drevet væpnet kamp mot Syrias regime. Norges støtte ble lansert med forutsetning 

om at gruppen kun kjempet mot IS, men ifølge Klassekampen har gruppens leder hele tiden 

gjort det klart at den også ville kjempe mot Assad-regimet. 

 

Partier på Stortinget har reist spørsmål om de folkerettslige sidene ved Norges samarbeid med 

denne gruppen. Statsministeren har antydet at Norges handlinger ikke er problematiske 

ettersom Norge avsluttet sitt bidrag forrige måned. Her kommer noen punkter til videre 

diskusjon. 

 

Det å gi våpentrening, materiell, finanser, logistikk og annet som er nødvendig for 

paramilitære grupper som vil drive væpnet opprør mot et regime i en annen stat, vil normalt 

være et brudd på plikten til å ikke intervenere i denne statens interne anliggender. Dette 

henger sammen med at stater har krav på respekt for territoriell integritet og politisk 

uavhengighet og er bl.a. lagt til grunn av den internasjonale domstolen (ICJ) i saken mellom 

USA og Nicaragua fra 1986. Denne saken, som for så vidt har oppnådd stillingen som noe av 

en «klassiker» på feltet, gjaldt bl.a. lovligheten av USAs støtte til en paramilitær gruppe som 

gikk under navnet contras og kjempet en væpnet kamp for regimeskifte i Nicaragua. 

 

Også aktuelt er det at alle stater har en plikt til å avstå fra bruk av makt i sine internasjonale 

forhold, med mindre en rett til selvforsvar (FN-pakten art. 51) eller en autorisasjon fra 

Sikkerhetsrådet (art. 39) gir en særskilt hjemmel til å fravike denne plikten. Dette 

maktforbudet er bl.a. ansett å innebære en plikt til å avstå fra «organizing or encouraging the 

organization of irregular forces or armed bands, (…) for incursion into the territory of another 

state», og “organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist 

acts in another state (…) when the acts (…) involve a threat or use of force”. 

 

ICJs konklusjon i Nicaragua-saken var at USA hadde handlet i strid med landets plikt til å 

ikke intervenere i Nicaraguas interne anliggender ved å gi trening og annen nødvendig støtte 

til contras, ettersom denne gruppen hadde som målsetning å drive væpnet kamp mot regimet. 

Norge har gitt trening og annen nødvendig støtte til en paramilitær gruppe som har operert på 

syrisk territorium og det er mye som peker mot at gruppen har hatt en målsetning om å drive 

væpnet kamp mot det sittende regimet der. 

 

Norges støtte til den syriske gruppen var tilsynelatende ikke motivert av et ønske om å starte 

væpnet kamp mot det syriske regimet. Det fremstår slik at motivet var å sette gruppen i stand 

til å drive væpnet kamp, på syrisk territorium, mot den gruppen som kaller seg IS og i flere år 

har operert fra Syrias territorium. Hvilken betydning har dette?  

 

I Nicaragua-saken la ICJ til grunn at det, for spørsmål om brudd på intervensjonsforbudet, 

ikke var avgjørende hvorvidt USA delte contras målsetning om voldelig regimeskifte. Det 

vesentlige var at contras selv hadde til mål å drive væpnet kamp mot regimet og at USA, ved 

sin støtte, utøvet en ulovlig tvang overfor interesser hvor Nicaragua hadde rett til å bestemme 

fritt. Siden det å støtte paramilitære opprørsgrupper i en annen stat, eller å bidra til å sende 

slike inn i en annen stat med voldsbruk som mål, anses som et brudd på den andre statens 



territorielle integritet, vil dette i seg selv være en ulovlig tvangshandling. Derfor vil det i slike 

saker ha mindre betydning hvilken konkret intensjon staten hadde med støtten, med mindre 

det kan vises til en særskilt hjemmel som gir adgang til å bruke makt mot den aktuelle staten. 

 

 

 

Siden Norges støtte til syriske paramilitære må antas motivert av et behov for forsvar av Irak 

mot IS, er det et spørsmål om en rett til selvforsvar av Irak kan gi hjemmel for å sende private 

krigere inn på Syrias territorium for å delta i dette. Men siden denne hjemmelen kun retter seg 

mot trusselen som kommer fra IS vil den, dersom den kan aksepteres i utgangspunktet, ikke 

være dekkende for maktbruk mot det syriske regimet. 

 

Spørsmålet man da sitter igjen med er om Norge visste, eller i lys av forholdene burde forstå, 

at den paramilitære gruppen hadde mål om å kjempe mot det syriske regimet da denne ble gitt 

nødvendig støtte i form av trening, logistikk, motivasjon og annet. 

 

Her vil de faktiske forholdene åpenbart ha stor betydning. Tar vi utgangspunkt i fakta som 

virker å være ubestridt så er vi likevel i problematisk farvann her. Der en stat utruster og 

trener en privat gruppe og sender denne inn i en borgerkrigssituasjon, mot det sittende 

regimets vilje, vil vel det meste tale for at staten hadde grunn til å tenke at gruppen ønsket, og 

på et tidspunkt kom til å drive, væpnet opprør mot regimet. Dette inntrykket vil vel også 

styrkes når den gruppen som støttes går under navnet New Syrian Army og, senere, Den 

revolusjonære kommandohæren. Det er vanskelig å unngå å tenke at man her har å gjøre med 

en aktør som vil erstatte et etablert regime og planlegger å gjøre dette med makt. 

 

Hvis vi igjen ser til Nicaragua-saken som parallell så uttalte domstolen der at USA, uansett 

hvilket motiv landet hadde med sin støtte, vanskelig kunne unngå å forstå at en væpnet gruppe 

som kalte seg «Nicaraguan Democratic Force» ikke hadde mål om væpnet endring i 

Nicaragua. 

 

Denne saken illustrerer enkelte av de problemene som kommer med det å støtte private 

opprørsgrupper til å drive krig til fremme av Norges interesser. Det er vanskelig å kontrollere 

slike gruppers handlinger og selv om Norge anstrenger seg for å holde sine hender unna de 

kontroversielle situasjonene vil man likevel løpe risiko for å trekkes inn som ansvarlig for 

eventuelle rettsbrudd som blir begått av den gruppen man har støttet seg på. Dette poenget er 

jo i grunn åpenbart. Like lite som staten selv kan drive væpnet regimeskifte i fremmede land, 

kan den gi nødvendig støtte til proxygrupper som den må forstå ønsker å utføre dette. Den 

kaotiske situasjonen som foregår i Syria nå bidrar kanskje til å tilsløre klarheten i blikket.  
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